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ПОЛІТИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Акопян К. Г. (Харків) 

Науковий керівник: 
канд. філол. наук, доц. Дудоладова О.В. 

 

Політизація сучасного суспільства, співпраця політичних структур і мас-

медіа, активізація виборчого процесу і загострення конкурентної боротьби 

між різними політичними силами, що у свою чергу призводить до 

необхідності ефективного впливу на суспільну свідомість, до потреби у 

цілеспрямованому формуванні громадської думки – усі ці чинники 

зумовлюють інтерес до проблем політичної комунікації.  

Сьогодні, коли все більшого значення набувають механізми політичного 

маніпулювання, мова відіграє ще важливішу роль у політичному житті 

суспільства, оскільки вона є одним із основних і безпосередніх елементів 

маніпулятивного процесу. Тому дослідження маніпулятивних можливостей 

політичної мови, особливостей застосування їх у різних видах політичної 

комунікації є на сьогодні актуальним і необхідним для глибшого розуміння як 

нових процесів, що відбуваються в нашому суспільстві, так і тих чинників, які 

впливають на ефективність політичної комунікації. 

 Мета роботи полягає у дослідженні особливостей маніпуляції 

громадською думкою за допомогою мовних засобів. 

Мета дослідження визначила основні його завдання: 

- уточнити поняття політичної маніпуляції та політичного дискурсу;  

- проаналізувати та визначити типові маніпулятивні стратегії; 

- визначити та класифікувати вербальні засоби, що використовуються 

у маніпулятивних цілях у політичному дискурсі. 

 Об’єктом дослідження виступають вербальні засоби реалізації 

маніпулятивних стратегій, а предметом обрано їх прагматичні аспекти. 

Матеріалом дослідження слугували 63 дискурсивних фрагменти, 

загальним обсягом 395 200 друкованих знаків. 

Методи дослідження. При аналізі мовного матеріалу та для досягнення 

конкретної дослідницької мети були використані: функціональний аналіз; 

прагматичний аналіз; дескриптивний метод. 

 Функціональна специфіка політичного дискурсу по відношенню до 

інших видів дискурсу виявляється в його базовій інструментальній функції 

(боротьба за владу), аспекти прояву якої включають активну, інформаційну і 

контролюючу функцію, а також функції агональності, інтеграції та орієнтації. 

Із загальномовних функцій найбільш актуальною для політичного дискурсу є 

регулятивна функція. 

Окрім первинної функції, а саме передачі інформації, політична 

комунікація спричиняє емоційний вплив на адресата, змінює політичну 

картину світу, що існує у свідомості людини. 

«Політичні дії виконуються в основному за допомогою політичного 

дискурсу, глобальною метою якого є боротьба за владу, її розподіл та 
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використання» [5, с. 9]. Дискурс певної політичної сили є конструюванням її 

соціально-політичної сутності, втіленням та виразом її базової ідеології. 

  Отже, політичний дискурс визначаємо як мовленнєву діяльність в 

рамках політичної комунікації, основною метою якої є створення певної 

думки у соціальній свідомості [7, с.  299]. 

«Мета політичного дискурсу – не описати (тобто, не референція), а 

переконати, збудивши в адресатові наміри, дати ґрунт для переконання і 

спонукати до дії» [4, с. 39]. 

Політичний дискурс за своїм характером спрямований на навіювання, 

тому враховує систему поглядів потенційного інтерпретатора з метою 

модифікувати наміри, думки і мотивування дій аудиторії. 

«Успіх навіювання залежить, як мінімум, від установок по відношенню 

до пропонента, до повідомлення в мовленні і до референтного об'єкту» [4, с. 

40]. 

Під маніпуляцією, услід за Й.А. Стерніним, розуміємо «вплив на 

людину з метою спонукання її до певної дії (повідомлення інформації, 

скоєння вчинку, зміни своєї поведінки) несвідомо або всупереч її власному 

бажанню, думці, наміру» [6, с. 72].  

Відповідно, політичну маніпуляцію розуміємо як систему засобів 

ідеологічного і духовно-психологічного впливу на масову свідомість із метою 

нав'язати певні ідеї, цінності; цілеспрямований вплив на громадську думку і 

політичну поведінку для спрямування їх у заданому напрямку [6]. 

Технологія політичної маніпуляції здійснюється завдяки впровадженню 

у свідомість під виглядом об'єктивної інформації несправжнього, однак 

бажаного для окремих груп змісту; впливу на больові точки суспільної 

свідомості, які спричиняють страх, тривогу, ненависть; реалізації певних 

прихованих цілей, досягнення яких комунікант пов'язує з підтримкою 

громадською думкою своєї позиції. 

Як зазначає Р.М. Блакар, «вибір слів і виразів є надзвичайно важливим 

інструментом влади для структуризації тієї "дійсності", про яку йде мова» [1, 

с. 43]. Отже, під мовленнєвим маніпулюванням розуміємо використання для 

цілей маніпуляції особливостей будови та функціонування мови. 

Серед засобів персуазивної комунікації виділяємо стратегії, прийоми та 

інструменти мовленнєвої маніпуляції (що розрізняються за мовними рівнями). 

«Мовленнєва стратегія є інтенційно спрямованим комплексом 

мовленнєвих дій, що базуються на когнітивних процесах узагальнення 

комунікативного досвіду для планування дискурсу в сукупності з реалізацією 

цього плану» [2, с. 7]. 

Під комунікативною стратегією, услід за Т. А. ван Дейком, надалі 

розуміємо «глобальний комунікативний намір, мовний механізм впливу, 

внесення змін у свідомість адресата, корекція його моделі світу. Глобальне 

завдання, закладене у стратегії, досягається поступово, через реалізацію 

складових стратегії - мовних тактик, ходів і мовних маркерів. Тактика – це 

сукупність дій, спрямованих на досягнення стратегії, хід – це конкретна дія, 
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мовні маркери – мовні прийоми, які в комплексі дозволяють виявити 

механізми впливу» [3, с. 156]. 

Розглянемо маніпулятивні стратегії та тактики, що є найбільш 

поширеними у сучасному політичному дискурсі: 

1) Використання інклюзивних займенників ми/we, що має за мету об'єднати в 

своїй семантиці відправника і одержувача повідомлення. «Ми» і відповідний 

присвійний займенник «наше» подумки зменшує дистанцію між адресантом і 

адресатом, а отже, налагоджує відчуття міжособистісних стосунків, заважає 

критичному осмисленню ситуації. Акцент ставиться не на тому, що розрізняє 

точки зору, а на тому, що їх об'єднує. 

(1) "We are not going to be afraid to stand up for what we believe. We are not 

going to let those who disagree with us shout us down under the banner of false 

patriotism. And we are not going to give up a single voter. We are going to be 

proud to call ourselves Democrats, not just here in Boston.  /2/ 

2) Біполярний прийом подачі інформації за принципом «плюс - мінус», коли 

«свої/своє» протиставляється «чужим / чужому»: 

(2)  "That we know this happened is not because the government told us - they say 

the matter is classified".        /3/ 

3)  Опора на стереотипи, певні суспільні, соціальні норми. У створенні мовних 

стереотипів істотну роль грають ключові слова, тобто найбільш уживані слова 

універсальної семантики, що відображають у свідомості американців 

абсолютні цінності: 

(3) …"truth, the American people, democracy, hopes, patriotism, the American 

dream, the greatest nation on earth".      /1/ 

(4)  … "brave American soldiers, false patriotism, the greatest nation on earth" /1/ 

4)  Прийом зміни, переформування оцінок спрямований на згладжування 

інших думок, відмінних від позиції відправника повідомлення. 

Протиставлення слів «our brave soldiers» та «foreign lands»  залишає поза 

увагою лексему , що містить негативні конотації: 

(5)  … we send our brave soldiers to fight in the foreign lands." /1/ 

5)  Стратегія позитивної самопрезентації: 

(6)  "Are we serving Shamus as well as he was serving us?"  /3/ 

6) Прийом текстової ремінісценції, тобто непряме посилання на Біблію "Cain 

asked, "Am I my brother's keeper?" (Gen. 4:9), 

(7)  "It's that fundamental belief -1 am my brother's keeper, I am my sisters' keeper - 

that makes this country work. It's what allows us to pursue our individual dreams, 

yet still come together as a single American family".   /1/ 

7)  Цитація: наводиться напис на американських монетах з метою звернутися 

до звичних для кожного американця ідей та об’єднатися з аудиторією:  

8)  "Е pluribus ипит. " Out of many, one".      /1/ 

У наступному прикладі цитація має за мету психологічний вплив на 

аудиторію: викликати співчуття: 
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9)  As I've traveled America, I've seen that strength. <...> I saw it in a college 

student in Pennsylvania who sold her bicycle and sent us a check for $100 with a 

note that said, "І sold my bicycle for democracy. "    /2/ 

Отже, дослідивши політичні тексти, можемо зробити висновок, що 

маніпулювання у політичній комунікації проявляється у використанні 

мовленнєвих стратегій, мовних прийомів та інструментів мовної маніпуляції, 

що представлені елементами мови різних рівнів. 

Вивчення вербальних аспектів маніпуляції залишається перспективним, 

оскільки політичний дискурс є динамічним явищем, де зміна цілей призводить 

до виникнення нових ефективних способів їх досягнення. 
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ОБРАЗНА СКЛАДОВА КОНЦЕПТУ ЗДОРОВ'Я  

(НА МАТЕРІАЛІ ПРЕЦЕДЕНТНО-ПАРЕМІОЛОГІЧНОГО ФОНДУ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) 

Бондар О. В. (Кременчук) 

Науковий керівник: 

канд. філол. наук, доц. Шамаєва Ю. Ю. 

 

Сучасний етап розвитку мовознавства відзначається увагою до мови як 

маніфестанта етносвідомості. Центральне місце при цьому займає вербалізована 

концептуальна система етносемантичної особистості, яка передає етнічну 

своєрідність концептуального та мовного членування світу, відбиває специфіку 

внутрішнього рефлексивного досвіду народу, його культурні цінності, традиції, 

звичаї (О.С. Кубрякова, М.М. Болдирєв, Г.Г.Слишкін, В.І.Карасик, 

О.П. Воробйова, С.А. Жаботинська, О.І. Морозова, R. Beaugrande, W. Dressler, 

P. Werth та ін.). Мова при такому конвергентному вивченні когнітивних і 

комунікативних аспектів людської діяльності (А.Д.Бєлова, М.Л. Макаров, 

І.С. Шевченко, R.-O. Apel, J. Habermas та ін.) визначається універсальною 

формою первинної концептуалізації довкілля та раціоналізації досвіду, 

виразником і скарбницею апріорного знання про світ. 

У цьому зв’язку очевидна актуальність нашої розвідки, яка визначається 

як загальною антропоцентричною спрямованістю сучасних лінгвістичних студій 

на дослідження та опис концептуального і мовного простору світу індивіду із 

залученням лінгвокогнітивного та лінгвокультурологічного підходів до аналізу 

мовних репрезентантів певних концептуальних конструктів, так і тим, що у 

фокусі нашого дослідження знаходиться концепт ЗДОРОВ’Я (КЗ) з огляду на 

декілька причин.  

По-перше, КЗ належить до соціальних валоративних домінант будь-якої 

лінгвокультури. Оскільки найвищою цінністю суспільства є людина, проблема 

здоров'я виникла з її появою та видозмінюється відповідно до розвитку 

культури людського суспільства. Протягом багатовікової історії людства на 

різних етапах розвитку суспільства вивченню проблем здоров’я завжди 

приділялася велика увага. Представники різних наук та фахів робили спроби 

проникнути в таємниці феномена здоров’я, визначити його сутність для того, 

щоб навчитися вміло керувати ним, економно використовувати здоров’я 

протягом усього життя та знаходити засоби для його збереження. У преамбулі 

Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ) говориться, що здоров'я 

– це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки 

відсутність хвороб або фізичних вад. Інакше кажучи, концепт ЗДОРОВ'Я (КЗ) 

можна охарактеризувати, з одного боку, як загальнолюдську, з іншого боку, як 

особистісну цінність, що має особливо важливе значення для кожного 

індивідууму і у соціальному, і в особистому житті. Отже, КЗ відноситься до 

числа найважливіших соціально-значущих вітальних орієнтирів людини і тому 
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закономірно, отримуючи у мові множинне лексичне та фразеологічне 

позначення], потребує глибинного багато фасетного вивчення. 

     По-друге, при вивченні КЗ антропоцентризм проявляється у врахуванні 

національно-культурних особливостей уявлень суб’єктів британського та 

американського прецедентно-пареміологічного дискурсу про здоров’я, що 

визначають специфічні характеристики образного та ціннісного змісту КЗ (у 

сукупності з його поняттєвою компонентою).  

     Таким чином, нагальність даного дослідження зумовлена високою 

значимістю КЗ як для носіїв англійської мови, так і для усіх інших 

лінгвокультур; недостатністю існуючих дослідницьких підходів до опису даного 

концепту; необхідністю детального та комплексного дослідження КЗ; потребою 

лінгвокультурологічної інтерпретації КЗ як фрагменту мовної картини, що 

склалась в англомовному лінгвосоціумі. 

     Метою роботи є аналіз способів вербалізації образної складової концепту 

ЗДОРОВ'Я (ОСКЗ) на матеріалі англійських прецедентних текстів та паремій 

у річищі когнітивної лiнгвістики та лінгвокультурології. Досягнення мети 

даної роботи передбачає послідовне вирішення наступних завдань: 

1) визначити теоретико-методологічні засади дослідження засобів мовної 

об`єктивації ОСКЗ ; 

2) проаналізувати засоби мовної репрезентації ОСКЗ на матеріалі 

англомовних прецедентно-пареміологічних текстів; 

     3) виділити й систематизувати концептуальні кореляти, що 

репрезентують вербалізовані образну та ціннісну складові концепту з 

метою виявлення аксіологічної специфіки концептуалізації здоров’я у 

західній англомовній лінгвокультурі. 

     Об’єктом нашого дослідження є образна складова КЗ, актуалізованого в 

англомовних прецедентно-пареміологічних текстах. 

     Предметом аналізу виступають засоби мовної реалізації образної складової 

КЗ, актуалізованого в пареміологічно-прецедентному фонді англійської мови, 

що визначають національно-культурну специфіку об’єктивації КЗ 

     Матеріалом даної роботи слугують більше 1000 англійських прецедентих 

текстів та паремій, що містять різнорівневі засоби вербалізації КЗ, на базі яких 

методом суцільної вибірки було виявлено 395 фрагментів метафоричної 

репрезентації КЗ. 

     Мета і завдання роботи зумовили вибір основних методів дослідження, 

серед яких використовувались: гіпотетико-дедуктивний метод для добору 

фактичного матеріалу; концептуально-метафоричний аналіз мовної 

об’єктивації ОСКЗ, застосований для виявлення кола концептуальних 

корелятів концептуального референту ЗДОРОВ'Я; ономасіологічний аналіз, 

використаний для встановлення відношення лексичного репрезентанта 

досліджуваного концепту до позначеного фрагменту об’єктивної реальності; 

кількісний аналіз, реалізований для визначення співвідношення одиниць у 

зоні номінативного простору абстрактного концепту (АК).  
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     Наукова новизна дослідження полягає у тому, що у ній вперше на основі 

концептуально-метафоричного аналізу встановлено зміст образно-ціннісної 

компоненти КЗ, об’єктивованого у прецедентно-пареміологічному фонді 

англійської мови, зі встановленням базових концептуальних корелятів, які 

відбивають валоративно забарвлені способи осмислення здоров’я 

англомовною спільнотою.  

У світлі вищезазначеного ми тлумачимо концепт ЗДОРОВ’Я як 

парасольковий гіперконцепт, що акумулює, з одного боку, певну суму 

апріорно-досвідних уявлень стосовно об’єктивних параметрів світу людини, а 

з іншого –є прямим відображенням категоризуючої діяльності індивіда, 

семіотично закріпленої мовною свідомістю і віддзеркаленою в мовній картині 

світу у вигляді концептуального поля, у якому референція постає в системі 

«гіперконцепт – концепт – гіпоконцепт»,. Гіперконцепт відображає нижчий 

від категорії, але вищий від концепту ступінь абстракції та становить собою 

один із способів дискретного членування об’єктивного світу людини відносно 

самої себе як відправної точки буття. У свою чергу, власне концепти, охоплені 

гіперконцептом, конституюються більш дрібними таксонами – 

гіпоконцептами, яким притаманна національно-культурна специфіка.  

Нами було виявлено, що у концептополі «здоров’я» діють активні процеси 

метафоризації, що базуються на філогенетичних, історичних та 

етнокультурних уявленнях про властивості здоров’я, реалізуючись у рамках 

специфічної, притаманної лише певній лінгвокультурній свідомості 

структурної моделі. Остання, з нашої точки зору, являє собою предметно-

центричний фрейм  – універсальну інформаційну структуру, що фіксує 

відношення між здоров’ям як референтом метафори та його концептуальними 

корелятами. 

Кореляти структурних, онтологічних та орієнтаційних концептуальних 

метафор, що репрезентують аксіологічну специфіку образної компоненти 

досліджуваного концепту, об’єднуються нами в такі відповідні базові групи: 

а) ЖИТТЯ (Life is not merely to be alive, but to be well. (Marcus Valerius Martial) 

/ ЛЮДИНА (Sickness comes on horseback but departs on foot) / ЖИВА ІСТОТА 

(A good surgeon must have an eagle's eye, a lion's heart, and a lady's hand / 

НАВКОЛИШНІЙ ПРИРОДНИЙ СВІТ (So many come to the sickroom thinking 

of themselves as men of science fighting disease and not as healers with a little 

knowledge helping nature to get a sick man well (Auckland Geddes) / 

(ВЗАЄМО)ДІЯ (Before healing others, heal yourself) / РУХ-ПЕРЕМІЩЕННЯ 

(Health and cheerfulness make beauty and driving move (Cervantes); 

б) МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ (When wealth is lost, nothing is lost; when health is 

lost, something is lost; when character is lost, all is lost (Billy Graham)/ ЕНЕРГІЯ 

(Recharge your batteries) / РІДИНА (Water is the most essential element for 

survival) / ЇЖА (ДЕЛІКАТЕС) (Now you are healthy. Savor and enjoy!) / 

ВИНАГОРОДА (Linn deserves to be healthy) / ОБ’ЄКТ ВОЛОДІННЯ (The one 

that robbed him of his wellness was his own wife) / ГРОШІ (How much health do 
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you earn a month of resorting?) / ТРОФЕЙ (Now he is recovering, and it is his war 

trophy); в) УГОРУ (Lazarus rose from the dead). 

 Таким чином, нами було окреслено концептуальне структурно-змістовне 

наповнення образної компоненти КЗ, об’єктивованого у прецедентно-

пареміологічному фонді англійської мови, як системи культурно-маркованих 

метафоричних конституентів, об’єднаних таксономічними зв’язками навколо 

базових корелятів концептуального референту ЗДОРОВЯ, більш глибоке 

вивчення якого у лінгвокультурологічному вимірі зі зверненням до 

асоціативного експерименту та міждискурсивних студій для уточнення 

змісту концепту складає перспективу нашого дослідження. 
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Филологические науки. – 2007. – №6. – С. 127–135. 5. Port R. Mind as Motion: 

Explorations in the Dynamics of Cognition / R. Port, T. van Gelder. – Cambridge, 

MA.: MIT Press, 1995. – 241 p. 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧКИ ВЖИВАННЯ УМОВНОГО СПОСОБУ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Брославська Л. Я. (Харків) 

Науковий керівник: 

доц. Мащенко С. Г.  

 

Якісний рівень викладання іноземних мов у ВНЗ характеризується тим, що 

студенти опановують особливості граматичного та лексичного висловлення 

думки, залучаючись водночас до іншої культури у найширшому її розумінні.  

Науково-методичні та психологічні дослідження щодо домашнього 

читання як аспекту викладання іноземної мови, граматичного аспекту мови та 

можливості їх якісної інтеграції висвітлені у працях багатьох вчених (таблиця 

1).  

Таблиця 1 

Думки вчених щодо викладання деяких аспектів іноземної мови 

Прізвища 

дослідників 

Визначення та короткий зміст понять 

“компетентність” та “компетенція” 

В.В. Євченко, 

С.І. Сидоренко 

Домашнє читання значною мірою сприяє духовному, 

міжкультурному розвиткові студентів шляхом 
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[2, с. 108-112] опрацювання літературного твору. 

І.О. Зимня  

[3, с. 37] 

Під час навчання іншомовного матеріалу важливо 

звертати увагу на особливості формування та 

закріплення іншомовних граматичних навичок. 

Л.В. Щерба 

[5] 

1. Вивчення та закріплення граматики можна 

пов’язати з заняттями читанням іноземною мовою. 

2. У більшості випадків опрацювання граматичних 

явищ виникає явище інтерференції (внутрішньої та 

зовнішньої), що істотно ускладнює процес навчання 

та засвоєння граматики. 

 

 

Проте, не зважаючи на значну кількість науково-методичних праць та 

навчальних посібників, шляхи оптимізації засвоєння граматики в умовах 

обмеженої кількості годин розкриті недостатньо. Після завершення 

практичного курсу іноземної мови навички вживання окремих 

складнозасвоюваних граматичних явищ для більшості студентів залишаються 

сформованими недостатньо.  

Саме тому метою нашої роботи є спроба дослідити можливість вирішення 

цієї проблеми на прикладі вдосконалення навички вживання умовного 

способу англійської мови студентами-філологами факультету іноземних мов 

Харківського гуманітарно-педагогічного інституту (ХГПІ) в умовах 

недостатнього обсягу годин практичного курсу іноземної мови. Значущість 

вказаної проблеми обумовлена необхідністю підготовки компетентного 

спеціаліста – висококваліфікованого вчителя іноземної мови. 

Для визначення рівня засвоєння деяких з найбільш складних граматичних 

явищ англійської мови, які вивчаються студентами-філологами протягом 

першого семестру четвертого курсу, було проведено зріз з наступних тем: 

Perfect Tenses, Reported Speech, Passive Voice, Subjunctive Mood. Було 

отримано результати, які у відсотковому співвідношенні до максимального 

середнього балу (середній бал “5” – 100%) становлять: Perfect Tenses – 81%, 

Reported Speech – 86%, Passive Voice – 89%, Subjunctive Mood – 72% (рис. 1). 

Це вказує на те, що викладач повинен докласти більше зусиль до навчання 

саме цих чотирьох граматичних тем, і у першу чергу – умовного способу 

англійської мови.  
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Рис.1. Показники засвоєння граматичних тем 

 

Умовний спосіб англійської мови вивчається згідно його класифікації 

форм [1, с. 190-202]. Різні форми умовного способу засвоюються по-різному, 

про що свідчить досвід викладання іноземних мов викладачами ХГПІ та 

результати контрольного зрізу, який було проведено нами під час 

констатуючого експерименту.  

Під час вивчення граматичної структури Subjunctive I найбільш важко 

засвоюваними для студентів є:  

- правильний вибір синтаксичних форм. E.g.: He ordered that Mrs. Joe bring 

him some water; 

- вживання форми заперечення. E.g.: The boss will recommend that we not 

lie to him;  

- вживання пасивного стану. E.g.: It’s important that we be saved. 

Під час вивчення граматичних структур Suppositional Mood виникають 

подібні труднощі, адже Subjunctive I і Suppositional Mood є схожими. Тільки 

Suppositional Mood утворюється за допомогою допоміжного дієслова should, 

що надає дещо м’якішого відтінку змісту, який несе у собі те чи інше речення. 

Під час формування і закріплення навички вживання граматичних 

структур Conditional Mood найбільш важко засвоюваними є:  

- диференціювання форм Non-Perfect та Perfect. E.g.: 1. Joe would take me, 

if Mrs. Joe approved. 2. I dare say I should have felt a pain in my liver, too, if I had 

known where it was; 

- вживання граматичних структур з модальними дієсловами could, might. 

E.g.: If you could have seen that you would have thought a lot of more of them. 

При вивченні студентами Subjunctive II виникають складності, схожі на 

складності вживання Conditional Mood. 

Саме на відпрацювання таких складних моментів були націлені завдання 

нашого експериментального навчання, кінцевою метою якого було 

підтвердження або спростування гіпотези щодо можливості вдосконалення 

навички вживання умовного способу студентами за допомогою спеціального 

комплексу вправ, які базуються на тексті книги для домашнього читання 

“Великі сподівання” Ч. Діккенса. Роман представлено неадаптованим текстом 

на мові оригіналу, насиченим значною кількістю прикладів вживання 

умовного способу, за допомогою яких яскраво передається сюжет, а саме 

прагнення, сподівання, розчарування героїв. 

Для створення вищезазначего комплексу вправ було розглянуто традиційні 

типи вправ: рецептивні, репродуктивні, рецептивно-репродуктивні, 

рецептивно-продуктивні та продуктивні [4, с. 65-66]. 

Цей комплекс, що складається з восьми блоків вправ, впроваджувався 

протягом восьми занять з домашнього читання, де на виконання цих вправ, з 

огляду на необхідність реалізації головної цілі заняття з домашнього читання, 

витрачалося щоразу лише близько 20 хвилин.  
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Вправи комплексу становлять собою певну ієрархію і розташувуються за 

принципом “від простого до складного”. Так, вправи Блоку 1 спрямовані на 

активізацію наявних у студентів знань про умовний спосіб у цілому. На основі 

вправ Блоку 2 студенти відпрацьовують навичку вживання окремо Subjunctive 

I. Блок 3 включає вправи на вдосконалення навички вживання Suppositional 

Mood. Блоки 4 і 5 відповідно складаються з вправ на вживання граматичних 

конструкцій з Conditional Mood та Subjunctive II. У блоках 6, 7 та 8 

представлені комбіновані вправи різних типів, спрямовані на вдосконалення 

навички вживання умовного способу англійської мови в цілому. 

Як приклад, розглянемо вправи Блоку 5, під час опрацювання яких 

студенти удосконалюють навичку вживання Subjunctive II.  

Вправа 1 – рецептивна. ЇЇ метою є розпізнання форм Subjunctive II серед 

п’яти речень, одне речення з яких не містить Subjunctive II: Find and analyze 

examples of Subjunctive II in the following sentences: 1. My sister asked me if my 

friend could have done that. 2. Is Mr. Pumblechook had turned back we could have 

seen his face. 3. If only he could help us! 

Друга частина цієї вправи – Ttranslate the above sentences into Ukrainian – 

дає викладачеві змогу перевірити правильність розуміння цього явища 

студентами та їх вміння знайти еквівалентні засоби його передачі рідною 

мовою. 

Вправа 2 є рецептивно-репродуктивною, складається з п’яти речень: Fill in 

the blanks in the following sentences with the correct mood form: 1. I wished Joe 

______ (was, were, had been) rather more genteelly brought up, and then I should 

have been so too). 2. I reflected for some time, and then answered as if I ______ 

(discovered, had discovered, had been discovered) a new idea, "I mean pretty well". 

3. She almost wished that he it ______ (didn’t say, had not said, weren’t saying) 

this in that calm, quite unruffled voice of his. 

Остання вправа цього Блоку, вправа 3, що складається з п’яти речень, – 

рецептивно-продуктивна: Translate the following sentences into English 

concentrating on the use of Subjunctive IІ: 1. Вона поклала кружку на каміння у 

дворі і кинула мені хліба, навіть не подивившись на мене, неначе я був 

собакою. 2. Шкода, що Ваші друзі не завітали сьогодні до нас. Я би 

пригостила їх смачненьким печивом. 3. “Якби тільки моя мама була зі мною 

зараз!” – голосно вигукнув Піп. 

В інших блоках представлені вправи на опрацювання умовного способу в 

цілому, завданнями вправ є: 

Use the correct form of the verbs in brackets in the following sentences: 1. They 

wished their neighbour (not to be) so talkative. 2. If the blouse (to match) this skirt, 

I (to buy) it. 3. I fear lest the weather (to change) for the worse.  

Image you are а main character Pip. Give situations using the corresponding 

mood: 1. What would you tell the criminal Abel Magwitch if you were Pip? 2. What 

would you say if Biddy said she loved you? 
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У процесі усного обговореня тексту роману, при необхідності, 

створюються різноманітні комунікативні ситуації, які змушують студентів 

використовувати умовний спосіб. 

Ефективність цієї системи вправ було перевірено за допомогою 

контрольного зрізу, який показав такі результати (рис.2): відсоткове 

співвідношення середнього балу експериментальної групи студентів відносно 

максимального середнього балу становило 88%, що на 12% більше, ніж на 

початку експерименту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Засвоєння умовного способу на початковому  

та кінцевому етапах експерименту 

 

Отримані результати дозволяють говорити про те, що впровадження 

спеціального інтенсивного комплексу вправ, спрямованих на вдосконалення 

навички вживання умовного способу англійської мови під час занять з 

домашнього читання, може бути ефективним. 

Таким чином, в умовах, коли існує значний ризик того, що навички 

вживання складних граматичних явищ і надалі можуть залишитись не 

достатньо сформованими, виникає необхідність пошуку та реалізації 

додаткових шляхів оптимізації цього процесу, – наприклад, створення 

спеціальних інтегрованих комплексів вправ на засвоєння таких явищ на базі 

автентичного навчального матеріалу, яким є художній твір. 
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СТРУКТУРНІ ТЕКСТОТИПИ АНЕКДОТІВ 

 

Бороздіна А. А. (Харків) 

     Науковий керівник:  

канд. філол. наук, ст. викл. Птушка А. С. 

 

Мета роботи полягає у розкритті специфіки класифікації структурно-

композиційних текстотипів у текстах англомовних анекдотів. 

Актуальність дослідження визначається його значним інтересом до 

проблем мовленнєвих жанрів у зв’язку з утвердженням та розвитком нової 

функціональної парадигми гуманітарного знання.  

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язуються конкретні 

завдання: 

 дати визначення терміну «анекдот»;  

 розкрити роль жанрових характеристик анекдоту; 

 установити структурні текстотипи анекдотів. 

Об’єктом аналізу є тексти сучасних англомовних анекдотів. 

Предметом дослідження є структурно-композиційні текстотипи у текстах 

англомовних анекдотів. 

Матеріалом дослідження слугували 800 текстів англомовних анекдотів, 

опублікованих у друкованих та Інтернет виданнях. 

Жанрові характеристики анекдоту є результатом тематичної, 

композиційної, й стилістичної єдності.  

Стилістична організація анекдоту, втілена у співвідношенні наративних і 

експресивних елементів, створюється в результаті взаємодії теми і жанрової 

форми: тема задає інформативність і наративність, жанрова форма – 

фатичність і експресивність. Оскільки комічний ефект залежить від 

доступності матеріалу для сприйняття, важливою стильовою рисою анекдоту 

є тривіальність, тобто, з одного боку – яскраво виражена розважальна 

функція, а з другого – стандартність, клішованість образів і ситуацій, 

тематична доступність змісту і загальнодоступність мовної форми. 

Композиція мовленнєвого жанру структурно об’єднує тему та її мовне 

вираження в єдине феноменологічне ціле, сприяючи, таким чином, 

об’єктивації й виділенню мовленнєвого жанру у комунікативному потоці: 

“композиція – організація цілого, своєрідний метатекст, сіть (метатекстових) 

перформативів, яка й сприяє зв’язку висловлення з дійсністю” [1, с. 20]. 

Композиційна структура мовленнєвого жанру знаходиться у метамовному – 

комунікативному  вимірі соціальної інтеракції; функції композиції по 

відношенню до мовного наповнення жанрової форми зводяться до ‘упаковки’ 

мовної тканини у вигляді комплексу комунікативних дій суб’єкта, що 

забезпечує, з одного боку, успішність реалізації його інтенцій, а з другого – 

легкість ідентифікації жанрового статусу мовленнєвого твору адресатом. 

Різниця між мовною та композиційною організацією жанру мовлення полягає 

у принципах сегментування: текст жанру ділиться у відповідності з його 
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логіко-семантичним змістом, у той час як елементи композиції жанру 

виявляються у відповідності з: а) комунікативно-прагматичною 

спрямованістю мовленнєвого жанру; б) загальними вимогами простору 

мовленнєвої взаємодії, до яких відноситься типовість функціонування, 

простота організації й легкість ідентифікації жанрової приналежності 

комунікантами: композиційний склад мовленнєвого жанру повинен бути 

достатньо чітким й стабільним, щоб усвідомлюватися більшістю носіїв 

мовного канону. 

Композиція анекдоту великою мірою залежить від його структурно-

композиційного типу. Прототиповим текстотипом анекдоту вважають 

анекдот-наратив (narrative joke) [2, с. 378]. Його головною характеристикою 

є сценарність, тобто наявність певної послідовності подій. Цей текстотип 

характеризується трьохкомпонентною композицією, що містить початок, 

середину і кінець. Початок ідентифікує персонажів, задає основні параметри 

відображеної ситуації (частіше визначаються лише локальні координати, 

рідше – темпоральні, оскільки для анекдоту характерна часова невизначеність 

подій). Середина створює певні інтерпретаційні опори для прогнозування 

можливих варіантів розвитку й розв’язки сюжету. Кінець орієнтований на 

руйнування прогнозів як результату інконгруентності, що й спричиняє 

сміховий ефект. 

У межах цього текстотипу відбувається ‘розщеплення’ автора на реальну 

особистість, що розповідає анекдот у реальній ситуації спілкування (мовця), й 

автора-наратора, від лиця якого ведеться оповідь у тексті анекдоту. Останній 

постає як цілком знеособлений і, як правило, нейтральний адресант-функція, 

що переповідає події, ніяк не виражаючи свого ставлення до них, такому ж 

знеособленому адресатові-функції, місце якого у ситуації реального 

спілкування займає конкретний інтерпретатор. Автор-наратор переважно 

тематизує предметно-референту ситуацію,  актантами якої  є різноманітні 

персонажі, що постають як треті особи, до числа яких не залучений ні власне 

він, ні адресат, до якого звернена оповідь. 

Анекдот-наратив містить як авторське мовлення, так і діалогічну 

взаємодію персонажів. Авторське мовлення може налічувати від одного до 

кількох десятків висловлень, структурно рівних різним за структурно-

семантичними типами реченням. Складовою діалогічної взаємодії є репліка, 

яку розуміємо як окреме повідомлення, що належить одному з персонажів і 

може реалізуватися одним чи кількома висловленнями, структурно рівними 

реченням різного структурно-семантичного типу. Кількість авторських та 

персонажних висловлень визначається потребами реалізації комунікативної 

мети анекдоту – створення сміхового ефекту. Відповідно, структурно-

композиційні компоненти анекдоту-наративу (початок, середина, кінець) 

можуть бути розгорнутими, або скомпресованими: 

(1) A ninety-year-old man is sitting on a park bench, sobbing, when a young 

man walks by and asks him what’s wrong. Through his tears the old man answers, 

“I’m just so in love with my twenty-five-year-old wife.” “What’s wrong with that?” 
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asks the young man. Between the sobs and sniffles, he answers, “You can’t 

understand. Every morning before she goes to work, she cooks me breakfast and 

kisses me and tells me she loves me… at lunchtime she comes home and embraces 

me warmly, and then she makes my favourite meal. In the afternoon when she gets a 

break, she rushes home with ice cream, the best an old man could want. And then 

after a gourmet supper, she gives me a warm bath, and cuddles up with me all 

night.” He breaks down, no longer able to speak. The young man puts his arm 

around him. “Oh, I think I see – I bet you just found out she’s with you for your 

money?” “No,” the old man answers, through his sobbing and tears, “I forgot 

where I live”[7]. 

(2) An 85-year-old couple, having been married almost 60 years, had died 

in a car crash. They had been in good health the last ten years mainly due to her 

interest in health food, and exercise. When they reached the pearly gates, St. 

Peter took them to their mansion, which was decked out with a beautiful kitchen and 

master bath suite and Jacuzzi. As they “oohed and aahed” the old man asked Peter 

how much all this was going to cost. “It’s free,” Peter replied, “this is Heaven.” 

Next they went out back to survey the championships golf course that the home 

backed up to. They would have golfing privileges everyday and each week the 

course changed to a new one representing the great golf courses on earth. The old 

man asked, “What are the green fees?” Peter’s reply, “This is heaven, you play for 

free.” Next they went to the clubhouse and saw the lavish buffet lunch with the 

cuisines of the world laid out. “How much to eat?” asked the old man. “Don’t you 

understand yet? This is Heaven, it is free!” Peter replied with some exasperation. 

“Well, where are the low fat and low cholesterol tables?” the old man asked 

timidly. Peter lectured, “That’s the best part… you can eat as much as you like of 

whatever you like and you never get fat and you never get sick. This is Heaven.” 

With that the old man went into a fit of anger, throwing down his hat and stomping 

on it, and shrieking wildly. Peter and his wife both tried to calm him down, asking 

him what was wrong. The old man looked at his wife and said, “This is all your 

fault. If it weren’t for your damn bran muffins, I could have been here ten years 

ago!” [9].  

 (3) The barber is preparing to cut the young boy’s hair. “So, how do you 

want your hair cut?” he asked.  

 - “Just like Daddy’s,” said the youth. “With a hole in the top” [9]. 

(4) Where do you live? 

I live with my sister. 

Where do your sister live? 

She lives with me. 

Where do you both live? 

We both live together. 

Oh, you moved, huh? 

That’s where we live now [4, p. 319]. 

Авторське мовлення може бути зведеним до ремарки, яка передує 

діалогічній взаємодії і виконує функцію початку: 
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(5) - Husband: I get very nervous the way you drive around those sharp turns. 

- Wife: Just do what I do – close your eyes! [6].                    

(6) Boy: “Dad, you are lucky!” 

Father: “How’s that?” 

Boy: “You won’t have to buy me a lot of new school books next year. I’ll still 

be in the same class” [3]. 

За допомогою компресії практично будь-який анекдот-наратив може бути 

трансформованим у ‘вирваний із контексту’ анекдот-діалог (point-blank 

dialogue), де скомпресовані усі три композиційні частини прототипового 

текстотипу анекдоту, і, навпаки, діалог може бути розгорнутим у наратив. 

Анектод-діалог є скомпресованим варіантом анекдоту-наративу. Він 

становить собою стилізований під загадку-розгадку діалогічний обмін 

‘ініціальна репліка-запитання – репліка-відповідь’ між абстрактними 

адресантом-функцією та адресатом-функцією. Тут практично неможливо 

чітко розмежувати  початок/середину/кінцівку. Ініціальна репліка діалогу 

водночас репрезентує  початок, тематизуючи персонажів, і водночас середину, 

якщо не описуючи, то імплікуючи подію, і створюючи кульмінацію за 

допомогою експліцитного запитання. Репліка-відповідь подає розв’язку-

кінцівку: сміховий ефект досягається завдяки інконгруентності очікувань 

реальних адресатів й розгадки.  

Щодо актантів предметно-референтних ситуацій, тематизованих 

анекдотами-діалогами, то, на відміну від ситуацій, відображених анекдотами-

наративами, які завжди тематизують третіх осіб, анекдоти-діалоги можуть 

тематизувати як третіх осіб, так і власне учасників діалогічної взаємодії.  

Відповідно, якщо у першому випадку інтерпретатор може робити висновки 

про персонажів на підґрунті чужих висловлень про них, то у другому – 

спираючись на їхні власні висловлення.  

Вибірка дослідження налічує приклади анекдоту одного і того ж змісту, 

подані наративом і ‘вирваним з контексту’ діалогом, порівн.: 

(7) Two women were in a hair salon talking about their home lives when the 

subject of flighty husbands came up. 

 - “It’s unbelievable,” one woman said. “I can never figure out where he goes 

at night.” 

 - “I know exactly what you mean,” said the other woman. “One second he’s in 

the house, and the next he’s gone without a trace.” 

 - “Well,” says a woman eavesdropping nearby. “I always know where my 

husband is.”  

 - “How do you manage that?” the other women ask. 

 - “Easy,” she replies. “I’m a widower” [6].                                      

(8) What do you call a woman who knows where her husband is every night? 

- A widow [3, p. 50]. 

Анекдот-діалог може бути скомпресованим в одну репліку. Анекдот-

репліку розуміємо як вирване з контексту діалогу висловлення знеособленого 

адресанта, структурно рівне реченню різної довжини і складності або кільком 
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реченням. Анекдот-репліка, як правило, тематизує третіх осіб. Структурно-

композиційні частини анекдоту-репліки мають скомпресований вигляд: 

(9) A woman will go on holiday with a girlfriend for two weeks, and then come 

home, call the same girlfriend and talk for three hours [5, p. 58]. 

(10) A woman has the last word in any argument. Anything a man says after 

that is the beginning of a new argument [5, p. 36]. 

Анекдот-репліка може бути стилізованим під ‘живий’ діалог: 

(11) Did you hear about the guy who lost his whole left side in an accident? - 

Now he’s all right! [8].                                                                                   

(12) Did you hear about the fat lady that went on a diet, eating only coconuts 

and bananas? She didn’t lose much weight, but man, she climb trees! [9]. 

Таким чином, композиція анекдоту варіює в залежності від того, до якого 

текстотипу він належить.  

Результати проведеного аналізу дозволяють виділити такі текстотипи 

досліджуваних анекдотів, як анекдот-наратив, анекдот-діалог та анекдот-

репліка. Для анекдоту характерна трьохкомпонентна композиція, що, залежно 

від текстотипу (наративу, діалогу, репліки), може мати розгорнутий чи 

скомпресований вигляд. 
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СУБ’ЄКТИВНА МОДАЛЬНІСТЬ 

В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

Гомела М. В. (Харків) 

Науковий керівник: 

канд. філол. наук, доц. Дудоладова О. В. 

 

Одним з широко обговорюваних питань сучасної лінгвістики є поняття 

модальності. Зацікавленість науковців у модальності висловлювання 

пояснюється тим фактом, що мова здатна віддзеркалювати ставлення людей 

до фактів та подій. 

Актуальність цієї проблеми обумовлюється зростанням інтересу до 

проблеми віддзеркалення у мові особистісних категорій на тлі загальної 

антропоцентричності сучасних лінгвістичних студій. Публіцистичний 

дискурс, який відображає життя соціуму, є адекватним контекстом для 

дослідження проявів модальності. 

Наукова новизна дослідження полягає у вивченні категорії суб’єктивної 

модальності (СМ) з урахуванням семантичної та прагматичної координат 

сучасного американського дискурсу. 

Об'єктом дослідження постають мовні одиниці, які об’єднує категорія 

СМ з огляду на її семантико-прагматичну сутність та лінгвістичні й 

екстралінгвістичні чинники, що зумовлюють її смислове (інформаційно-

значуще) навантаження. Предметом наукового вивчення є модальне 

забарвлення мовних одиниць у сучасному американському публіцистичному 

дискурсі.  

Мета дослідження полягає в аналізі мовних проявів СМ в 

американському публіцистичному дискурсі. Матеріалом для дослідження 

виступили статті зі шпальт сучасних періодичних видань США (загальним 

обсягом  700 200 друкованих знаків).  

Проблема модальності досліджувалася багатьма вітчизняними та 

іноземними науковцями, а саме: Н. Арутюновою, А. Бондарко, 

В. Виноградовим, Г. Гаком, Л. Гальперіним, Л. Зятковою, В. Чернявською та 

іншими. 

Беручи за основу визначення дискурсу, запропоноване представниками 

Харківської лінгвістичної школи як «вербалізованої мовленнєвомисленнєвої 

діяльності, що розуміється як сукупність процесу і результату та володіє як 

суто лінгвістичним, так і екстралінгвістичним планами» [8, с. 38], в єдиному 

лінгвоетнокультурному дискурсі можна виокремити різні типи у відповідності 

зі сферою використання; як, наприклад, естетичний, науковий, педагогічний, 

юридичний, політичний та ін.  

Зважаючи на мету дослідження, зосередимося на публіцистичному 

дискурсі, який розуміємо як «інституціоналізовану мовленнєвомисленнєву 

діяльність, що здійснюється в межах друкованих засобів масової інформації та 
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має два плани: лінгвальний та лінгвокогнітивний, які реалізуються в основній 

формі та продукті цієї діяльності – тексті» [2, с. 7].  

Американський публіцистичний дискурс, на думку багатьох дослідників 

[1; 4; 5], має специфічні ознаки, а саме: регулюється концептами, 

обумовленими системою цінностей американського суспільства (свобода, 

безпека, традиції,  зручність, якість, економічна вигода), відзначається 

апеляцією до почуттів, цінностей, загальнолюдських або релігійних почуттів, 

здорового глузду, має нераціональний характер і спрямований на здійснення 

впливу на нераціональну сферу адресата, переважно на почуття та емоції. 

Американська нація – це яскраво виражений громадянський тип спільноти, 

яка об’єднується на основі принципу мультикультуралізму, побудованому на 

ідеї етнічного плюралізму і рівноправності культур.  

Для публіцистики істотним компонентом завжди був прояв авторської 

індивідуальності: професійні, талановиті журналісти вдало поєднують 

величезний арсенал журналістських прийомів із власними неповторними 

особливостями стилю, що робить дослідження суб’єктивної модальності 

Окрім суб’єктивної, у категорії модальності виділяють ще і об'єктивний 

різновид.  

Об'єктивна модальність як обов'язкова ознака будь-якого висловлення  

формує предикативну одиницю (пропозиція) та виражає відношення 

висловлення до дійсності в плані реальності/ірреальності. На відміну від 

об’єктивної, суб'єктивна модальність, тобто відношення мовця до того, про 

що повідомляється, утворює у пропозиції другий модальний шар і 

пов'язується зі спорідненими поняттями «точка зору» і «оцінка», 

«персуазивність» та «сугестивність», які вимагають диференціації. 

У результаті модалізації дискурсу відбувається «нашарування на 

вербальну інформацію додаткових суб'єктивних смислів, зумовлених 

психічним станом мовця і суб'єктивним ставленням до референтної ситуації» 

[6, с. 5]. Сугестія визначається як «вербальний вплив на психіку людини, що 

сприймається без критичної оцінки і є важливою складовою як професійного 

дискурсу, так і повсякденного спілкування» [3, с. 5], а персуазивність 

позначає вплив автора усного або письмового повідомлення на його адресата з 

метою переконання в чомусь, заклику до скоєння або не-скоєння ним 

визначених дій [7, с. 25].  

Вживання експресивно забарвлених лексичних одиниць, модальних 

виразів та синтаксичних схем, що широко використовуються у 

публіцистичному дискурсі мають, залежно від мети мовця та його емоційного 

стану, різний ілокутивний ефект на адресата, і виявлення суб’єктивно-

модальної складової дає можливість ідентифікувати чинники, що 

спричиняють її появу. 

У роботі розглядаються прояви СМ на лексико-семантичному та 

синтаксичному рівнях.  

На лексико-семантичному рівні досліджувані засоби СМ виділяємо 

п’ять груп: «Іменники», «Прикметники + прислівники», «Дієслова 



 26 

(метафоричні вживання)», «Модальні конструкції» та «Вставні слова, 

словосполучення і пропозиції».  

Група «Іменники» характеризується позитивним та негативним 

забарвленням, використанням метафор: 

(1) «Debt Aid Package for Europe Took Nudge From Washington». [3] 

- лексичних стратегій: постановка слова у лапки: 

(2) «…a position that stands in contrast to his diplomatic cable last fall 

denouncing Mr. Karzai as “not an adequate strategic partner.”»[3] 

(3) «While the administration “is in kiss-and-make-up mode,” said Brian 

Katulis, a foreign policy expert…» [2] 

- використання слів «what he called, descrіbed»  і т.п.: 

(4) «That call was part of what a senior Treasury Department official called 

“one long conversation” with European leaders» [2].) 

Група «Прикметники + прислівники»: також окреслюється позитивним 

та негативним забарвленням, вживанням яскравих епітетів: 

(5) «This means no bacchanalian outbursts, no in-your-face waving of 

Albanian flags around Serb enclaves…» [1]. 

Група «Дієслова (метафоричні вживання)»:  

(6) «But though he continued to dazzle Europeans on his debut international 

tour, the Continent’s leaders turned their backs on the US President» [1]. 

Також цікавим виявився аналіз структурної складової вживання 

модальних слів.  

Група «Модальні конструкції»:  

(7) «…the Europeans “waited too long.” “Had they acted sooner,” he said, 

“They might have gotten away with less.”» [2].  

Група «Вставні слова, словосполучення і пропозиції»:  

(8) «It should not be considered churlish, then, to point out that it is now back 

to earth with a bump for the Prime Minister» [1]. 

Прояви СМ на синтаксичному рівні є менш уживаними та представлені 

наступними конструкціями: (1) інверсія:  

(9) «Only after that vote and another nominee withdrew did Mr. Reagan 

finally pick Anthony M. Kennedy, a more moderate conservative.» [1];  

(2) конструкції з займенниками «whatever»:  

(10) «Whatever today brings with the G20, particularly after the public splits 

between France and Germany, the US president's first international foray has 

already achieved results» [1];  

(3) порівняльні конструкції з декількома компаративами: 

(11) Obama's third choice is sure to face tougher going with fewer friendly 

Democrats, so he or she might well need to be more moderate. [2]; 

 (4) питально-відповідні конструкції: 

“What does President Obama gain by putting forward an unabashed 

progressive, liberal judicial activist?” asked Leonard A. Leo, a conservative leader 

… “Polling suggests that’s not something that adds a lot of value to his own 

immediate political objectives.” [2]; 
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 (5) риторичні питання: 

“Why do the conservatives always get the conservatives, but we don’t get to 

get the liberals?” Senator Tom Harkin, Democrat of Iowa, asked the Web site 

Politico recently, … “What the hell is that all about?” [2];  

Перспективними є дослідження реалізації категорії СМ на 

морфологічному та синтаксичному рівнях. 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК УСНОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ 

ПЕРШОГО КУРСУ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Грабіна К. С. (Харків) 

Науковий керівник: 

канд. пед. наук, доц. Рябих М. В. 

 

Дана стаття присвячена вивченню шляхів організації навчального 

процесу з метою оптимізації формування навичок та вмінь усного мовлення у 

студентів мовних спеціальностей. 

На сьогоднішньому етапі  інтеграції українських вищих закладів в 

загальноєвропейський простір актуальним є створення навчальних матеріалів, 

які б дозволили сформувати комунікативну компетенцію у студентів в умовах 

ліміту навчальних часів та відсутності мовного середовища. 

Об'єктом дослідження є процес навчання усного мовлення студентів 

початкових курсів мовних спеціальностей, предметом –  методичні 

рекомендації щодо формування продуктивних лексико-граматичних навичок 

та вміння усного спілкування. Мета дослідження полягає в розробці 

комплексу вправ, спрямованого на формування навичок та вмінь усного 

мовлення за темою «Характер людини». В ході роботи необхідно було 

вирішити наступні завдання: 

1. проаналізувати процес формування навичок та вмінь усного мовлення; 

2. визначити психологічні особливості навчання студентів 1-2 курсів; 

3. розробити систему вправ для формування навичок та вмінь усного 

мовлення; 

4. провести експериментальне дослідження ефективності розроблених 

вправ; 

5. сформулювати методичні рекомендації щодо навчання усного мовлення 

студентів. 

     Новизна дослідження полягає в тім, що була зроблена спроба створити 

комплекс вправ для розвитку навичок усного спілкування у студентів мовних 

спеціальностей, а також проведено експериментальне дослідження 

ефективності розроблених вправ. 

Згідно Програми з англійської мови для університетів [2], навчання 

усного мовлення ставить за мету розвиток умінь спонтанного 

непідготовленого спілкування. Дослідження [1] свідчать, що „тільки діяльний 

підхід до говоріння та визначення мовленнєвої діяльності в якості 

самостійного об’єкта навчання дозволяє підійти до цього  явища у всій  

повноті його особливостей”. Діяльність людини в широкому розумінні цього 

слова означає процес активної, цілеспрямованої взаємодії суб’єкту з 

середовищем. Згідно з психологічною теорією діяльності, людина не 

пристосовується до реальної дійсності, а активно засвоює її та впливає на неї 

завдяки здатності передбачати та усвідомлено планувати свою діяльність. Ф. 

де Соссюр [4] відмічав, що „мовленнєва діяльність – це активне встановлення 



 29 

носієм мови відносин між мовною та мовленнєвою сутністю. Мовленнєва 

діяльність є суб’єктивною (належить психіці окремого індивіда), 

цілеспрямованою (дещо для досягнення мети) діяльністю, яка дозволяє 

упорядити знаковий досвід та застосовувати його в конкретних ситуації. 

     При розробці методичних рекомендацій ми враховували дані 

психологічних досліджень, зокрема була розглянута психологічна схема 

формування та формулювання вислову в діяльності  говоріння та механізми, 

що лежать в основі усного спілкування [1]. Було показано, що при побудові 

комплексу вправ слід враховувати наступні принципи: а) від  загального до 

часткового, від не диференційного до чітко диференційного; б) принцип 

одночасної дії усіх рівнів на основі міжрівневих зв’язків та 

внутрішньорівневих зв’язків (тобто принцип паралельно-послідовного 

процесу мовленнєвого виробництва), в) принцип ієрархії, коли компонент 

одного рівня є компонентом іншого, г) принцип кінцевого співвідношення, 

згідно  з яким акустичний сигнал повинен  відобразити задум та 

комунікативний намір того, хто говорить. 

     При побудові системи вправ ми мали також враховувати вікові особливості 

студентів-першокурсників, а також їх лінгвістичний досвід. Аналіз літератури 

[3] свідчить про те, що в рідній мові для цієї категорії навчаємих характерні 

такі параметри мовлення як високий об’єм висловлювання (в словах), велика 

доля значущих слів у тексті, значна кількість модальних слів та предикацій. 

Мовленнєве висловлювання характеризує велика кількість каузальних 

зв’язків; зв’язків, які мають узагальнений, абстрактний характер. У 

першокурсників відзначається здібність до узагальнення, розширюються 

правила застосування мовних засобів, удосконалюється механізм 

імовірнісного прогнозування, виявляється вплив статі учня на характер 

гіпотез. Разом з тим, відзначається недостатня повнота аргументації, глибина 

доказів, непослідовність. Аналіз письмових творів показує, що студенти не 

завжди  правильно доводять свої судження або замінюють їх переказом. 

Першокурсники ще погано розуміють природу переконання, яке направлене 

на надання емоційного впливу на партнера спілкування. Ці дані були 

враховані при розробці вправ для формування навичок та вмінь іншомовного 

спілкування. 

     Навички та  вміння формуються при виконанні різноманітних дій та 

операцій, пов’язаних з цим видом мовленнєвої діяльності. Повна, точна та 

швидка реалізація мовлення можлива в результаті автоматизації операцій всіх 

етапів процесу навчання: сприймання звукової форми, впізнання її елементів, 

синтезування змісту на їх основі. У навчанні це досягається шляхом 

виконання вправ. Розроблений комплекс включав дві групи вправ: 1) вправи, 

що спрямовані на розвиток лексичних навичок усного мовлення (підготовчі та 

умовно-комунікативні) та 2) вправи, що сприяють формуванню вміння усного 

спілкування (комунікативні). Прикладом вправ першої групи є наступні. 

EXERCISE 1. USE THESE WORDS IN THE SENTENCES.  
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friendly     conceited    moody     ambitious     shy      quick-tempered        good fun     

greedy     careless 

1. I don’t like Chris. He is really __________ and thinks he is the best student in the 

class. He is also very __________. He wears expensive clothes and loves looking at 

himself in the mirror.  

2. Mandy is really __________, she laughs and smiles a lot. She is also very 

__________ and likes meeting people. 

3. I feel sorry for Simon. He is very __________ especially when a girl he likes 

doesn’t like him. He is also __________ and can get angry very easily. 

4. Jane doesn’t give any pen to her classmates, she is __________. 

5. Tom’s clothes are always dirty. He is very __________. 

EXERCISE 2. GUESS THE MAIN FEATURES OF CHARACTER WHICH 

CORRESPOND TO EACH SIGN OF ZODIAC. SOME LETTERS ARE 

MISSED BUT THE DEFINITIONS ARE GIVEN TO EACH WORD. 

Aries (21.III – 20.IV) 

C_ _ef_ee  he has no problems 

f_ _n_ he always says what he   

                              thinks 

Taurus (21.IV – 20.V) 
e_e_ge_ _c  he works, does sports and  

                              never gets tired 

am_ _t_o_s  he always wants to be the  

                             best 

Gemini (21. V – 20.VI) 

p_o_d he thinks he has done a lot of  

                             good things 

b_ _stf_l he says that he is the  

                             cleverest, the kindest, the  

                             prettiest 

 

EXERCISE 3. MATCH THE SITUATIONS IN A WITH THE FEELINGS IN 

B 

 

A B 

1. When I saw a huge dog 

2. I’m having my English test 

tomorrow 

3. I saw my boyfriend with Jane. 

4. I forgot about my friend’s birthday.  

5. I didn’t tell her the truth.  

6. I worked hard yesterday in the 

evening 

a.I feel so guilty. 

b. I was very tired. 

c. I was really confused. 

d. I was really scared. 

e. I am nervous. 

f. I feel so proud! 

g. I’m jealous. 

h. I was shocked. 
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7. My daughter has become a lawyer 

8. They talked about their problems all 

evening.  

9. I came home and found a stranger 

on the sofa. 

10. She was so violent that 

j.  I was so bored. 

i. I was so surprised. 

  

 

Вправи  другої групи носили творчий характер. Прикладом можуть бути 

наступні. 

EXERCISE 16. DRAW YOUR FAMILY TREE. WRITE A 

COMPOSITION ABOUT YOUR  RELATIVES. DWELL ON THE 

FOLLOWING QUESTIONS. 

 

1. What are the names of your relatives? How old are they? 

2. What do they look like? 

3. What kind of people are they? 

4. How do you feel when you have to spend the whole day with them? 

EXERCISE 17. WRITE YOUR COMMENT ON THE FOLLOWING 

PROVERBS: 

 

 Appearances are deceitful.  

 Handsome is that handsome does. 

 

Для одержання об’єктивних даних щодо ефективності розроблених вправ був 

проведений експеримент. Результати проведеного дослідження свідчили про 

те, що запропонована система вправ сприяла підвищенню мотивації навчання 

говорінню іноземною мовою та більш цілеспрямованому досягненню 

лінгвістичних цілей. Були виявлені також тенденції формування емоційних 

характеристик учбової діяльності та зроблено висновок, що система вправ 

відповідає сучасним психологічним концепціям діяльності і спілкування, 

епіцентрами яких на різних етапах роботи є текст, пізнавальні і комунікативні 

завдання. Вправи сприяли збільшенню обсягу висловлення студентів, усна 

мова придбала такі риси як автентичність, варіативність та узуальність. 

     Перспективною, на наш погляд, є подальша розробка тем згідно навчальної 

Програми. 
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СТЕРЕОТИПИ ЖІНОЧИХ ТА ЧОЛОВІЧИХ 

СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ У ТЕКСТІ БРИТАНСЬКОГО АНЕКДОТУ 

 

Дрипан М. Ю. (Харків) 

Науковий керівник: 

канд. філол. наук, ст. викл. Птушка А. С. 

Актуальність дослідження визначається його антропоцентричною 

спрямованістю, що цілком відповідає сучасним тенденціям вітчизняною 

мовознавства. 

Метою статті є вивчення явища "мовного сексизму" у номінативних 

одиницях англійської мови, що було відібрано з британських збірок, 

виявлення у британських анекдотах наявності гендерних і сексистських 

стереотипів. Для цього проводився детальний порівняльний аналіз 

анекдотів на наявність у них стереотипів: закріплених за однією чи іншою 

статтю соціальних ролей, статусу, основних рис характеру, видів діяльності. 

Відповідно до поставленої мети методи дослідження ґрунтувалися на 

суцільній вибірці, обробленій за допомогою кількісного аналізу. У роботі 

також використовуються дескриптивно-аналітичний метод та метод 

контекст-аналізу. 

Наукова новизна статті визначається вибором предмета дослідження. 

У процесі вивчення питання гендерних різниць лінгвістами були проведені 

численні дослідження, у яких розглядалися такі питання, як різниці в мові 

обох статей, різниці у вживанні тих чи інших визначень для жінок та 

чоловіків, різниці в назвах професій та ін. В цілому, анекдоти вже 

аналізувалися з гендерної точки зору. Але у даному дослідженні вперше 

проводиться детальний аналіз британських збірок різних років складання й 

Інтернет  видань. 

У британських збірниках та Інтернет виданнях не враховуються 

повною мірою сьогоднішні реалії та їхня постійна зміна. Образ жінки зазнав 

істотних змін. Жінки змогли довести своїм способом життя і діяльністю, що 

вони здатні впоратися не тільки  зі своїми «природними» функціями і 

ролями, що відводяться їм, але і з тими, котрі раніше «по праву» належали  

винятково чоловікам. З іншого боку, чоловічі соціальні ролі теж зазнали 

істотних змін подібного роду. Однак ці зміни дотепер не знаходять 

відображення повною мірою в британських збірниках. 

Найчастіше сексистські стереотипи виявляються в зображенні 

чоловіків і жінок у ролі чоловіка або дружини. У більшості випадків жінки 

зображуються замужніми, як відповідність розповсюдженому суспільному 

стереотипу. 

   (1) - Wife (at desk): I’ve been asked for a reference for our last maid. I've 

just said she's lazy, unpunctual and impertinent. Now can I add anything in her 

favour? 

         - Husband: You might say that she's got a good appetite and sleeps well.                                          
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(http://www.english4u) 

(2) Mildred came back from her annual check up with her doctor in an 

unusually good mood, and her husband asked her what had made her day. 

Mildred said, "The doctor told me that I have the breasts of an eighteen year 

old." To which her husband responded. "What did he say about your forty-six 

year old ass?" Milly reported, "He didn’t say a word about you"                     

(http://www.english4u) 

(3) A man speaks frantically into the phone. "My wife is pregnant, and her 

contractions are only two minutes apart!" "Is this her first child?" the doctor 

queries. "No, you idiot!" the man shouts. "This is her husband!"      

(http://sixsense) 

(4) On a rural road a state trooper pulled this farmer over and said. "Sir, do 

you realize that your wife fell out of the car severed miles back?" To which the 

farmer replied. "Thank God. I thought I had gone deaf!" http://www.native-

english) 

(5) Husband: I get very nervous the way you drive around those sharp turns. 

     Wife: Just do what I do – close your eyes!                     (http://sixsense) 

(6) Maurice and Sarah were getting old and Maurice felt his wife was losing 

her hearing. He decided to stage a test. One day, as Sarah read the paper, he 

stood a distance behind her chair and said, in a conversational voice.  "Can you 

hear me? 

Silence. He moved towards her. He was now 6 feet away.  "Can you hear me?" 

Still silence. Finally, he moved directly behind her chair and bent over, just 

inches from her ear.   "Can you hear me?" Sarah replied.   "For the third time, 

Maurice,Yes,I can." (http://iilsr.iatp)                                                                                             

(7) Bride: What do you give your husband when the dinner does not suit 

him? 

Mrs. Oldwed: His coat and hat.  (http://www.native-english) 

(8)  "A husband leads a dog's life," said Mr. Allen. "That's right," agreed 

Mrs.Allen. "He growls all day and snores all night."         

(http://www.englishhome) 

(9) Mrs. Hemman from London was visiting some friends in Florida when 

she saw a little old man rocking merrily away on his front porch. He had a lovely 

smile on his face. She just had to go over to him. "I couldn’t help noticing how 

happy you look. I would love to know your secret for a long and happy life. " "I 

smoke four packets of cigarettes a day, drink five bottles of scotch whiskey a 

week, eat lots and lots of fatty food and I never, I mean never exercise. " "Why, 

that’s absolutely amazing. I’ve never heard anything like this before. How old are 

you?" "I’m twenty six," he replied.                                                                    

(http://www.englishhome) 

(10) “My wife has the worst memory I ever heard of!" 

"She forgets everything, does not she?" 

http://www.english4u/
http://www.english4u/
http://sixsense/
http://sixsense/
http://iilsr.iatp/
http://www.native-english/
http://www.englishhome/
http://www.engl/
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“No, she remembers everything".                               

(http://www.englishhome) 

(11) Queen (in the theatre): "Pardon me sir, does my hat bother you?" 

Gentleman behind: "No, but it bothers my wife, she wants one like it".                                                                            

                                                                                                              

(http://www.englishhome)  

Жінка відіграє підлеглу роль при чоловіку. 

(12) My husband is a clever man and I've been happy to stay in the 

background all our married life - loving him and bringing up three equally 

clever children.                                                                                                

(http://iilsr.iatp) 

Жіночий статус тісно пов'язаний із поняттям шлюбу, у той час як 

чоловіки найчастіше зображені незалежними і незв'язаними шлюбними 

узами. 

(13)  A bloke was trying to decide which of three women he would ask to 

marry him. He gave them each 1000 pounds. The first spent 900 pounds on 

clothes, and put 100 pounds in the bank. The second spent 500 pounds on clothes 

and put 500 pounds in the bank. The third spent 100 pounds on clothes and put 

900 pounds in the bank. Which of them did he choose? The one with the big 

breasts.                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                         (New woman, p. 

88) 

(14) I’m in love with a beautiful girl, but she's poor. And there's a homely girl 

with plenty of money in love with me. Would you marry the rich girl or the poor 

girl? 

I’d marry the rich girl and be good to the poor.                (5600 jokes, 

p. 271) 

(15) He doesn't want to get married for a long time and even he doesn’t want 

any money for this.                                  

(http://www.englishhome) 

Реальність, однак, суперечить даним фактам. Зараз відсоток чоловіків і 

жінок, що вже або ще не одружені (холостяки, удівці/удови, розлучені) 

продовжує зростати. Однак у британських збірках подібна ситуація не 

знаходить свого відображення, дотримуючись традиційних сексистських 

стереотипів. 

На додаток до цього, жінки найчастіше зображуються винятково з 

погляду ролі, що вони грають у родині (звичайно роль матері), у той час як 

чоловіків дуже рідко зображують винятково в ролі батьків. 

(16) Her mother: My daughter sings, plays the piano, paints, and 

understands botany, zoology, French, Italian - in fact, is accomplished in every 

way. And you, sir? Prospective son-in-law: Well, in emergency, I suppose, I could 

cook a little and 

mend the socks."                                                                       

(http://www.english4u) 

http://www.englishhome/
http://www.englishhome/
http://iilsr.iatp/
http://www.englishhome/
http://www.english4u/
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(17) Diana: Is the man your sister's going to marry rich? 

Dick: Not much. Every time Mother talks about wedding. Father says. 

"Poor man!"                                                                                      

(http://www.native-english) 

Це ще одна ознака сексистської орієнтованості збірників. У 

повсякденному житті і чоловіки, і жінки змушені виконувати ролі батьків, 

хоча чоловіки найчастіше воліють покласти обов'язки по вихованню дітей 

на плечі жінок. Більш того, зображення жінки винятково в ролі матері 

рівносильне недооцінюванню або навіть повному запереченню людської 

гідності тих жінок, що реалізували себе не тільки за допомогою 

материнства, але і як суспільні та політичні діячі, або сполучають обидві ці 

ролі - сімейну і суспільну. 

Негативний вплив на формування дитячої свідомості і самовідчуття 

себе як представника тієї чи іншої статі робить те, що в більшості випадків 

місцем «роботи» жінки представляється будинок. Домашні обов'язки 

прирівнюються для жінок до поняття «робота». У той час як чоловік ходить 

дійсно на роботу (у традиційному для нас розумінні цього слова). 

(18) If your husband made you go out and look for a job, what would you 

look 

for? 

A new husband.   (5600 jokes, p. 198) 

(19) - It's no disgrace to work. 

- That's what I tell my wife. (5600 jokes, p. 200) 

(20) Mary was married to a male chauvinist. They both worked full time, but 

he never did anything around the house and certainly not any housework. That, 

he declared, was woman 's work. 

But one evening Mary arrived home from work to find the children bathed, 

a load of wash in the washing machine and another in the dryer, dinner on the 

stove and a beautifully set table, complete with flowers. 
She was astonished, and she immediately wanted to know what was going 

on. It turned out that Charley, her husband, had read a magazine article that said 

working wives could be more romantically inclined if they weren’t so tired from 

having to do all the housework in addition to holding down a full-time job. 
The next day, she couldn’t wait to tell her friends in the office. "How did it 

work out?" they asked. 

"Well, it was a great dinner," Mary said. "Charley even cleaned up, helped 

the 

kids with their homework, folded the laundry and put everything away." "But 

what 

about afterward?" her friend wanted to know. "It didn't work out," Mary said. 

"Charley was too tired. "                                        (English for the grown-up, p. 

128) 

(21)"Does the engineer know that the trench has fallen in?" 

"Well, sir, we're digging him out to tell him". (http://www.native-english) 

http://www.native-english/
http://www.native-english/
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Досить у даному випадку всього лише порівняти кількість і якість 

(розмаїтість) професій, приписуваних чоловікам і жінкам у збірках та 

Інтернет ресурсах, щоб зробити висновок, що в збірках та Інтернет ресурсах 

присутні сексистські стереотипи: 

Не: director – директор,  president –  президент,  administrator – 

адміністратор, officer – урядовець, governor – губернатор, assistant – 

асистент, manager – керівник, engineer – інженер, doctor – лікар, waiter- 

офіціант, policeman –  поліцейський, priest – священик, student – студент, 

sailor –  моряк, composer – композитор, jeweler – ювелір, driver – водій, 

psychologist – психолог, soldier – солдат, recruit – новобранець, general – 

генерал, commissar – комісар, sergeant - сержант; 

She: teacher – вчителька, nurse – сиділка, babysitter – няня, saleswoman 

– жінка-продавець, student – студентка,  cook – кухарка, cleaner – 

прибиральниця,  secretary – секретарка, educator – вихователька, tutor – 

жінка-репетитор, housewife –  домогосподарка,  shop-assistant – жінка-

продавець,  shepherdess – пастушка, lecturer –  жінка-лектор. 

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що у 

більшості випадків жінки зображуються замужніми, як відповідність 

розповсюдженому суспільному стереотипу; жінка відіграє підлеглу роль 

при чоловіку; жіночий статус тісно пов'язаний із поняттям шлюбу, у той чає 

як чоловіки найчастіше зображені незалежними і незв'язаними шлюбними 

узами. На додаток до цього, жінки найчастіше зображуються винятково з 

погляду ролі, що вони грають у родині (зазвичай роль матері), у той час як 

чоловіків дуже рідко зображують винятково в ролі батьків. 

Таким чином, ігноруючи подібні зміни в суспільстві, не сприяючи 

їхньому подальшому розвитку, просуванню і зміцненню, не 

пристосовуючись до нових умов, збірники та Інтернет видання 

продовжують користуватися застарілими стереотипами  і  прищеплюють їх 

людям, сприяючи  тим самим неадекватному розвитку і нерівному 

становленню   їхньої   особистості   в сімейному, громадському житті та 

трудовій діяльності. 

Все ж таки у більшості випадків стереотипи збігаються. Загалом, жінки 

оцінюються позитивно, коли вони молоді, вродливі, кохані, заміжні, мають 

дітей; негативно - якщо вони незаміжні, агресивні, балакучі, борються за 

свої права, прагнуть влади та керівництва. Чоловіки оцінюються негативно, 

якщо вони грубі, надмірно мужні або ж, напроти, недостатньо мужні, 

жіночні, слабохарактерні. У більшості інших випадків вони оцінюються 

позитивно. 
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ОБРАЗНА СКЛАДОВА КОНЦЕПТУ РАДІСТЬ (НА МАТЕРІАЛІ 

АНГЛІЙСЬКОЇ  

(АМЕРИКАНСЬКИЙ ВАРІАНТ)  

ТА ІСПАНСЬКОЇ МОВ) 

 

Завгородько К. В. (Харків) 

Науковий керівник: 

канд. філол. наук, доц. Шамаєва Ю. Ю. 

 

У світлі когнітивно-зорієнтованих лінгвістичних пошуків ХХІ століття 

предметом особливої уваги виступає дослідження та моделювання 

концептуальної та мовної картин світу (КС). (О.С. Кубрякова, А.Д. Бєлова, 

Ю.М. Караулов та ін.). Одним із основних об’єктів сучасної лінгвокогнітології є 

вербалізований концепт. Увагу лінгвістів привертають перш за все базові 

культурно значущі концепти, що найяскравіше відбивають специфіку 

колективної свідомості народу (Н.Д. Арутюнова, Ю.С. Степанов, 

С.А. Жаботинська, І.С. Шевченко, О.І. Морозова та ін.). У цьому зв’язку, 

особливий інтерес викликає дослідження тих фрагментів КС, де фіксуються 

результати пізнання феноменів емоційного буття особи (А. Вежбицька, 

В.І.Шаховський та ін.). Когнітивними репрезентаціями емоцій виступають 

емоційні концепти (ЕК) як «кванти» структурованого знання про певні 

фрагменти емоційної царини свідомості [3], що утворюють окрему ділянку 

концептуальної КС та отримують мовне втілення (М.О.Красавьский, 

З.Кьовочеш).  

Серед таких концептів особливе місце посідає концепт РАДІСТЬ(КР) 

[5], який є важливим об’єктом концептуального аналізу з кількох міркувань. 

По-перше, він є концептом базальної емоції, яка входить до будь-якої 

класифікації емоцій, має значну психофізіологічну та соціокультурну 

значущість, а також  складну для концептуалізації та вербалізації абстрактну 

природу (Ф. Унгерер, А.Д. Пеньковський). По-друге, КР є парасольковим, 

тобто охоплюючим всебічне знання/відчуття мовцем емоційного смислу [5, 

http://iilsr.iatp.by/ru/publication/otherbred/sites/enative/anecdotes.htm
http://sixsense.ru/pagel43.html
http://www.english4u/
http://www.englishhome.ru/joke.html
http://www.native-english/jokes
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с. 11]. По-третє, незважаючи на виняткову роль позитивної емоції радості в 

емоційній оптимізації інтра- та міжкультурної комунікації, відповідний 

концепт на сьогодні ще не набув достатнього ступеню вивченості 

(І.А. Аскерова, В.І. Шаховський, Дж. Максвел), бо у центрі уваги дотепер 

переважним чином знаходилися емоції негативного спектру, зокрема страх 

(З.Д. Попова, Г. Шмідт), гнів (З. Кьовочеш), заздрощі (G. Claff), тощо. 

Отже, актуальність роботи зумовлена, з одного боку, відповідністю її 

об’єкта й методології пріоритетній антропоцентричній парадигмі сучасного 

мовознавства, а з іншого боку – залученням контрастивної 

лінгвокультурологічної методики, яка уможливлює виявлення східностей та 

розбіжностей у термінах ціннісних настанов американської та іспанської 

етносемантичних особистостей як експериєнцерів радості. 

Мета розвідки – встановлення лінгвокогнітивних закономірностей 

актуалізації образної складової КР (ОСКР) у сучасному англоамериканському та 

іспанському дискурсах – передбачає розв’язання таких завдань: 1) уточнити 

поняття емоційного концепту як елементу мовної та концептуальної КС у 

термінах когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології з паралельним 

обгрунтуванням теоретико-методологічних підвалин дослідження; 2)виявити і 

систематизувати вербалізовані концептуальні кореляти концептуального 

референту РАДІСТЬ, які об’єктивують зміст ОСКР у мовах, що порівнюються; 

3) з’ясувати ціннісну специфіку концептуалізації радості в американській та 

іспанській лінгвокультурах. 

Об’єктом роботи є ОСКР, об’єктивованого в англійській та іспанській 

мовах, а її предметом виступають особливості засобів вербалізації ОСКР в 

двох даних мовах, що віддзеркалюють національно-культурний валоративний 

колорит осмислення радості американцями та іспанцями. 

Матеріалом дослідження є прямі номінації емоцій групи “радість” та 

метафори радості з прецедентних, публіцистичних та художніх текстів 

англійською (американський варіант) та іспанською мовами (300 одиниць 

фактажу у кожній мові відповідно), а також із зареєстрованих нами письмових 

відповідей інформантів на питання анкети у межах асоціативного 

експерименту(АЕ).  

Методологічним підґрунтям роботи є лінгвокогнітивний та 

лінгвокультурний підходи, що виходить з первинності суб’єкта пізнання щодо 

середовища його існування (У. Матурана і Ф. Варела), зумовлюючи наше 

тлумачення КР як культурно-евристичного об’єктивованого у мові емоційного 

смислу. 

Розв’язання завдань дослідження передбачає використання методів 

традиційної функціонально-семантичної парадигми: контекстуального аналізу 

– для виокремлення дискурсивних фрагментів актуалізації КР й встановлення 

складових референтної ситуації емоцій групи «радість»; кількісного аналізу – 

для встановлення кількісних співвідношень засобів вербалізації ОСКР в 

американській англійській та іспанській мовах; а також когнітивно-

дискурсивної парадигми: інструментарію теорії концептуальної метафори 
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(КМ) – для виявлення і опису концептуально-корелятивного простору, що 

репрезентує ОСКР; лінгвокультурологічний аналіз ОСКР для виявлення 

ціннісних домінант американської та іспанської лінгвокультур із 

застосуванням аналізу асоціативних порівнянь та інтроспекції. 

Наукова новизна розвідки полягає у тому, що в ній вперше визначено 

та проаналізовано особливості образно-ціннісного змісту вербалізованого КР 

на матеріалі англійської (американський варіант) та іспанської мов у річищі 

лінгвокогнітології та лінгвокультурології. При цьому ми спираємося на 

розуміння  концепту РАДІСТЬ як архіконцепту або концепту-максимуму 

(О.С. Кубрякова, Ю.Ю. Шамаєва), що охоплює концепт ПЕРЕЖИВАННЯ 

(ENJOYMENT, DELIGHT, JUBILATION, ELATION, ECSTASY), 

ПОЧУТТЯ/ВІДЧУТТЯ (CONTENTMENT, GLADNESS, PLEASURE, 

SATISFACTION, LOVE, KIDNESS), ЕМОЦІЙНИЙ СТАН 

(HAPPINESS,BRIGHTNESS, JOLLITY, WELL-BEING, GLADNESS, 

GRATIFICATION, BLISS, POSITIVITY). 

Дослідження ОСКР проводилося за двома комплементарними 

напрямами: аналіз порівнянь та аналіз метафор КР (джерелами фактажу є як 

результати авторської вибірки, так і відповіді інформантів у межах АЕ, у 

якому взяли участь 50 американців та 50 іспанців).  

У валоративному плані на етапі дослідження порівнянь було виявлено, 

що універсально значущими у сприйнятті радості американцями та іспанцями 

є такі аксіологічні домінанти, як змінення, щедрість, бездіяльність, дитинство, 

свобода. Про це свідчать наступні КМ: JOY IS LIFE (As joyful as a spirit filled 

man)/LA ALEGRIA ES LA VIDA (La alegria nos ayuda vivir major );JOY IS А 

LIVING BEING (As joyful as a giving heart!)/LA ALEGRIA ES EL HUMANO 

(soy alegro como… un hombre feo con una modelo de revistas ); JOY IS ACTION 

(As joyful as passing exams ) LA ALEGRIA ES EL ACCION (soy alegro como… 

un gordo comiendo pollo con las manos); JOY IS ANIMAL (As joyful as a 

puppy)/LA ALEGRIA ES EL ANIMAL (soy alegro como un mono pequeno ); JOY 

IS BIRD (As joyful as a bird )/LA ALEGRIA ES  EL PAJARO (soy alegro como… 

una mariposa que vuela en su libertad); JOY IS INSECT (As joyful as a bee)/ LA 

ALEGRIA ES EL INSECTO (Feliz como una lombriz). 

Водночас, в американській лінгвокультурі (АЛ) більш ціннісно-

пріоритетним є  материнство та релігійність, а в іспанській лінгвокультурі (ІЛ) – 

допомога та молодість, відданість та компанія. Хоча радість універсально 

осмислюється як дія, для американців джерелами активної радості є спорт та 

очікування на результат, а для іспанців це відпочинок, вживання смачної їжі. 

Щодо концептуальної ознаки РАДІСТЬ – КОМАХА, американці тут акцентують 

працьовитість, а іспанці – комфорт. 

Стосовно концептуально-метафоричного напряму аналізу ОСКР 

зазначимо, що для уточнення специфіки репрезентації радості у реальній 

мовній свідомості представників американської та іспанської лінгвокультур 

окрім авторської прецедентно-пареміологічної вибірки метафор були також 

залучені відповіді респондентів у межах АЕ. Висвітлюючи результати, 
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отримані нами на цьому етапі дослідження, ми зупинимось саме на 

розбіжностях у способах концептуалізації радості у лінгвокультурах, що 

порівнюються, а саме на дивергентних за ціннісним навантаженням 

культурно-маркованих концептуальних корелятах концептуального референту 

РАДІСТЬ, які експлікують певні аксіологічні настанови. 

В американській лінгвокультурі знову це структурна КМ JOY IS 

INSECT (Happiness is like a butterfly which, when pursued, is always beyond our 

grasp, but, if you will sit down quietly, may alight upon you), яка віддзеркалює 

безтурботність та свободу. КМ JOY IS ANIMAL (Happiness is a warm puppy) 

вказує на цінність довіри, безпосередності. Водночас, осмислення радості у 

термінах моди – JOY IS FASHION (It is a comely fashion to be glad) – свідчить 

про культурну схвалюваність динамічного стилю життя американців. 

Національно-специфічною виявляеться концептуальна характеристика JOY IS 

HOLIDAY (Happy New Year, Merry Christmas), тобто свята, особливо Різдво, 

мають надзвичайно велике значення для американців. Визначною 

концептуальною рисою є JOY IS FRIENDSHIP (Happiness is that fruit keeps 

friends together), що було помічено в іспанській лінгвокультурі у меншому 

ступені. Однак в ІЛ дуже яскраво вираженою ) виявилася концептуальна риса 

LA ALEDRIA ES LA DISTRACCION (En casa del tahur poco dura la alegria. 

Cantar, alegra el trabajar, що відбиває гедоністичне відношення іспанців до 

життя з фокусом на насолоді, азарті,задоволеннях.   

Онтологічні КМ JOY IS ENERGY (Sometimes your joy is the source of your 

smile, but sometimes your smile can be the source of your joy / Happy is who has 

mercy for the poor) та LA ALEGRIA ES LA ENERGIA (La alegria, un 

sentimiento contagioso que se transmite con una sonrisa en la cara de las personas 

quienes queremos) належать до обох лінгвокультур, що порівнюються, але і тут 

спостерігаємо певну культурно-марковану дистинкцію. В АЛ КМ JOY IS 

POSSESSION (Happiness is not having what you want. It is wanting what you 

have. Happiness is like the penny candy of our youth:  we got a lot more for our 

money back when we had no money) є культурно-акцентованою у плані грошей, 

майна, власності. Але в ІЛ КМ LA ALEGRIA ES LA POSESION (Con la tripa 

vacia, no hay alegria. Quien tiene noches alegres, ha de soportar mananas tristesas 

охоплює і концептуальну царину гріха. У той самий час, JOY IS GIFT (Joy is a 

gift from God)/ LA ALERGIA ES LA REGLA (La alegria, Dios la da y el Diablo 

ia quita) експлікує кардинальну різницю щодо джерела подарунка-радості: в 

АЛ цей подарок людина отримує від Бога, а в ІЛ – від диявола.  

КМ JOY IS PLACE (Happiness is not a station you arrive at, but a manner 

of traveling / Remember that happiness is a way of travel — not a destination) / LA 

ALEGRIA ES EL CAMINO (En la vida existen muchos caminos para escoger, 

pero para llegar a la felicidad siempre te lo dara el mas largo) відображає 

ціннісний пріоритет мандрівки, подорожі, шляху як в АЛ, так і в ІЛ, але 

відгалуження цієї КМ LA ALEGRIA ES LA COMIDA (Hay alegrias sosas 

tristesas sabrosas) притаманно переважно ІЛ.  
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Цікавим вбачається те, що в АЛ найяскравішою орієнтаційною КМ 

радості  виявилась на класична JOY IS UP, а JOY IS SIZE (Happiness always 

looks small while you hold it in your hands, but let it go, and you learn at once how 

big and precious it is).  

Таким чином, результати проведеного дослідження вказують на те, що в 

АЛ пріоритетними виявились аксіологічні домінанти дружби – JOY IS 

FRIENDSHIP (5%), моди – JOY IS FASHION (3%), святкування – JOY IS 

HOLIDAY(4%), глобалізму – JOY IS SIZE (3%), а в ІЛ культурно-

домінантними є концептуальні характеристики подорожування LA ALEGRIA 

ES LA COMIDA (9%) та розваг LA ALEGRIA ES LA DISTRACCION(4%). 

Отже, саме в образній компоненті емоційного концепту найбільш наочно 

виявляється його етнокультурологічний смисл, включаючи національну 

специфіку та ціннісні настанови. 

Зважаючи на викладене вище, перспективу роботи вбачаємо у 

подальшому дослідженні КР у сукупності його складових з фокусом на 

полідискурсивному вимірі цього соціокультурно-значущого емоційного 

концепту. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Кубрякова Е. С. К проблеме ментальных репрезентаций / Е. С. Кубрякова, 

В. З. Демьянков // Вопросы когнитивной лингвистики. – М.: РГГУ, 2007. – № 4. 

– С. 8–16. 2. Стернин И.А. Некоторые проблемы выявления национальной 

специфики языка / И.А. Стернин. – Воронеж: Академия, 2002. – 114 с. 3. 

Шамаєва Ю.Ю. Когнітивна структура концепту «радість»: автореф. дис. На 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / 

Шамаєва Юлія Юрїївна. – Харків, 2004. – 20 с.4. Шевченко И. С. Подходы к 

анализу концепта в современной когнитивной лингвистике / И. С. Шевченко // 

Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2006. – № 725. – С. 192–195. 5. Ungerer F. An 

Introduction to Cognitive Linguistics / F. Ungerer, H.-J. Schmid . – New York: 

Language Arts & Disciplines, 2006. – 384 p.  

  

 

МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВА 

ЧАСТИНА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

 

Ісмаілова Дж. (Харків) 

Науковий керівник: 

канд. пед. наук, доц. Довгополова Я. В. 

 

Актуальність теми дослідження. Розширення політичних, культурних 

та економічних зв’язків між Україною та іншими державами, можливість 

здійснення безпосередніх міжнародних контактів із носіями мови викликає 

інтерес у студентів до вивчення іноземних мов, сприяє засвоєнню мовного 

матеріалу, необхідного для спілкування під час поїздок за кордон з 

різноманітними професійними цілями, і вдосконаленню іншомовних умінь і 
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навичок. Тому нагальним завданням вищої педагогічної освіти на сучасному 

етапі є формування у студентів вищих педагогічних навчальних закладів 

культури мовлення. 

Аналізуючи сучасну теорію і практику мовленнєвої підготовки майбутніх 

учителів, можна стверджувати, що в них ще недостатньо вивчено і розроблено 

теоретичні засади формування у студентів мовленнєвої компетенції. 

Закономірно, що в цій ситуації необхідним є пошук нових рішень в царині 

професійної мовленнєвої культури майбутнього вчителя, вдосконалення 

механізмів, які регулюють якість його мовленнєвої діяльності. 

Об’єктом дослідження є процес професійної комунікативної підготовки 

студентів як носіїв високої загальної культури.  

Предмет дослідження – форми і методи формування навичок культури 

усного мовлення студентів в процесі вивчення іноземної мови. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати специфіку формування 

мовленнєвих навичок у студентів ВНЗ та експериментально перевірити 

ефективність комплексу практичних завдань з формування мовленнєвої 

культури під час професійної підготовки у вищих навчальних закладах. 

Відповідно до предмета і мети було визначено основні завдання 

дослідження: 1) проаналізувати досягнення науковців-методистів, лінгвістів, 

психологів, які здійснили теоретичні та практичні дослідження з питань 

мовленнєвої культури та комунікативної компетенції; 2) науково 

обґрунтувати зміст поняття „мовленнєва культура” на основі аналізу 

філософської, соціологічної, психологічної та педагогічної літератури; 3) 

дослідити психолого-педагогічні засади розвитку професійного іншомовного 

мовлення у студентів вищих навчальних закладів; 4) розробити комплекс 

навчально-методичних матеріалів для формування культури мовлення на 

заняттях з усної практики у ВНЗ. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: виконано комплексне 

дослідження проблеми професійної мовленнєвої підготовки студентів у ВНЗ; 

на основі здійснення ретроспективного аналізу вітчизняної та зарубіжної 

методико-педагогічної літератури систематизовано досвід процесу 

формування навичок професійного усного мовлення студентів; розроблено й 

експериментально перевірено педагогічну систему навчальної діяльності з 

формування у студентів мовленнєвої культури. 

Істотним елементом культури є мова – акумулятор знань і соціального 

досвіду, першооснова формування культурних цінностей, один з 

найголовніших засобів самовираження особистості. Головною ознакою 

літературної мови є нормативність. Орфоепічні, лексичні, граматичні, 

стилістичні, орфографічні та пунктуаційні норми допомагають літературній 

мові зберігати свою цілісність і зрозумілість, захищають її від потоку 

діалектного мовлення, соціальних жаргонів, просторіччя. 

Відомий лінгвіст Є.М. Ширяєв так визначає поняття „культура мови”: 

„Культура мови – це такий вибір і така організація мовних засобів, що у тій чи 

іншій ситуації спілкування при дотриманні сучасних мовних норм і етики 
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спілкування дозволяють забезпечити найбільший ефект у досягненні 

поставлених комунікативних задач” [4, с. 128].  

Аналіз численних робіт з питань культури мови [1, 4, 6, 8] підтвердив, що 

під час обґрунтування теоретичних засад культури мови, дослідники виходять 

із поняття комунікативної доцільності, нормативності літературної мови, 

комунікативних якостей мовлення, комунікативної стратегії тощо.  

Культура мови – частина більш широкого поняття – мовленнєвої 

культури, що, у свою чергу, входить у культуру мовленнєвої діяльності, 

спілкування, у загальну гуманітарну культуру. 

Щоб мовці розуміли один одного, їхнє мовлення повинно бути якісним. 

Отже, наша культура мовлення залежить від змістовності й послідовності, 

точності й доречності висловлювання, багатства словнику, досконалого 

володіння умінням поєднувати слова в реченні, будувати різноманітні 

структури, активно застосовувати норми літературної мови. Тому 

найголовнішими ознаками культури мовлення є змістовність, правильність, 

точність, послідовність, багатство, доцільність, виразність [6].  

Виходячи з цього нами запропоновано визначення поняття „культура 

мовлення”, яке ми розглядаємо як сукупність комунікативних якостей 

літературної мови, що виявляються за різних умов спілкування відповідно до 

мети і змісту висловлювання.  

Обізнаність у сфері культури та національно-маркованих одиниць мови 

іншого народу, а також вміння та навички правильно та вірно їх застосовувати 

у мовленнєвій діяльності, сприяє всебічній реалізації мовної, комунікативної 

та соціокультурної компетенцій викладача іноземної мови вищої школи. В 

роботі було визначено, що мовленнєва культура є невід’ємною складовою 

комунікативної компетенції.  

На підставі порівняльного аналізу праць таких авторів, як І.К. Білодіда, 

Р.С. Дружненко [1, 2] зроблено висновок, що мета навчання мові в сучасних 

вищих навчальних закладах полягає у формуванні мовної особистості, яка 

розвивається в етнічному середовищі, є носієм і транслятором культурних 

цінностей, активно наслідує традиції використання різномовних засобів у 

спілкуванні. 

Культура мовлення сучасних студентів постійно знаходиться під впливом 

соціальних змін, як позитивних, так і негативних. Ми дійшли висновку, що 

дуже важливо ознайомити студентів з правилами ввічливості для того, щоб 

вони виявляли повагу до гідності іншої людини, показати як поводитися в тій 

чи іншій ситуації, як правильно встановлювати і підтримувати мовний 

контакт.  

Досягти практичного оволодіння мовою – це значить прищепити 

студентам навички і уміння розуміти і висловлювати думки так само, як і 

рідною мовою. Трудність полягає у тому, що навчання відбувається поза 

мовним середовищем, тому особливого значення набуває методика 

формування навичок культури усного мовлення. Цій проблемі присвячені 
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роботи C.І. Зарельської і А.А. Слободчикова [3], В.Г. Пасинок [5], 

І.В. Рахманова [7] тощо. 

У ході аналізу науково-методичної літератури, в якій міститься аналіз 

найефективніших форм і методів навчання іноземній мові, нами розроблені 

принципи методики навчання іноземних мов, такі як принцип комунікативної 

спрямованості, урахування диференційованого усного мовлення, 

моделювання типових комунікативних ситуацій, інтенсивна мовна практика, 

поетапність формування мовленнєвих умінь та адекватність характеру 

сформованої дії. 

Розв’язання завдань щодо вдосконалення мовлення майбутніх вчителів 

вимагало широкого використання інноваційних методів навчання іноземній 

мові. Нами було розроблено комплекс вправ для формування мовленнєвої 

культури у майбутніх учителів іноземних мов за темою „Виховання дітей”. До 

комплексу вправ для формування мовленнєвої культури увійшли вправи, що 

спрямовані на засвоєння нової лексики, розвинення мовленнєвих умінь, а 

також підготовленого та непідготовленого говоріння.  

В результаті дослідження було доведено ефективність та практичну 

цінність розробленої системи вправ та було виявлено, що успішність навчання 

багато в чому залежить від підбору цікавого сучасного матеріалу, 

відповідності текстів мовним знанням студентів та співвіднесення тем в 

текстах з будь-якою іншою темою, окрім галузі, що вивчається для 

підвищення зацікавленості студентів. 

Розроблена технологія мовленнєвої підготовки майбутнього вчителя 

ґрунтується на взаємодії і взаємозумовленості визначених мети, змісту, форм і 

методів навчання, спрямованих на формування й активізацію комплексу знань 

та умінь, мовленнєвої культури, творчого мислення та стимулювання 

мовленнєвого самовдосконалення. Виявлено позитивний вплив активно-

творчих методів на збагачення знань студентів, на якість їх прояву у 

мовленнєвій та педагогічній діяльності, а також на формування позитивної 

мотивації студентів щодо вдосконалення власної мовленнєвої культури.  

Проведене дослідження, звичайно, не вичерпує всіх аспектів проблеми 

мовленнєвої підготовки студентів у ВНЗ. Перспективи її дослідження 

вбачаємо у поглибленні й розробці цілісної системи розвитку особистості  

через включення її у різноаспектні види мовленнєвої діяльності.  
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Глобалізація комунікативного простору та зростання ролі 

інформаційних технологій у сучасному суспільстві зумовлює підвищення 

уваги мовознавців до дослідження проблем комунікативного впливу на 

масову свідомість та свідомість кожної окремої людини. Явище мовленнєвого 

впливу набуває нових масштабів у сучасних засобах масової інформації, які 

створюють соціально-інформаційну систему та виконують функцію орієнтації 

індивіда.  

Загальна спрямованість сучасної лінгвістики на дослідження мови як 

інструмента переконання та спонукання, а також тенденція до всебічного та 

поглибленого вивчення публіцистичного дискурсу у зв’язку з його 

комунікативною організацією та прагматичним потенціалом зумовлюють 

актуальність роботи. 

Метою дослідження є комплексна характеристика та аналіз проявів 

аргументації у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі. 

Досягнення поставленої мети припускає вирішення наступних завдань: 

- уточнити поняття публіцистичного дискурсу як адекватного 

контексту вивчення стратегій аргументації; 

- деталізувати структуру та види аргументації; 

- проаналізувати та класифікувати види аргументів у сучасному 

англомовному публіцистичному дискурсі. 

Об’єктом дослідження є вербальні засоби, що реалізують аргументацію 

в англомовному публіцистичному дискурсі. 

Предметом дослідження є аргументативні властивості сучасного 

англомовного публіцистичного дискурсу. 

Матеріалом дослідження слугували публіцистичні тексти політичного 

спрямування, надруковані протягом 2009-2010 років у британських та 

американських періодичних виданнях, загальним обсягом 485 715 друкованих 

знаків. 

При аналізі мовного матеріалу та для досягнення конкретної 

дослідницької мети були використані: дискурс-аналіз; стилістичний аналіз; 

прагматичний аналіз; дескриптивний метод. 
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Аналіз дискурсу як широкий підхід до вивчення мовної комунікації, що 

вивчає більші за одне речення відрізки мовлення та контекст мовленнєвої 

взаємодії, дозволяє одночасно дослідити сукупність прагматичного, 

соціального, когнітивного та інших контекстів. 

При всій багатозначності та багатоплановості поняття дискурсу можна 

говорити про наявність певної інваріантної понятійної основи, яка не дозволяє 

значенню даного поняття зазнати безкінечної кількості трактувань і є доказом 

повноправного лінгвістичного статусу цього феномену. Отже, інваріантним 

значенням поняття «дискурс», над яким «надбудовуються» всі інші значення 

залежно від дисциплінарних підходів, індивідуальних теорій тощо, вважаємо 

його значення як завершеної комунікативної події, що полягає у взаємодії 

учасників комунікації за допомогою вербальних текстів і/або інших знакових 

комплексів у певній ситуації і певних соціокультурних умовах спілкування. 

Публіцистичний дискурс визначаємо як інституціоналізовану 

мовленнєвомисленнєву діяльність, що має два плани (лінгвістичний і 

лінгвокогнітивний) і здійснюється в межах друкованих засобів масової 

комунікації (газети, журналу), реалізуючи комунікативну стратегію впливу за 

допомогою відповідних мовних засобів [2, с. 5].   

Саме реалізація даної стратегії обумовлює наявність однієї з основних 

ознак публіцистичного дискурсу: регулярного чергування та контрастування  

стандартизованих та експресивних мовних засобів. Експресивність має за 

мету емоційний та естетичний вплив на адресата. Стандартизація, є одним з 

прийомів ідеологічного впливу, що нав’язує адресату певні стереотипи.  

Поняття впливу безпосередньо пов’язане з аргументацією, яку, услід за 

А.Д. Бєловою, розуміємо як «комунікативну діяльність суб’єкту у триєдності 

вербального, невербального та екстралінгвального, метою якої є переконання 

адресата через обґрунтування правильності своєї позиції» [1, с. 5].   

У прагматичному аспекті аргументацію можна розглядати як 

макромовленнєвий акт, який складається із системи тверджень, спрямованих 

на виправдання або спростування якоїсь точки зору [1, с. 11].   

Мовленнєвим засобом вираження аргументації є текст, як у діалогічній, 

так і монологічній формі. Враховуючи той факт, що текст є свідомо 

організованим результатом мовленнєвої діяльності, у будь-якому тексті 

можна виділити аргументативні сегменти. Проте, врахувати невербальні 

аспекти комунікації, соціальні чинники та саму аргументативну ситуацію 

можливо лише у дискурсивному просторі, оскільки саме в ньому мовна 

особистість реалізується як «вид повноцінної презентації особистості, що 

включає в себе психологічні, соціальні, етичні та інші компоненти, що 

відбиваються за допомогою її мови» [3, с. 7].   

Отже, обраний матеріал дослідження бачиться адекватним контекстом 

для вивчення аргументації, оскільки саме публіцистичний дискурс має за мету 

здійснити певний вплив на читача, переконати у вірності поглядів, що 

подаються на шпальтах періодичних видань і таким чином сформувати 

суспільну думку. 
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Результати дослідження демонструють, що структура аргументації в 

англомовному публіцистичному дискурсі може складатися з одного або 

декількох аргументів (одинична (див. приклад 1) або комплексна (приклад 2) 

аргументація).  

(1) Теза: “President Obama said today the nation needs to replace the 

“tattered set of rules” over Wall Street… .” Аргумент: “… it led to the near-

meltdown of the financial system just two years ago.” У зазначеній статті 

Президент США Б. Обама обґрунтовує необхідність внесення змін до 

нормативних актів лише одним аргументом: „Нації потрібно замінити 

„зношений список правил”, що регулює діяльність Уолл-Стріт (фондового 

ринку), адже два роки тому він майже призвів до знищення фінансової 

системи.” Далі, замість аргументів, Президент наводить перелік заходів, яких 

слід вжити, аби виправити ситуацію, що склалася. 

При комплексній аргументації тезу захищають кілька аргументів. У 

складі комплексної виділено множинну та складену, а в межах складеної – 

сурядну (координативну) та підрядну (ординативну).  

Множинна (multiple) аргументація – це приведення кількох 

рівнозначних незалежних один від одного аргументів на підтримку тези, тобто 

простої суми одиничних аргументів.  

(2) Теза: “Chancellor Alistair Darling claimed that employment would 

continue to grow despite National Insurance rise.”  

Аргумент 1: “The last time the NI went up was in 2002... employment after 

that went up.”  

Аргумент 2: “Now if you look at the Budget overall and you look at what we 

are doing in terms of supporting the economy and the other measures to help 

businesses and so on, we believe that employment is going to start to grow.” 

Канцлер Дарлінг доводить своє твердження щодо зростання рівня зайнятості 

попри підвищення державного страхування за допомогою двох незалежних 

одиничних аргументів: „В останнє, коли національне страхування 

підвищувалось у 2002 році,... рівень зайнятості після цього зріс.” та „Зараз, 

якщо поглянути на загальний бюджет і те, що ми робимо в межах 

підтримки економіки та інші заходи з підтримки бізнесу і т. п., ми вважаємо, 

що рівень зайнятості почне зростати.” 

Найчастіше для доведення своїх тверджень адресанти використовують 

наступні види аргументів: 

 Аргументи, що апелюють до прикладу: 

(3) Теза: “… it's now in our best interest to get rid of nuclear weapons so 

they can't be used against us.” 

Аргумент: ”... in during five years of bombing attacks by Germany during 

World War II, Britain saw 55,000 civilian deaths. In one day, with one bomb, at 

Hiroshima, 140,000 people died.” [3] 

Тезу (3) висловив на саміті з питань ядерної політики професор, який 

єдиним, але достатнім аргументом обрав апеляцію до прикладу у минулому. 
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 Аргументи, що прямо чи опосередковано апелюють до авторитету: 

апелювання до авторитетної організації, апелювання до думки 

експерта у певному напрямку та апелювання до думки пересічної 

людини. 

(4) Теза: “David Cameron today pledges to govern on behalf of “everyone in 

Britain”… .”  

Аргумент 1: “… the first national survey by the ICM since the start of the 

campaign last week, sees the Tories’ lead over Labour rising from four points on 

Tuesday to eight today, with Mr. Cameron’s party on 38 per cent, Labour on 30 per 

cent and the Liberal Democrats on 21 per cent.” 

Аргумент 2: “… a new opinion poll puts him on the threshold of an overall 

Commons majority.” [4] 

У даному прикладі наведено аргументи, що апелюють до авторитетної 

організації „ICM”, експерта у проведенні соціологічних опитувань.  

 Аргументація шляхом ілюстрації, яка ґрунтується на аналогії та 

передбачає порівняння, без чого жодна аналогія неможлива. 

(5) Теза: ”Obama as Sisyphus: health-care reform is merely the first hill.” 

Аргумент: “… the fight for health care seemed very much like the Greek 

myth: Every time the White House found itself on the verge of rolling the health-

care stone up the hill, some event … would force it to start over with a new 

strategy.” [1] 

Автор даної статті, аналізуючи увесь шлях, який довелося подолати усім 

прихильникам реформи охорони здоров’я на чолі із Президентом, задля її 

впровадження у Сполучених Штатах Америки нарікає Барака Обаму Сізіфом.  

Отже, за результатами дослідження можемо зробити висновок, що 

структура аргументації в англомовному публіцистичному дискурсі 

відрізняється комплексним характером (85%), у свою чергу в межах 

комплексної аргументації у 65% випадків використовується множинна 

аргументація, яка поєднує у собі декілька рівнозначних по силі аргументів. 

Така тенденція доводить, що адресата легше переконати в прийнятності 

певної позиції за допомогою наведення сукупності незалежних аргументів, 

ніж одного чи двох залежних один від одного. Частки складеної підрядної та 

складеної сурядної аргументації дорівнюють 20 % та 15 % відповідно. 

Найбільш поширеними є аргументи, що апелюють до авторитету - 40%, 

аргументація шляхом пояснення - 25%, аргументи, що апелюють до прикладу 

- 20%, аргументація шляхом аналогії - 15%. Інші види аргументації є менш 

вживаними та використовуються з метою переконання вузького кола 

адресатів. 

 Перспективу дослідження вбачаємо у дослідженні аргументації в інших 

видах дискурсу. 
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НАВЧАННЯ КОНСТРУКТИВНОГО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ  НА 

ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Кізіма А. (Харків) 

Науковий керівник: 

канд. пед.  наук, доц. Свердлова І. О. 

 

    Дана стаття присвячена проблемі навчання конструктивного вирішення 

конфліктів в учбовому середовищі. Актуальність дослідження зумовлена 

необхідністю пошуку шляхів вирішення конфліктних ситуацій, підвищення 

ефективності спілкування між учнями, гармонізації відносин.  

Об’єкт дослідження - взаємодія учасників навчально-виховного процесу у 

школі між собою, а предмет – конфлікти між учнями у процесі спільної 

учбової діяльності. Мета полягала в  аналізі можливих шляхів навчання  

конструктивного вирішення конфліктів. Згідно мети дослідження в роботі 

поставлені наступні завдання:  проаналізувати та систематизувати теоретичні 

джерела з проблеми конфліктів; виділити види конфліктів, стратегії 

реагування, спільні образи конфлікту; розробити методичні рекомендації 

щодо навчання конструктивного вирішення конфліктів на заняттях з іноземної 

мови. 

    Більшістю вчених [3] конфлікт розглядається як зіткнення протилежно-

направлених цілей, інтересів, поглядів, серйозна розбіжність, суперечка, спір 

у процесі взаємодії. Дослідники виділяють наступні види конфліктів: між 

окремими особами, між особою та групою, між особою та організацією, між 

групою та організацією, між різними типами груп та організацій. Окрім того, 

конфлікти класифікують за ступенем вияву: приховані та відкриті. 

Розрізняють також випадкові, стихійно виникаючі і хронічні, а також 

конфлікти, що провокуються свідомо. 

    Для ефективного навчання виявлення конфліктних ситуацій та 

конструктивного вирішення конфліктів, ми проаналізували типи конфлікту, 

джерела конфлікту, способи його виявлення та передбачення. На наступному 

http://content.usatoday.com/communities/
http://www.telegraph.co.uk/news/%20%203
http://www.american-reporter.com/
http://www.telegraph.co.uk/news/
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етапі були проаналізовані лінгвістичні особливості конфліктних ситуацій. 

Було показано, що під час конфліктних ситуацій люди поводяться неоднаково. 

Поведінка людей у конфліктних ситуаціях може бути виражена прагненням за 

будь-що домінувати, бути першим; зайвою принциповістю; зайвою 

прямолінійністю у висловлюваннях та міркуваннях; критикою; прагненням 

сказати правду в очі; несправедливою оцінкою вчинків та дій інших, 

приниженням ролі та значущості іншої людини; переоцінкою своїх 

можливостей та здібностей; певним набором емоційних якостей особистості 

(тривожністю, агресивністю, упертістю, дратівливістю). Ми виділили 

наступний словник  учасників конфлікту (табл.1). 

 

Табл. 1. Словник почуттів 

 

    Проблема ефективності вирішення конфліктів залежить від вибору 

стратегії реагування. Розрізняють п'ять стратегій: ухилення, згладжування, 

примус, компроміс і вирішення проблеми [2]. Стратегія ухилення виникає, 

коли людина намагається не потрапляти в ситуацію, що провокує 

виникнення суперечностей. Стратегія згладжування характеризується 

поведінкою, яка диктується переконанням, що не варто сердитися, а жити 

в мирі та злагоді. Стратегія примусу полягає у примушенні прийнятті своєї 

точки зору за будь-яку ціну. Стратегія компромісу характеризується 

прийняттям точки зору іншої сторони, але лише деякою мірою. Вирішення 

проблеми  – це визнання відмінності в думках і готовність ознайомитися з 

іншими точками зору, щоб зрозуміти причини конфлікту і знайти курс дій, 

прийнятний для всіх сторін.  

щасливий  

веселий 

радісний 

багатонадійний 

схвильований 

безтурботний 

нещасний 

сумний 

сповнений жалю 

пригнічений 

розчарований 

вбитий горем 

нужденний 

нікчемний 

нелюбимий 

самотній 

ладний 

розплакатись 

 

сердитий 

розгніваний 

засмучений 

роздратований 

обурений 

смішний 

улесливий 

схиблений 

чудний 

таємничий 

сміливий 

хоробрий 

нервовий 

ревнивий 

заздрісний 

нестриманий 

допитливий 

безладний 

 

заплутаний 

збентежений 

підозрілий 

здивований  

шокований 

вражений 

розчарований 

спокійний 

гордий 

пожадливий 

боязкий 

соромливий 

нерішучий 

збентежений 

зарозумілий 

самовдоволений 

дотепний 

 

видатний 

збуджений 

занепокоєний 

схвильований 

переляканий 

роздратований 

мирний 

тихий 

незграбний 

обдурений 

осуджений 

образливий 

недооцінений 

сумний 

пригнічений  

сповнений 

жалю 

дратівливий 
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    Враховуючи теоретичні положення, викладені вище, була розроблена 

система вправ, спрямованих на навчання конструктивного вирішення конфліктів. 

Всі вправи були представлені у трьох модулях. У першому модулі метою було 

розглянути способи виявлення та аналізування конфлікту, було надано два тексти 

для самостійного опрацювання. Другий модуль був присвячений навчанню 

розпізнавання конфлікту та ознайомленню зі словником почуттів. У цьому модулі 

було надано шість вправ на виявлення спільних образів конфлікту та 

застосування на практиці знання словника почуттів. У третьому модулі 

розглядалися питання, пов’язані з навчанням стратегій реагування у конфліктних 

ситуаціях. Приклади вправ надані нижче:  

Вправа 1. Говоріть за допомогою рук. Цілі: 1.) емоційні – визначити як почуття 

можуть передаватися невербальним способом; 2.) лінгвістичні – застосувати на 

практиці знання словника почуттів. Рівні навчання: усі рівні. Кількість груп: пари 

по два чоловіка. Методика проведення: дану вправу можна проводити в будь-

який час, але вона гарна як розминка, коли клас тільки знайомиться. Вона також 

може бути корисною, як легка вправа на розпізнання почуттів. 

    Скажіть учням, що ми по різному показуємо свої почуття. Наші очі, вираз 

обличчя, постава, міміка, все це виявляє наші почуття. Попросіть учнів 

заплющити очі та намагатися виразити будь-які почуття за допомогою рук. Кожен 

учень повинен мати партнера для цього завдання. Коли ви згадуєте певне 

почуття, кожна особа повинна взяти руки свого партнера таким, чином щоб 

передати це почуття. Попросіть, щоб учні дотримувалися тиші та заплющили очі.  

Потім скажіть учням поодинці виразити за допомогою рук кількість протилежних 

почуттів один до одного. Нижче приведені деякі приклади: 

 Боязкість 

 Переважання                                                                                                        

Дружелюбність 

Роздратування 

Жартівливість 

М’якість



Після цього, учні відкривають очі та обговорюють зі своїми партнерами 

наступне: 

        Які почуття було найлегше передати та чому? 

        Які почуття було найважче передати та чому? 

        Що ви відчували, спілкуючись таким незвичним способом? 

Подумайте про два інших почуття та знову заплющить очі, щоб їх відчути. 

Подумайте про ще два почуття та передайте їх розплющеними очима. 

        Чи ви відчули якісь різниці між вираженнями ваших почуттів з  

        заплющеними та розплющеними очима? 

Вправа 2. Картинки, що говорять. Цілі: 1.) емоційні – допомогти учням 

розпізнавати почуття інших; 2.) лінгвістичні – спонукати учнів до  написання 

чогось оригінального. Рівні навчання: усі рівні. Необхідні обладнання: 

привабливі картинки, які визивають почуття у глядача. Картинки повинні 

мати сюжет, властивий їм, але він не повинен бути очевидним, таким чином, 

щоб учні могли пояснити картинки по різному. Картинки повинні бути 

великими. Однакові роз даткові матеріали зі супровідними питаннями повинні 

бути розподілені серед учнями. Методика проведення: попросіть учнів зібрати 

та принести стільки картинок, скільки вони знайдуть. Якщо ви маєте гарну 

колекцію таких картинок, скористайтеся ними. 

    Розподіліть учнів по групам. Нехай вони всією групою оберуть одну з 

картинок, яка всім сподобалася. Таку картинку, в якій би сюжет був 

емоційним, а не очевидним. Розмістить картинку таким чином, щоб кожен міг 

її бачити.  Попросіть учнів зосередити увагу на одній людині на картинці та 

звернути увагу на все, що її стосується: одяг, міміка, вираз обличчя, кольори. 

Скажіть їм представити, що вони являються тією людиною. Вони можуть всі 

погодитися бути однаковою людиною або обрати іншу. Нехай учні напишуть, 

що вони відчули би, якби були людиною на картинці. Надайте кожному з них 

деякі питання на роздрукованих хендаутах, які б навели їх на думку. Низка 

доповнювальних питань, таких, що приведені нижче, можуть відноситись для 

порівняння кожної людини.  

            Лише одне, що я дійсно бажаю це… 

           Іноді я дивуюсь… 

           Людина, яка дуже багато для мене значить це… 

           Як би мені хотілось, щоб… 

          Я почуваюсь гордо, коли… 

          Я пригнічуюсь, коли…  

    Питання повинні відповідати рівню учнів та можуть бути складені за 

допомогою певних структур.  Групи обговорюють які типи почуттів картинка 

у них виявляє. Вони можуть написати оповідання, що має відношення до 

картинки, очами однієї людини, яка зображена на ній та поділитися цією 

розповіддю зі всім класом.  

    Попередня апробація системи вправ, яка була проведена з учнями восьмих 

класів(13-14років), на уроці англійської мови, у Харківській загальноосвітній 

середній  школі № 162, 17. 02. 2010 року, дозволила зробити висновки про те, 
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що атмосфера у класі покращилася, учні навчилися відстоювати і 

обґрунтовувати власну думку, критично мислити, здійснювати 

самовиховання. Однак, для того, щоб зробити більш валідні висновки, 

необхідні експериментальні  дослідження ефективності розроблення 

матеріалів. Саме в цьому ми бачимо перспективність нашого дослідження. 
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ЕТНОСЕМАНТИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

Кірсанова О. О. (Харків) 

Науковий керівник: 

канд. філол. наук, доц. Шамаєва Ю. Ю. 

 

Зміна панівної парадигми мовознавства зі структурної на когнітивно-

дискурсивну наприкінці ХХ століття обумовила зсув фокусу уваги лінгвістів на 

вивчення концепту як культурно-детермінованої оперативної ментальної одиниці. 

(О.С. Кубрякова, М.М. Болдирєв, М.Ф. Алефіренко, І.С. Шевченко, 

С.А. Жаботинська, А.М. Приходько, Р. Ленекер, М. Фрімен та ін.).  

У цьому зв’язку актуальність нашої розвідки зумовлена, з одного боку, 

антропоцентричним міждисциплінарним характером об’єкта аналізу, концепту 

ШЛЮБ (КШ), його цивілізаційною значущістю, пріоритетним місцем в 

аксіологічній системі лінгвокультур, включаючи англомовну. Зважаючи на те, 

що цей концепт відбиває складну систему духовно-морального і етичного 

вимірів картини світу (КС) будь-якої етносемантичної спільноти, ми 

розглядаємо його як актуалему (у термінах концепції В.В. Морковкіна [8]) з 

огляду на те, що він є інтегральним складником світлої зони соцієтальної 

мовної свідомості. Це, у свою чергу, підсилює нагальність вивчення його 

концептуального змісту. 

З іншого боку, актуальність таких студій визначається інтересом до 

особливостей лінгвокогнітивної структури, змісту та валоративного 

навантаження досліджуваного концепту. Крім того, КШ є одним з найменш 

вивчених, бо дотепер у центрі дослідницького інтересу перебували переважним 

чином концепти КОХАННЯ (С.Г. Воркачев, Л.Е. Вільмс, E. Kalp-Blume та ін.) та 

WEDDING (О.В. Мостова, G. McCraig, A. Wierzbicka).  



 54 

Об’єктом роботи є КШ, об’єктивований в англійській мові. 

Предметом даного дослідження стають специфічні характеристики 

вербалізованого засобами англійської мови КШ як соціально-значущої 

компоненти концептуальної та мовної КС.  

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні статусу КШ як соціальної 

домінанти концептуальної та мовної КС, що передбачає виконання наступних 

завдань: 1) уточнити та деталізувати визначення мовної та концептуальної 

КС як онтологічного середовища КШ; 2) виявити статус КШ, об’єктивованого 

в англомовній КС, у загальній типології концептів у річищі лінгвокогнітивної 

та лінгвокультурної парадигм. 

Методологічною основою роботи є тлумачення концепту у світлі 

когнітивно-дискурсивного підходу як індивідуальної форми усуспільненого 

соціокультурного знання, що наповнюється змістом у процесі імпліцитної або 

експліцитної інтерсуб’єктної взаємодії (О.В.Кравченко, О.І.Морозова, 

М.В.Нікітін, А.П. Мартинюк та ін.). Мета та завдання роботи обумовили 

використання нами методів дедуктивного та індуктивного аналізу теоретичного 

матеріалу, а також операцій класифікації, систематизації та абстрагування. 

Наукова новизна даної роботи полягає в авторському обґрунтуванні 

статусу КШ як актуалеми англомовної КС з притаманними їй 

концептуальними характеристиками.  

Теоретична цінність розвідки полягає в тому, що проведене 

дослідження розширює наукові уявлення стосовно онтологічних 

закономірностей концептуального комплексу ШЛЮБ, який актуалізовано в 

англійській мові, у річищі лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики, і 

тим самим сприяє виявленню принципів загальної моделі концептуальної 

системи мови взагалі.  

В останні десятиліття проблема відображення у свідомості людини 

цілісної КС, що фіксується мовою, стала однією з найважливіших проблем 

когнітивної лінгвістики. КС «відображає в собі певний образ світу, який 

ніколи не є дзеркальним віддзеркаленням світу» [11, с. 60]; вона є певним 

баченням і конструюванням світу відповідно до логіки світобачення. 

Людина, набуваючи досвіду, трансформує його в певні концепти, які, 

логічно зв'язуючись між собою, утворюють концептуальну систему; вона 

конструюється, модифікується і уточнюється людиною безперервно. Ми 

виділяємо наступні етапи формування концептуальної системи у свідомості 

людини: невербальний та вербальний; і такі їх властивості, як мінливість 

(пов'язано з накопиченням досвіду і придбанням нових знань) та логічність 

(ця властивість пов'язана з особливостями процесу побудови концептуальної 

системи у свідомості) [13]. 

Багато лінгвокогнітологів (Ю.М. Караулов, В.І. Постовалова, 

Г.В. Рамішвілі, Б.О. Серебренніков, В.М. Телія та ін.) розрізняють мовну та 

концептуальну КС, й загальноприйнятим є положення про неспівпадіння цих 

картин, при цьому підкреслюється глобальність, об'ємність останньої. Щодо 

дефініції концептуальної КС, то Р.Й. Павіленіс та його учні, наприклад, 
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цілком слушно визначав її як «безперервно конструйовану систему інформації 

(думок і знань), яку має в розпорядженні індивід про дійсний і можливий 

світ» [9, с. 54]. Концептуальні КС у різних людей однакові, бо людське 

мислення єдине. Національні мовні КС - це просто інше їх «розцвічування». 

Мовна КС відбиває національну КС і може бути виявлена в мовних одиницях 

різних рівнів. 

Оскільки мова служить основним способом формування та існування 

знань людини про світ, то саме мова – найважливіший об'єкт дослідження 

когнітивістів. Сукупність цих знань, збережених в мовній формі, є мовною 

КС, «узяте в усій сукупності, увесь концептуальний зміст цієї мови» [4, с. 

246]. Мовну КС ми розуміємо як КС, що історично склалася в буденній 

свідомості мовного колективу та існує в мові як сукупність уявлень про світ, 

певний спосіб концептуалізації дійсності.  

Між концептуальною КС як віддзеркаленням реального світу та мовною 

КС як фіксацією цього віддзеркалення існують складні стосунки: межі між 

ними здаються невизначеними. Вбачається, що концептуальна КС як 

сукупність певним чином організованих концептів значно багатше мовної КС, 

оскільки відомості про світ кодуються не лише вербально, але і невербально. 

«Концептуальна КС – те, яким собі малює світ людина у своїй уяві, тобто та 

частина концептуального світу людини, яка має «прив'язку» до мови» [5, 

с. 142]. Вона складніша, ніж мовна КС, яка є вторинною по відношенню до 

концептуальної КС, бо національна мова живе в концептуальній царині. 

Вирішуючи проблему співвідношення концептуальною та мовною КС, 

лінгвісти виділяють цілий ряд базисних когнітивних категорій (концептів), які є 

універсальними, бо відбивають результати єдиного для усіх когнітивного 

процесу. До таких універсальних концептів і належить КШ, який  об’єктивно має 

статус універсальної ментальної моделі, що проявляється в двох аспектах: 

загальнолюдському (дошлюбна поведінка, укладення шлюбного союзу, система 

властивих стосунків, розірвання браку) та етнічному.  

Шлюб – соціальний інститут, без якого неможливе існування та 

функціонування сучасного суспільства. Він виникає як елемент розвитку та 

зміцнення суспільного устрою з метою соціально схваленої репрезентації 

морально-етичних норм. Наявність або відсутність офіційної реєстрації 

шлюбних стосунків є важливим індикатором стану сім'ї як соціального 

інституту. На відміну від інших соціальних феноменів шлюб включає природно-

біологічну, економічну, емоційно-психологічну, морально-етичну та правову 

сторони [7]. З нашої точки зору, КШ є одним з базових в концептуальній 

системі етнокартини світу саме через значущість шлюбу як соціального 

інституту. 

Таким чином, мовна КС тісно пов'язана з концептуальною, відбиваючи 

категоризуючу діяльності людини, а тому є невід'ємною частиною її життя. При 

цьому мова виступає тим матеріальним конструктом, за допомогою якого 

конструюється концептуальна КС , що відбивається в мовній свідомості у 

вигляді ціннісно-орієнтованої матриці світу. Концептуальна КС існує в 
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колективній свідомості певного лінгвокультурного медіума і є своєрідним 

вербальним втіленням етнічно маркованих знань/уявлень про світ.  

Не маючи чітких меж і жорсткої структури, концепт існує в ментальному 

світі людини як деяка ідея, що оволодіває масовою свідомістю в межах певної 

етно- та лінгвокультури на певному етапі її соціоісторичного розвитку. Тому 

нерідко концепти розглядають як індикатори культури, а культура – як сукупність 

концептів і відношень між ними, як середовище їх побутування.  

В.В. Морковкін використовує терміни "світла зона свідомості" і "темна зона 

свідомості" [8], маючи на увазі, на наш погляд, що в колективній свідомості 

етносу також присутні світла та темна зони, в яких локалізуються різні за своєю 

соціокультурною значущістю та інформативною вагою ментальні одиниці. 

Зважаючи на це, КШ відносимо до світлої зони колективної свідомості, 

оскільки він є колективно усвідомлюваним, відбиває ті екстралінгвістичні 

реалії, які викликають громадський інтерес і характеризуються актуальністю. 

Отже, КШ – актуалема, «інформаційна одиниця, що має на конкретному 

історичному етапі актуальний для соціуму зміст» [12, с. 72]. 

Питання про типи концептів є важливим для системного розуміння 

концептуального устрою тієї чи іншої лінгвокультури. Концепт можна 

осмислити в категоріях структури, семантики і прагматики, що припускає його 

інтерпретацію як холістичної одиниці в єдності структурних, когнітивно-

семантичних і комунікативно-прагматичних властивостей. Цей підхід до 

інтерпретації організації концептокорпусу зумовлює звернення до таких 

бінарних опозицій, як «параметричність» – «непараметричність», 

«універсальність» – «специфічність», «регулятивність» – «нерегулятивність» 

[10]. 

Проаналізуємо типологічну специфіку КШ. Таксономізація концептів 

під кутом зору міри припускає їхнє протиставлення, як параметричних/ 

непараметричних ментальних утворень [3], тобто їх вимірність і/або 

сумірність у певних величинах. Згідно з класифікацією концептів 

(А.М. Приходько, В.І. Карасік, С.Г. Воркачев та ін.) КШ вважаємо таким, що 

належить до параметричних концептів, оскільки він асоціюється в 

лінгвокультурній свідомості з певними кількісними та якісними показниками. 

Так, КШ пов'язан з концептами обрядових традицій, а також про 

відправленням релігійного обряду, тобто має як абстрактне, так і конкретно-

предметне втілення і є тісно пов'язаним з поняттєвою і ціннісною складовими.  

У термінах опозиції «універсальність - специфічність» КШ відносимо до 

універсальних концептів, які відрізняються своєю загальністю та 

наднаціональним характером, мають загальнолюдську значущість, а їхній 

валоративний компонент є актуальним для всієї Ойкумени. В.І. Карасік 

підкреслює, що ціннісний компонент таких концептів є наведеним, 

перцептивно-образний – усвідомлюється як прототипічне уточнення, а в ряді 

випадків є взагалі виродженим, понятійний - суть розгалужене складне знання 

про речі, що не спостерігаються [3]. Універсальні концепти неоднорідні: в 

їхньому складі мають місце як категоріальні (філо- і теософські), так і 
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онтологічні (емоційні, біосоціальні, фізіологічні) ментальні утворення. Окремі 

представники цього типу, до складу яких входить і КШ, іноді витлумачуються 

як надконцепти на тій підставі, що в певних дискурсах вони здатні утворювати 

своєрідне замкнене коло [1]. 

Почуттєвий, історичний і соціальний досвід людини тієї або іншої 

культури утворює «національну палітру» відтінків навколо того чи іншого 

концепту. Очевидно, жоден універсальний концепт не може бути універсальним 

на всі 100%. У свою чергу КШ породжує численні образи й асоціації у людей 

різних національностей, а також різного віку та статті. Базове ядро 

універсального концепту, включаючи КШ, завжди являє собою певний 

почуттєвий образ, що є по своїй суті національно, історично чи конфесійно 

суб'єктивним.  

Водночас, КШ належить і до регулятивних концептів, де первісно 

закладена ідея прескрипції - орієнтир на певний ідеал, норму, шаблон, 

конвенцію, що визначає фреймові сценарії та культурні домінанти поведінки 

людини в соціумі [3]. Так, прескриптивні імпульси, що їх випромінює КШ, ніби 

задають лінію поведінки особистості в етнокультурному колективі, орієнтують її 

на підкорення відповідним правилам, системи. У регулятивних концептах 

закладений кодекс життєвих установок людини, що упорядковують її вчинки і 

дії у світі. Засновані на системі установок і поведінкових реакцій, вони мають у 

своїй основі певні архетипові образи, укорінені в колективному несвідомому. 

Будучи підкріпленими досвідом, регулятивні концепти наділені великою 

психічною енергією: 

У цьому сенсі КШ виявляється генератором своєрідної превентивної 

силу, спрямованої на корегування схеми вербальної та невербальної поведінки 

людини через усвідомлення нею необхідності підкорятися конвенціям 

соціуму, виконуючи, на нашу думку, посередницьку прагма-епістемічну місію 

між мовою, свідомістю та поведінкою індивіда. 

Отже, КШ з точки зору міри належить до параметричного типу 

концепту, з точки зору когнітивної семантики – до універсального, а з точки 

зору прагмасемантики – до регулятивного. На цій підставі робимо висновок, 

що КШ є концептом морального порядку, бо він не тільки, відбиває загальні 

уявлення людства про моральні цінності, але й пропонують норми поведінки у 

світі й суспільстві, задаючи її загальну канву. В результаті, людина 

наділяється правом мати своє власне уявлення про ці цінності, приймаючи або 

не приймаючи їх як еталон, але нерідко з індивідуально варіативною 

асоціативною образністю на насиченістю. 

КШ також належить до концептів телеономного порядку, суть, яких – 

«вищі духовні цінності, що утворюють та втілюють для людини той моральний 

ідеал, прагнення до якого становить моральну виправданість його життя – ідеал, 

заради якого варто жити і не шкода вмерти» [2, с. 39]. Відбиваючи сенс життя 

людини і представляючи собою щось дороге або навіть найдорожче для неї, 

телеономні концепти є загальнолюдськими феноменами з найбільш яскраво 

вираженою ціннісною складовою (надцінність). КШ є також соціоуніверсальним 
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концептом гуманітарного порядку, бо відображає місце/роль людини в 

лінгвокультурній і соціодискурсивній картинах світу, відбиваючи універсальний 

спосіб осмислення міжособистісних відносин. 

Підводячи підсумок, КШ є актуалемою і має наступні характеристики: 

1) універсальність (відрізняється своєю загальністю та наднаціональним 

характером); 2) параметричність (асоціюється в лінгвокультурній свідомості з 

певними якісними та кількісними характеристиками, тісно пов’язаний з 

поняттєвою та ціннісною складовими; 3) регулятивність (базується на ідеї-

орієнтирі на певний ідеал/ норму, що визначає фреймові культурно-

домінантні сценарії поведінки людини в соціумі. 

Виходячи з цього, виводимо, що КШ належить до концептів морального, 

телеономного та гуманітарного порядків.  

Перспективою дослідження вбачаємо уточнення таксономічних 

характеристик КШ, виявлення концептуального змісту його складових на 

матеріалі не тільки англійської, але й інших мов із залученням методики 

асоціативного експерименту та компаративно-контрастивного аналізу 

способів вербалізації концептів у різних лінгвокультурах.  
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ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК У СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

Кускова М. П. (Харків) 

Науковий керівник: 

канд. пед. наук, доц. Свердлова І. О. 

 

     Стаття присвячена вивченню особливостей формування лексичних навичок 

в середній школі. Об’єктом дипломного дослідження став процес формування 

лексичних навичок в учнів старших класів середньої школи., а  предметом – 

зміст системи вправ, спрямованих на формування лексичних навичок. Мета 

роботи полягала в теоретичному обґрунтуванні оформлення подачі 

лексичного матеріалу для оптимізації процесу формування лексичних навичок 

в учнів старших класів. У проведеному дослідженні були вивчені психологічні 

особливості механізмів формування лексичних навичок  з урахуванням 

психологічних потреб підлітків; розроблені ігрові вправи і методичні вказівки 

для запровадження їх у старших класах середньої школи; проведено 

експериментальне дослідження ефективності розроблених матеріалів. 

     Навичку можна визначити як відносно самостійну дію в системі свідомої 

діяльності, яка стала, завдяки повній сукупності якостей, однією з умов 

виконання цієї діяльності. Термін “лексична навичка” означає синтезовану 

дію по вибору лексичної одиниці адекватно задуму і її правильному 

поєднанню з іншими. Мовленнєва навичка характеризується: 1) 

автоматизованістю; 2) стійкістю; 3) гнучкістю; 4) свідомістю; 5) відносною 

складністю [1]. Щоб сформувати ЛН, потрібно знати, на основі яких 

механізмів вони функціонують. Очевидно, що для використовування якої-

небудь лексичної одиниці (ЛО) необхідно:  а) згадати її, викликати в пам'яті 

відповідно задачі, задуму, що відбувається, звичайно, свідомо; б) миттєво 

поєднати дану ЛО з попередньою або наступною, причому поєднання це 

повинно бути не просто правильним лінгвістично, але і адекватним мовній 

задачі в даній ситуації [3]. Вказані операції супроводжуються роботою 

механізму ситуативного стеження: якщо автоматично викликане слово не 

підходить, ситуація не “спрацьовує”, то включається вже свідомий вибір ЛО, 

або свідомий підбір поєднань. Формування ЛН припускає проходження 

певних ступенів: 1) семантизації ЛО; 2)автоматизації ЛО; 3)подальшого 

вдосконалення ЛН. Семантизація і автоматизація мають місце на 

дотекстовому етапі, подальше вдосконалення – на текстовому і 

післятекстовому. Були розглянуті різні  способи семантизації, їх позитивні 

сторони та недоліки [5].  
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     Спосіб синонімії та антонімії є одномовним, він допомагає встановленню 

семантичних гнізд слів, є економічний в часі, але він не завжди є точний, бо 

не існує повних синонімів і антонімів. Спосіб припускає знання певної 

кількості слів, тому незручний на початковому ступені. 

     Спосіб дефініції розкриває понятійну природу слова, передбачає певний 

рівень володіння мовою, через що є непридатним на початковому ступені. 

     Контекстовий спосіб виключає переклад, демонструє слово у фразі, в мові., 

розвиває здогадку, допомагає встановленню асоціацій між словами, але 

вимагає, хоча у меншій мірі, ніж дефініція, певного рівня володіння мовою. 

     Спосіб використовування ілюстративної наочності допомагає уникати 

перекладу, сприяє запам'ятовуванню слів, через ілюстрації, сприяє 

встановленню зв'язку слова з уявленням, але не дозволяє семантизувати 

абстрактні слова. 

     Спосіб перекладу на рідну мову є найпоширенішим. Недолік перекладу як 

засобу семантизації полягає у тому, що встановлюється асоціативний 

ланцюжок: іншомовне слово рідне слово уявлення (поняття); в цьому 

випадку при мовленні має місце зворотний процес, де слово рідної мови 

виявиться гальмуючою ланкою, сприяючою «перекладному мовленню». 

     На наступному етапі були досліджені недоліки, які властиві традиційній 

процедурі роботи по формуванню лексичних навичок [2]. По-перше, нові ЛО 

як би "нав'язуються" учням. Останні приходять на урок іноземної мови після 

інших уроків, і їх мозок працює в іншому, не відповідному сприйняттю слів, 

режимі. Слова, що пред'являються, ні в змістовному, ні в емоційному плані 

для них не значущі, оскільки не потрібні в даний момент, для того, щоб щось 

сказати. По-друге, учні при презентації їм іноземної лексики пасивні. Вони, 

звичайно, запам'ятовують, але запам'ятовування тут самоціль, бо воно 

довільне. В основі цього лежить стратегія: спочатку запам'ятовуй, потім 

використовуй. При всій зовнішній логічності вона шкідлива, оскільки 

необхідно не запам'ятовувати, а потім використовувати, а запам'ятовувати, 

використовуючи, тобто запам'ятовувати в діяльності, мимовільно. По-третє, 

семантизація 10-15 слів займає часто 20-25 хвилин уроку. Ці хвилини, 

помножені на кількість уроків, де присутня семантизація, складають в цілому 

ледве не 1/10 частину всього учбового часу. По-четверте, семантизація - це 

лише повідомлення значень, головним же в слововживанні є не саме значення 

слова, а його зв'язки. Знання значення є тільки знання слова, володіння словом 

вимагає засвоєності його призначення, його функції. Стратегія "спочатку поза 

ситуацією, потім в ситуації" або "спочатку форма і значення, потім функція, 

призначення" – неефективна, або вимагає надзвичайно багато часу. 

Співвіднесеність будь-якої сторони навички з ситуацією саме тому і дієва, що 

отримується вона разом із словом, тобто коли слово засвоюється як 

функціональна одиниця. 

     Нами був розроблений комплекс вправ, що сприяють формуванню як  

рецептивних, так і продуктивних навичок, з урахуванням теоретичних та 

практичних досліджень [4].  Приклад послідовності вправ наданий нижче.  
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1)  MATCH THE WORD WITH THE DEINITION. 

 

 

A B 

1. breakfast 

2. lunch 

3. dinner 

4. supper 

5. snack 

6. appetite 

7. starvation 

8. barbeque 

a) the desire for food 

b) the main evening meal 

c) very hungry 

d) when you grill food outside 

e) a quick and easy meal 

f) the first meal of the day 

g) the meal eaten around 

midday 

h) a small meal eaten just 

before you go to bed 

 

2) MATCH THE SENTENCE WITH THE COMMENT. 

 

A B 

1. Is dinner nearly ready?   

2. I don't know what's 

wrong with me.  

3. No more for me, thanks.  

4. I'm glad we went for that 

walk.  

5. I shouldn't really be 

eating this chocolate 

before dinner. 

 

 

a.  I've lost my appetite. 

b.  It's really given me an appetite. 

c. It'll spoil my appetite. 

d.  I'm starving. 

e.  I'm full. 

 

 

3) COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES WITH THE WORDS. 

 

a) stale     sour     burnt     rotten     ripe     fresh 

 

1. The toasts are __________. I’ll make some more. 

2. I wouldn’t drink that milk if I were you. It doesn’t smell very __________. 

3. This milk tastes a bit __________. Did somebody forget to put it back in the fridge? 

4. But I bought this bread yesterday. It’s __________ already! 

5. Some of these apples are __________ and I  only bought them at the weekend. 

6. I’d leave these pineapples for another day. They’re not __________ yet. 

 

4) PUT THE DIFFERENT TYPES OF MEAT BELOW INTO THE CORRECT 

PLACE. 
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beef     lamb     pork     chicken     ham     turkey     liver     veal     bacon     duck     

kidney     fowl 

 

Pig Sheep poultry cow inside an 

animal 

1. 

2.  

3.  

1.  1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

1.  

2.  

 

5) MATCH THE WORDS WITH THE PICTURES. 

 
apple             pear                           bananas               lemon                             orange 

peach            pineapple                   grapes                 (black)currants               plums 

cherries         strawberries               raspberry            pomegranate                   melon 

 
 

 

7) WORK WITH A PARTNER.TAKE TURNS DESCRIBING A DISH YOU 

LIKE TO EAT OR COOK, OR BOTH. USE THE INFORMATION FROM 

THE TABLE BELOW. 

 

Some cooking terms Some ingredients 

 

It’s cooked in a large pan. 

It’s baked in the oven. 

It’s fried in oil (bacon, eggs, potatoes, fish) 

It’s boiled (meat, potatoes, cabbage, eggs, 

milk) 

 

fish 

beef 

chicken 

garlic 

hot peppers 
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It’s roasted (meat, fowl, potatoes). 

It’s seasoned to taste with salt and pepper. 

It’s served with rice/pasta/vegetables. 

It’s stewed. 

 

We peel (slice, chop, grate, mince, layer) 

mustard 

vinegar 

onion 

Cheese 

 

     У рамках експериментальних уроків ми ставили метою створити умови для 

мотивованого навчання лексики, намагались знайти засоби залучення учнів до 

спілкування, заохочуючи гумор, фантазію, асоціативне мислення, 

спонтанність. Гіпотезою дослідження було твердження, що вправи, які 

розроблені з урахуванням особливостей формування ЛН, а також з 

урахуванням уподоблювань учнів старших класів, сприяють більш 

ефективному розвитку продуктивно-рецептивних лексичних навичок  у 

порівнянні з традиційним підходом.  

      Під час експерименту було помітне пожвавлення на уроках, інтерес 

школярів до запропонованих завдань. Учні почували себе більш впевненими 

та задоволеними результатами своєї праці, відчували радість, менше 

переживали з приводу того, що їм щось не вдається зробити. Експеримент дав 

достатню кількість матеріалу для формування висновку, що гіпотеза 

дослідження, в цілому, підтвердилась. 

     Перспективним, на нашу думку, є подальша розробка методичних 

матеріалів по темах, що вивчаються в школі. Запропонована послідовність 

вправ та їх зміст можуть бути варійованими в залежності від віку учнів та їх 

мотивів та потреб. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Ніколаєва С.Ю., Методика навчання іноземних мов в середніх навчальних 

закладах. – К.: Ленвіт, 1999. – 256с. 2. Олійник Т.І. Рольова гра в навчанні 

англійської мови. – К.: Освіта, 1992. – 126 с. 3. Рогова Г.В. и др. Методика 

обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991. – 

287 с 4. Свердлова І.О. Використання ігрового методу при навчанні лексики. // 

Вісник ХНУ. – № 805. –2008. – С.162-167. 5.  Allright D., Bailey K.M. Focus on 

the Language Classroom. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991. – 250 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 64 

ЗАГОЛОВОК  

У СУЧАСНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
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канд. філол. наук, доц. Дудоладова О. В. 

 

В епоху інформаційного суспільства ми зіткаємося з величезною кількістю 

повідомлень, серед яких можемо сприйняти лише невелику частину. Сприйняття 

будь-якого тексту в дискурсі є складним процесом, в організації якого важливу 

роль грають компоненти, спеціально орієнтовані на адресата, на побудову його 

діяльності з інтерпретації. 

Заголовок  прийнято вважати компасом, що орієнтує  читача  в морі 

різноманітної  інформації, при цьому заголовок – ще й політичне обличчя  

газети,  покликане  нести  мобілізуючий початок, пропагувати краще, агітувати 

за передове. Заголовок формує наше відношення до газетного повідомлення,  

вказує  на  авторську позицію в тлумаченні того або іншого факту. 

Прагматична роль заголовків в останні роки стала предметом окремих   

досліджень. І.Р. Гальперін навіть говорить про окремий стиль газетних 

повідомлень, заголовків та об’яв [2: 265]. 

Актуальність дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасної 

лінгвістики на дослідження мови як інструмента переконання та спонукання, а 

також тенденцією до всебічного та поглибленого вивчення публіцистичного 

дискурсу у зв’язку з його комунікативною організацією та прагматичним 

потенціалом. 

Метою дослідження є комплексна характеристика видів і функцій 

заголовків у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі. 

Мета дослідження визначила основні його завдання: 

- уточнити поняття публіцистичного дискурсу як адекватного контексту 

вивчення заголовку; 

- дослідити функції заголовку у сучасному англомовному 

публіцистичному дискурсі;  

- проаналізувати та класифікувати види заголовків. 

Об’єктом дослідження є заголовки англомовних публіцистичних статей. 

Предметом дослідження є прагматичне навантаження заголовків у 

сучасному англомовному публіцистичному дискурсі. 

Матеріалом дослідження слугували 324 заголовків, узятих із 

публіцистичних текстів, надрукованих протягом 2009-2010 років у британських 

та американських газетах, загальним обсягом 681 010 друкованих знаків. 

Методи дослідження. При аналізі мовного матеріалу та для досягнення 

конкретної дослідницької мети були використані: стилістичний аналіз; 

прагматичний аналіз; дескриптивний метод. 

Вдалий заголовок несе велике інформаційне навантаження. У наше   

сторіччя  "вибуху  інформації"  це  особливо  важливо. Судячи із заголовка  

читач  складає загальне уявлення про матеріал,  вибирає потрібне  для  більш  

докладного ознайомлення, одержуючи  інформацію лише на рівні заголовку. 
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Під заголовком у роботі розуміємо спеціальні засоби, що показують 

найбільш важливу текстову інформацію та служать опорою для читача в 

розумінні змісту. Заголовний комплекс (заголовний ансамбль) – це підсистема 

усередині текстової системи, що складається з елементів, які знаходяться поза 

текстом, та містить у собі заголовки, рубрики, підзаголовки, вводки (ліди), врізи 

(текст у тексті), анонси [4, с. 47]. 

Публіцистичний дискурс як суспільно значущий феномен є найбільш 

адекватним контекстом для дослідження видів і функцій заголовку. 

З огляду на наявні сьогодні різноманітні підходи до визначення поняття 

дискурсу ми взяли за основу визначення дискурсу як інституціоналізованої 

мовленнєвомисленнєвої діяльності. Отже,  публіцистичний дискурс визначаємо 

як мовленнєвомисленнєву діяльність, яка здійснюється в межах періодичних 

друкованих засобів масової інформації [3] та реалізує стратегію впливу, а також 

інформувальну, аналітичну та розважальну стратегії за допомогою відповідних 

мовних засобів. 

Основною формою організації та продуктом цієї діяльності виступає 

газетний, журнальний текст як комунікативна єдність, обумовлена системно-

структурною організацією публіцистичного стилю, що надає йому певну 

композиційну побудову і тематичний зміст, а також відображає специфіку стилю 

крізь призму відповідного мовного жанру: інформаційного повідомлення, 

передової статті, репортажу, замітки, коментарю і т.д. 

Важливою проблемою при вивченні заголовка є визначення його функцій, 

оскільки обґрунтування визначення поняття "заголовок" можливе лише на основі 

повної класифікації його функцій. Але при цьому лінгвісти не дають чіткого 

визначення функцій заголовка, іноді змішують функції з засобами їх вираження 

[4] чи поєднують в одну кілька різних функцій [1].  

Основними функціями заголовку у публіцистичному дискурсі вважаємо 

називну, інформативну, прагматичну і розділову функції, які реалізуються за 

допомогою чергування стандартизованих та експресивних мовних засобів, 

характерних для публіцистичного дискурсу.  

У побудові статей журналісти дотримуються принципу документально-

фактологічної точності, що обумовлює розгортання тексту від центру до 

периферії – від найбільш важливої, істотної інформації до додаткової, більш 

детальної. Такий само принцип спостерігається у побудові статей. Зазвичай 

стаття має один заголовок, але іноді зустрічаються статті з двома або трьома 

заголовками, кожен з яких уточнює, розкриває зміст попереднього. 

Заголовки, поширені в публіцистичному дискурсі, зазвичай складаються з 

одного речення, яке може бути як коротким, заманливим, яскравим, так і 

поширеним. Майстерно написаний заголовок розповідає певну частину історії, 

щоб розбудити або задовольнити інтерес читача [4, с. 42]. 

Сучасний англомовний публіцистичний дискурс характеризується 

відносно довгими заголовками: 87 % проаналізованих заголовків містять більше 

п’яти слів: 

 (1) Police deputy pleads not guilty to assault on girl after incident shown on CCTV     /6/ 

(2) Iran has enough material to bail nuclear bomb, says Adаm Mike Mullen   /6/ 
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 Такі заголовки дозволяють виділити найголовніше у статті, а не просто 

привернути увагу читача двома-трьома словами, як це відбувається у 

розважальних виданнях. 

Побудова заголовків відбувається за принципом «що? де? коли?»:  

(3) Germany to contribute extra finance to rescue Greece     /4/ 

Іншою істотною рисою є присутність документально-фактологічної 

точності, яка обумовлює розгортання тексту від центру до периферії – від 

найбільш важливої, істотної інформації до додаткової, більш детальної.  

(4) G20 summit: Nicolas Sarkozy threatens to walk out if call for more regulation is 

ignored           /4/   

 Короткі заголовки претендують на сенсаційність та привертають увагу 

читачів:  

(5) SIMPLY THE BEST  /2/ 

 (6) Mission Impossible? /3/ 

 Наведені приклади заголовків містять посилання на назви відомих пісні та 

фільму, тобто змушують адресата пригадати певну імпліцитну інформацію. 

Такий підтекст може містити алюзії, символи, каламбури та інше неявний, 

прихований, додатковий зміст, навмисно закладений автором у тексті [2].  

 До того ж у заголовках широко використовуються різні графічні засоби, 

застосування яких певною мірою компенсує недостатність традиційних засобів 

орфографії та пунктуації і привертає увагу до своєї статті, реалізуючи розділову 

та прагматичну функції. Такими графічними засобами є розрядка, написання 

слова або речення іншим шрифтом або кольором, написання слів з великої 

літери, три крапки, зміни орфографії окремих слів. Смислової різниці між цими 

засобами немає, але графічна презентація тієї чи іншої одиниці висловлювання 

дозволяє відрізнити його від графічної презентації усього тексту.  

Зазвичай стаття має один заголовок, але іноді зустрічаються статті з двома 

або трьома заголовками (38%): 

(5)            ASIAN GRACEFULLY 

     winner’s dinner          /5/ 

(6)     MESSAGE IN A BOTTLE 

Nothing spreads Christmas cheer so much  

as a well-thought-out present of  booze 

     Always welcome present                         /5/ 

 Переважну частину заголовків статей становлять питання та відповіді на 

них (47%): 

(7)      User Friendly? 

Children give their verdicts on holidays    /2/   

До характерних рис заголовків належать також оказіоналізми, тобто 

індивідуальні утворення, які носять виключно мовленнєвий характер. 

Оказіоналізм є завжди індивідуальним і в своєму авторстві принципово 

співвідноситься з конкретною особою - творцем цього оказіоналізму. 

Оказіоналізм як «персональний» факт мови ще не увійшов до узусу та 

відрізняється новітністю сприйняття [5]. Такі одиниці одночасно виконують 
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експресивну, апелятивну та емотивну функції, які ми у роботі об’єднали у 

прагматичну:  

(8)  So inspirational! Melt-your-heart miracles  /1/ 

(9)  Multi-loving: Why one man isn’t enough for most women?..        /1/ 

(10)  Your Sexy Cosmosutra Collection …   /1/ 

(11)  Happy Sexmas!  /1/ 

За результатами дослідження, можемо зробити висновок, що у 

сучасному англомовному публіцистичному дискурсі називна, інформативна, 

прагматична і розділова функції заголовку реалізуються за допомогою 

стандартизованих та експресивних мовних засобів (оказіоналізмів, алюзивних 

елементів), різноманітних графічних засобів (розрядка, тип шрифта, колір), 

синтаксичних засобів (питання, інверсія). 
 Порівняльний аналіз заголовків у британському та американському 

публіцистичному дискурсі є перспективою подальшого дослідження. 
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Фундаментальним фрагментом будь-якої мовної картини світу є вербально 

оформлені емоційно-ціннісні концепти як оперативні ментальні одиниці, які 

забезпечують мисленнєво-мовленнєву діяльність (Н.Д. Арутюнова, 

Ф.С. Бацевич, Т. ван Дейк, М.М. Полюжин, І.С. Шевченко, M. Schwarz, 

M. Canbulat, R. Wendorff та ін.). Зміст і місце емоцій та відповідних їм 

когнітивних репрезентацій –- культурно-детермінованих емоційних концептів 
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у колективній та індивідуальній мовній свідомості відрізняються в залежності 

від лінгвокультури, набуваючи національних особливостей 

(М.О. Красавський, З. Кьовечеш). Значна зацікавленість у дослідженні емоцій, 

зокрема емоцій позитивного спектру, зумовлена їхньою психофізіологічною 

та соціокультурною значущістю , а також складною для категоризації та 

мовного відображення абстрактною природою (Ф. Унгерер). 

Лінгвокогнітивний та лінгвокультурний підходи до аналізу позитивних емоцій 

дозволяють наблизитись до розуміння сутності їх функціонування у 

дискурсологічній екології . Разом з тим визнано й той факт, що емоційний 

концепт (у нашому випадку, концепт задоволення (КЗ)) як феномен мовної, 

концептуальної та емоційної картин світу певного народу потребує 

поглибленого комплексного вивчення [1; 4]. Вищезазначене й зумовило наше 

звернення до розгляду саме КЗ у рекламному дискурсі англійської мови. 

У цьому зв’язку актуальність дипломної роботи зумовлена загальною 

антропоцентричною спрямованістю сучасних лінгвістичних студій на 

вивчення та опис дискурсологічно-обєктивованого простору емоційного світу 

людини як складового фрагменту мовно-концептуальної картини світу [2]. 

Своєчасним в умовах світової глобалізації та інтеграції є залучення 

когнітивного лінгвокультурного підходу до аналізу мовних репрезентантів 

периферії КЗ саме в англомовному рекламному дискурсі Інтернету. 

Об’єктом дослідження є периферія КЗ, актуалізованого в англомовній 

Інтернет-рекламі. 

Предметом вивчення виступають засоби мовної реалізації периферії КЗ, 

актуалізованого в англомовній Інтернет-рекламі, та її валоративної специфіки. 

 Мета дослідження полягає у виявленні та описі мовних засобів вираження 

периферії КЗ у сучасній англомовній Інтернет-рекламі. Поставлена мета 

досягається вирішенням таких основних завдань: 1) уточннити поняття 

емоційного концепту як елементу мовної та концептуальної картин світу у 

термінах когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології з паралельним 

встановленням особливостей реклами як царини емотіологічної реалізації 

відповідного концепту, 2) виділити й систематизувати концептуальні кореляти 

концептуального референта ЗАДОВОЛЕННЯ, що репрезентують 

ПЕРИФЕРІЮ КЗ в англомовному рекламному дискурсі; 3) проаналізувати 

специфіку аксіологічної значущості вербалізованого емоційно-почуттєвого 

КЗ, об’єктивованого в рекламному дискурсі, в англомовній картині світу.  

Матеріалом даної роботи є 1000, отриманих методом суцільної вибірки, 

рекламних фрагментів, розміщених у всесвітній мережі Інтернет, що містять 

метафори радості як засоби мовної об'єктивації досліджуваного концепту.  

Для вирішення поставлених завдань при вивченні фактичного матеріалу 

застосовувалися методи концептуального аналізу на базі теорії 

концептуальної метафори, що дозволило окреслити склад концептуального 

простору позитивних емоцій як маніпуляційного інструменту рекламної 

комунікації, виявити концептуальні ключи осмислення КЗ в англомовній 

Інтернет-рекламі, відтворити онтологічний образ позитивної емоції у мовній 
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свідомості носіїв англійської мови. Лінгвокультурна інтерпретація результатів 

попереднього етапу аналіза уможливила встановлення валоративної 

специфіки образної компоненти концепту, що вивчається [5], в лінгвоекології 

англомовної Інтернет-культури. Кількісні оцінки слугують способом 

виділення концептуально-метафоричних схемат у систематизованій формі з 

метою експліцитного представлення концептуального образу 

ЗАДОВОЛЕННЯ в англомовній лінгвокультурі.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше проводиться 

визначення структурованого змісту периферії концепту ЗАДОВОЛЕННЯ з 

позицій когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології на основі дослідження 

засобів її мовного вираження в англомовній Інтернет-рекламі.  

Зазначимо, що у своїй роботі ми розуміємо КЗ, культурно маркований 

вербалізований смисл, репрезентований у плані вираження певним 

репертуаром мовних реалізацій, як багатовимірний інтегруючий культурно-

евристичний ментально-емоційний гіпер-концептом, у складі якого 

виділяються декілька якісно відмінних складових [3]. Крім того, КЗ є 

лінгвокультурним, що зумовлює співвіднесення його інтерпретаційної 

периферії з культурно-детермінованою аксіологічно насиченою образною 

компонентою. Зазначена складова досліджуваного концепту акумулює, з 

одного боку, певну суму апріорно-досвідних уявлень щодо об’єктивних 

параметрів матеріального світу, а з іншого – є прямим відображенням 

суб’єктивно-емоційної діяльності людини, закріпленою мовною свідомістю.  

В результаті аналізу було виявлено, що периферія КЗ в сучасній 

англомовній Інтернет-рекламі об’єктивується низкою вербалізованих 

концептуальних метафор і є ціннісно-насиченим. Ці метафори розподіляються 

на три основні групи: онтологічні (метафори, пов’язані з вмістилищем та 

субстанціями), структурні (пов’язані з людською діяльністю, з фізіологічними 

станами людини, природними явищами, живими істотами) та просторові 

(метафори, які концептуалізують позитивну емоцію як рух по вертикалі і т.п.)   

Отже, в англомовних Інтернет-оголошеннях вагоме місце займає 

PLEASURE is PRESENT MOМENT, що пояснюється тим, що люди західної 

ментальності живуть сьогоднішним днем, і вони бажають мати відразу все, 

тому темпоральність відображена у більшості Інтернет-оголошень. 

     Важливе місце в західній лінгвокультурі посідає структурна метафора 

PLEASURE is LOVE. Усе, що викликає любов, приготовлено, зроблено, тим 

чи іншим чином пов’язано з любов’ю, неодмінно викликає в людини 

позитивні емоції, адже торкається найтонших струн її душі.  

Суттєвою рисою західної рекламної лінгвокультури є використання 

метафоричного репрезентанту BEING DIFFERENT і, відповідно, онтологічний 

репрезентант – SOMETHING DIFFERENT. Як відомо, ця риса найяскравіше 

проявляється саме в американській культурі. Це, безумовно, знаходить свій 

прояв і у рекламному дискурсі.  

Властивими є також концептуальні метафори PLEASURE is 

CELEBRATION, адже кожне свято обов’язково супроводжується 
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позитивними емоціями. В англійській і американській культурах особлива 

роль належить Різдву і саме воно овіяне особливим духом, теплом та 

всеохоплюючим відчуттям радості. 

За позитивними емоціями можна простежити застосування універсальних  

метафор  «світла», «сонця», які знаходять лексикографічну фіксацію в 

англійській мові: PLEASURE is LIGHT, JOY is SUN. 

Вагоме місце серед онтологічних метафоричних репрезентантів 

задоволення належить кореляту FOOD (ЇЖА). Він відображує велике 

бажання людини їсти найкраще та досхочу. 

Особливе місце у західній лінгвокультурі посідає концептуальна метафора 

PLEASURE is MONEY і похідні від неї PLEASURE is WEALTH / 

CHEAPNESS. Вона займає центральне місце, адже поряд з західним 

індивідуалізмом завжди стояла матеріальна забезпеченість, що є жаданою для 

досягнення протягом всього життя. 

У західній лінгвокультурі можна зустріти вираження КЗ через концепти 

ДОРОГА, ГЕОГРАФІЧНЕ МІСЦЕ: JOY is ROAD, JOY is GEOGRAPHICAL 

SPOT. Американці часто переїжджають з міста на місто для свого 

подольшого розвитку. 

Серед орієнтаційних метафоричних корелятів ЗАДОВОЛЕННЯ частіше 

зустрічаються кореляти, пов’язані з напрямком UP (ВГОРУ). Задоволення 

постає як щось підвищене, розташоване «над» людиною, над її буденним 

життям. Значно рідше зустрічаються метафори локалізації JOY is PLACE/ 

FUTURE ORIENTATION. 

     Отримані результати аналізу відображені у таблиці 1.  

                                                                                                                         Табл. 1.  

Відсоткове співвідношення базових концептуальних метафор і 

концептуальних корелятів КЗ в англомовних  рекламних текстах 

 

Тип базової 

концептуальної 

метафори 

Концептуальний 

корелят 
Кількість Значущість 

Відсоткове 

відношення типу 

базових метафор 

до загального 

концептуального 

масиву 

1. Структурні 

Life 3 0,75% 

40 % 

Human being 4 1% 

Animal/Bird 1 0,25% 

Celebration 4 1% 

Business growth 5 1,25% 

Personal growth 3 0,75% 

Action 7 1,75% 

Love 3 0,75% 

Plant 1 0,25 % 

Being different 1 0,25 % 
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Rest 1 0,25 % 

Art 3 0,75 % 

Health 4 1 % 

Moving, Traveling 5 1,25 % 

War/Wining 3 0,75 % 

Speed 27 6,75 % 

Present moment 86 21,25 %  

 

2. Онтологічні 

Object  3 0,75 % 

56,25 % 

Light  11 2,75 % 

Sun 5 1,25 % 

Food 4 1 % 

Liquid 2 0,5 % 

Wealth/cheapness 124 30,5 % 

Something new 1 0,25 % 

Universal power 2 0,5 % 

Road 1 0,25 % 

Property  2 0,5 % 

Home 1 0,25 % 

Something big 1 0,25 % 

Something 

different 

2 0,5 % 

Geographical spot 1 0,25 % 

Luxury 22 5,5 % 

Location 10 2,5 % 

Success 16 4 % 

Healing device  2 0,5 % 

Easiness 6 1,5 % 

Safety 2 0,5 % 

Simplicity 7 1,75 % 

Portal 2 0,5 % 

3. Метафори 

локалізації 

Place 1 0,25 % 

3,75 % 
Up 12 3 % 

Future orientation 1 0,25 % 

Width 1 0,25 % 

Усього 403 100 % 100 % 

 

Таким чином, КЗ надзвичайно широко представлений у рекламних текстах. 

Безумовно, важливу роль у підборі його коректного репрезентанту для 

певного рекламного тексту відіграє об’єкт реклами та, відповідно, 

потенційний споживач цієї реклами. Так, в англомовній рекламі, розрахованій 

на жіночу аудиторію, частіше зустрічаються такі метафоричні кореляти як 

SUN, LIGHT, PLANT, HOME тощо, тоді як у рекламі чоловічої спрямованості 
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ці репрезентанти КЗ зазвичай відсутні, натомість більше використовуються 

кореляти АСTION, ROAD, LIFE, WEALTH, PROPERTY та ін. Це, звичайно, 

пояснюється гендерними особливостями концептуальних та мовних картин 

світу чоловіків та жінок. Аналогічні відмінності відслідковуються також щодо 

окремих вікових та соціальних груп. 

 Перспективу дослідження валоративної специфіки периферії КЗ складає 

можливість уточнення його змісту, структури та міжмовної реалізації, 

використання не лише для подальшого вивчення проблеми об’єктивації 

емоційних концептів у сучасних дослідженнях з когнітивної лінгвістики та 

теорії міжкультурної комунікації, але й для підвищення ефективності реклами 

як соціального феномену. 
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ОБРАЗНОЇ КОМПОНЕНТИ КОНЦЕПТУ 

РАДІСТЬ, ВЕРБАЛІЗОВАНОГО В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІА-

ДИСКУРСІ 

 

Меркушева Т. О. (Кременчук) 

Науковий керівник: 

канд. філол. наук, доц. Шамаєва Ю. Ю. 

 

Переключення уваги дослідників від об’єкта до суб’єкта, що спостерігається 

за останній час внаслідок посилення інтересу до фактора людини в науці, 

привело до розгляду мови як невід’ємної складової розумової діяльності, що 

тісно пов’язана зі сприйняттям, накопиченням, переробкою та передаванням 

інформації, обумовивши  зсув фокусу уваги лінгвістів з системи мови на 

мисленнєво-мовленнєву діяльність. Разом із тим на передній план виступають 

питання подальшого вивчення тих ментальних категорій, які не піддаються 

безпосередньому спостереженню [1] і до яких у першу чергу відносяться: 

наміри, уявлення, думки, емоції і т.п., що грає вирішальну роль у становленні 

когнітивної парадигми лінгвістичних досліджень. При такому підході основним 

завданням постає розв’язання проблем вербалізації інформації у процесі 

пізнання оточуючого світу (М.Ф.Алефіренко, В.І.Карасик, А.М.Приходько), 

способів представлення мовних одиниць у людській свідомості та їхньої участі у 
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забезпеченні акту комунікації (О.С. Кубрякова, А.Е. Левицький, І.С. Шевченко, 

R.Jackendoff та ін.).  

Зважаючи на те, що визначальною рисою сучасного мовознавства є 

зрушення парадигми його досліджень у бік антропоцентричного, 

функціонально-когнітивного бачення та розуміння мовних явищ, підвищення 

інтересу до проблем вербалізації емоційної інформації у процесі пізнання 

навколишнього світу і способів існування емотіологічних одиниць у людській 

свідомості та їхньої участі в процесі комунікації (О.С. Кубрякова, 

С.Г. Воркачев, Й.А. Стернін,), виникає необхідність більш глибокого 

дослідження емоції у світлі саме когнітивної лінгвістики [6]. Концепт 

РАДІСТЬ (КР) був об’єктом лінгвістичного аналізу з позицій 

лінгвокультурологічного, логічного та семантико-психологічного підходів. 

Лінгвокультурологи розглядають особливості об’єктивації КР у сукупності з 

близьким за змістом концептом ЩАСТЯ в ономасіологічному аспекті на 

матеріалі російської, англійської, французької, німецької фразеології та 

пареміології (С.Г. Воркачев, М.М. Медведь, І.Б. Русакова, В.Р.Джміль, 

М.О.Красавський), а також у взаємодії з іншими концептами (Т.А.Ященко). У 

межах семантико-психологічного напряму КР вивчається в синергетико-

когітосемасіологічному аспекті із залученням асоціативного експерименту 

(Ю.Ю. Шамаєва). Логічний аналіз концептів РАДІСТЬ та ЗАДОВОЛЕННЯ на 

російськомовному матеріалі здійснює А.Д. Пеньковський.  

Отже, актуальність обраної теми зумовлена, з одного боку, загальною 

антропоцентричною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на 

вивчення та опис концептуально-мовного простору емоційного світу людини 

як складового фрагменту концептуально-мовної картини світу [4], а з іншого 

боку – пріоритетним місцем об’єкта аналізу в системі аксіологічних настанов 

представників будь-якої лінгвокультури, у тому числі й англомовної. 

Своєчасність даного дослідження визначається також інтенсивністю роботи 

ЗМІ в сучасному суспільстві та зміною функціональних орієнтирів ЗМІ з 

інформаційного впливу на маніпулятивно-емоційний.  

Об'єктом аналізу є образна складова концепту РАДІСТЬ (ОСКР), 

реалізованого у медіа-дискурсі (МД) англійської мови. Предметом виступає 

ціннісна специфіка мовної актуалізації змісту образної складової концепту 

РАДІСТЬ у сучасному англомовному МД. 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні валоративних особливостей 

вербальної реалізації ОСКР в англомовному МД.  

Для досягнення цієї мети в роботі розв’язуються такі завдання: 

визначити теоретико-методологічні засади дослідження аксіологічної 

специфіки засобів мовної об`єктивації образної складової дискурсологічного 

КР; проаналізувати та структурно систематизувати засоби мовної 

репрезентації ОСКР на матеріалі англомовного МД; з позицій 

лінгвокультурологічного підходу визначити валоративну специфіку 

вербалізованих концептуальних корелятів концептуального референта 

РАДІСТЬ, що репрезентують його образну-ціннісну складову.  
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Вищезазначене детермінує вибір методологічного підґрунтя 

дослідження, яким є когнітивно-дискурсивний підхід до вивчення 

вербалізованих концептів, що спирається на діяльнісний стиль мислення 

(Л.Віттґенштейн, Ж.Дельоз, М. Фуко та ін.). 

Матеріалом аналізу служать 1200 різноманітних за обсягом і формою 

фрагментів сучасного англомовного МД, що містять 317 прикладів 

об’єктивації КР, отриманих методом суцільної вибірки з близько 30 

англомовних друкованих ЗМІ, включаючи Інтернет-статті, а також 15 

телевізійних та радіо-передач. 

Методика роботи є інтегративною і такою, що передбачає застосування 

методів когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології, а саме інструментарій 

теорії концептуальної метафори – для виявлення та структурування образно-

ціннісного змісту мовно-об’єктивованого КР; інтерпретаційно-текстовий аналіз 

– для виокремлення фрагментів МД, які тематизують КР; методику 

лінгвокультурної інтерпретації – для встановлення аксіологічної специфіки 

ОСКР, включаючи метод порівняння та співставлення; гіпотетико-дедуктивний 

метод, що передбачає збір фактичного матеріалу, побудову гіпотези та перевірку 

її істинності; кількісний аналіз.  

Інструментом дослідження мовної об’єктивації образної складової КР у 

нашій роботі обрано (концептуальну) метафору (КМ), тому що саме у змісті 

метафор відбувається органічне сполучення інформації про царину мети 

(концептуальний референт), що характеризує досліджувану сутність, у 

нашому випадку РАДІСТЬ, і царину джерела (концептуальний корелят), яка 

містить інформацію про об’єкт, що залучається для її визначення [2; 7]. 

Наукова новизна розвідки полягає у тому, що в ній вперше застосовано 

комплексний інтегративний підхід до вивчення валоративно-дискурсивного 

виміру вербальної репрезентації ОСКР на англомовному матеріалі МД і 

доведено, що представники англомовної лінгвокультурної спільноти мають 

ціннісно марковані уявлення про радість, мотивовані національно-

специфічними стереотипами та еталонними культурними настановами. 

Зокрема, уперше з’ясовано структуру образно-ціннісної категорії, 

зорганізованої КР, з окресленням контурів ціннісного модусу ОСКР. 

В результаті дослідження нами були зроблені наступні висновки: 

а) дискурсологічний КР, об’єктивований засобами сучасного англійської  

мови, є лінгвокультурним з огляду на його етносемантичну маркованість і 

являє собою складне лінгво-ментальне утворення в єдності його поняттєвого, 

значущісного, образного та ціннісного компонентів; 

б) ОСКР в сучасному англомовному МД репрезентується низкою 

вербалізованих КМ, що розподіляються на три основні групи: структурні, 

онтологічні та орієнтаційні, а образно-ціннісний зміст досліджуваного 

концепту є репрезентований 317 метафорами, об’єднаними таксономічними 

зв’язками навколо національно-специфічних організаційних центрів; 

в) концептуалізація та вербальне вираження емоції радості є культурно-

детермінованими – обумовленими соціальними, історичними, економічними 
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та етнопсихологічними факторами, що віддзеркалюється в валоративному 

складнику досліджуваного концепту. 

Аналіз вербалізованих КМ у реалізації ОСКР дозволив виявити 

найчастішу концептуалізацію радості як LIVING BEING (5,99%), 

специфікаціями якої як базової є КМ ACTION (9,78%), LOVE(3,47%), 

BEAUTY(3,16%), INSANITY(3,16%), а також конвенціональними 

однотипними метафорами MONEY / WEALTH (2,33%), POSSESSING (1,58%), 

а також образ-схемою CONTAINER / CONTENTS (1,89%) зі специфікаціями 

FOOD (2,52%), FIRE (1,26%), BUILDING (1,58%). Водночас спостерігається 

тенденція культурно схвалюваного енергетичне збагачення особистості через 

позитивні емоції як ресурс – ENERGY (2,21%) при орієнтації на рух вперед і 

вгору (JOY IS FORWARD / UP) (5,99 %) як вияв західно цивілізаційного 

перфекціонизму та футур-орієнтації. 

При цьому структурні КМ складають 59,94% від загальної кількості 

концептуальних корелятів концептуального референту РАДІСТЬ, онтологічні 

– 31,23%, орієнтаційні – 8,83%. 

Лінгвокультурологи вважають, що емоційний концепт, існуючи у 

свідомості етнокультурної спільноти та набуваючи своєї культурно-

детермінованої мовної реалізації, відображує аксіологічну специфіку 

лінгвосоціуму [3; 5]. Так як репрезентантами ОСКР є переважним чином 

дискурсивно актуалізовані метафори та асоціації, у найбільшому ступеню 

культурно-ціннісна специфіка відбивається саме в ній. 

З метою виявлення універсальних та національно-специфічних рис 

концептуалізації радості Ми провели лінгвокультурний аналіз складу 

вербалізованих концептуальних корелятів концептуального референту 

РАДІСТЬ на матеріалі англомовного МД та отримали два типи результатів. 

Перші стосуються валентнісних характеристик КР, виявлених при 

статистичному аналізі МД на предмет фрагментів метафоризації радості. 

Спираючись на методики проведення подібних досліджень (Н.Д. Арутюнова, 

М. Гізман та ін.), згідно з якими концептуальні студії вбачаються валідними 

при наявності мінімальної кількості виявлених КМ – 250 (247 у нашому 

випадку), спостерігаємо наступне: для отримання вищезазначеної кількості 

КМ у МД проаналізований масив склав 1883 газетних текстів. Звідси 

валентність КР у МД дорівнює 0,13. Таким чином, МД характеризується 

високим ступенем емоційно-концептуальної насиченості щодо емоції радості 

та, відповідно, високим культурно-маніпулятивним потенціалом. 

Другий тип отриманих результатів відображує безпосередньо ціннісний 

компонент ОСКР, репрезентованої у досліджуваному дискурсі. Оскільки в 

англомовному МД базовими КМ, які найповніше характеризують відношення 

представників західної лінгвокультури до емоції радості, є JOY IS LIFE 

(ACTION (10,61%)/ AN OBJECT (10,61%)/ ENERGY (2,01%) (РАДІСТЬ – ЦЕ 

ЖИТТЯ, ДІЯ, ОБ'ЄКТ, ЕНЕРГІЯ), робимо висновок, що в англомовному 

етноколективі радість концептуалізується як найважливіше, життєдайне. 
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Навіть осмислюючись у термінах об’єкту, вона набуває статусу вітального, 

того, за що має сенс боротися, заради чого жити. 

Щодо валоративної специфіки ОСКР у МД, спостерігаємо деякі 

специфічні риси у способах концептуалізації радості. Зокрема, серед СКМ 

найпродуктивнішою у МД виявляється КМ JOY IS ACTION (РАДІСТЬ – ЦЕ 

ДІЯ) (10,61%) (включаючи навіть таку її екстремальну форму, як JOY IS WAR 

(РАДІСТЬ – ЦЕ ВІЙНА) (2,83%)). Це свідчить про особливість МД як такого, 

що наголошує на важливості активної життєвої позиції індивіда, 

забезпечуючи максимальний ступінь мотивації етносемантичної особистості. 

Взагалі, загальна кількість фрагментів МД підтверджує більш прагматичну 

спрямованість останнього, де акцентуються більш комерційні аспекти 

життєдіяльності. 

Стосовно ОКМ, найяскравішою характеристикою репрезентації ОСКР у 

МД виявляється КМ JOY IS MONEY/WEALTH (РАДІСТЬ – ЦЕ 

ГРОШІ/БАГАТСТВО) (2,66%). Це є ще одним суттєвим доказом реіфікаційної 

ціннісної насиченості МД як середовища соціально-лінгвістичної реалізації 

ОСКР та наявності такої його риси, як концептуальна маніпулятивність 

свідомістю аудиторії. Водночас, активне апелювання до КМ JOY IS FOOD 

(РАДІСТЬ – ЦЕ ЇЖА) (2,59%) у межах МД надає досліджуваній емоції статусу 

вітальної цінності, що доводить гедоністичний характер Я-концепції 

етносемнатичної особистості західної англомовної лінгвокультури. У зв’язку з 

ОКМ радості у МД вражає майже відсутність такої традиційно важливої для 

західної лінгвокультури цінності, як JOY IS PLACE (РАДІСТЬ – ЦЕ МІСЦЕ) 

(1,17%), при тому що ОКМ JOY IS BUILDING (РАДІСТЬ – ЦЕ СПОРУДА) 

складають 1,17% від загального вербалізованого концептуально-

метафоричного корпусу.  

Таким чином, емоційне вербалізоване смислоутворення радості в дзеркалі 

англомовного МД виявляє наявність аксіологічно схвалюваної 

самореферентної перцепції західної лінгвокультури на тлі амеліоризму з 

актуалізацією реактивного та навість проактивного габітусу нормативного 

лінгвокультурного соціотипу в США та англосаксонських країнах з акцентом 

на адаптивно-вітальній емоційній матриці смислоутворення радості. 

В узагальненому вигляді структурна організація образно-ціннісної 

складової КР (базові аксіологічні домінанти) представлена на малюнку 2.2. 
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Мал. 2.2. 

 

Структурна модель образно-ціннісної складової концепту РАДІСТЬ, 

об’єктивованого в англомовному медіа-дискурсі 
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Перспективою роботи вбачається здійснення аналізу об’єктивації КР у 

сукупності його складників суб’єктами різних типів англомовних 

національних дискурсів, насамперед, американського і британського, із 

залученням методик асоціативного експерименту та компаративно-

контрастивного аналізу з метою точнішого виявлення національної специфіки 

концептуальної реалізації досліджуваної позитивної емоції у відповідних 

лінгвокультурах, а також поглиблене вивчення тендерної специфіки 

метафоричних асоціативних зв’язків концепту РАДІСТЬ. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Бондаренко Є.В. Картина світу і дискурс: реалізація дуальної природи  

людини / Є.В. Бондаренко // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / 

під заг.ред. І.С.Шевченко: монографіяю Харків: Константа, 2005. С.36-64. 2. 

Гвоздиченко Л.М. Феномен  метафори: основні аспекти дослідження / Л.М. 

Гвоздиченко // Лінгвістика. – Луганськ: Вид-во Луг. нац. педаг. ун-т. – 2008. – 

С. 44-53. 3. Карасик В.И. Этноспецифические концепты / В.И. Карасик,  

О.Г.Прохвачева, Я.В.Зубкова, Э.В. Грабарова // Иная ментальность. – М.: 

Гнозис, 2005. – с.8-101. 4. Приходько A.M. Дискурсологія концепту / A.M. 

Приходько // Концептологія, дискурс. / Вісник XIIV ім В.Н. Каразіна. – 2007, 

№ 782 – с. 66-71. 5. Степанов Ю.С. Концепты. / Ю.С. Степанов // Тонкая 

пленка цивилизации. – М.: Языки славянских культур, 2007. – 248с. 6. 

Шамаєва Ю.Ю. Афект як категорія когнітивної лінгвістики / Ю.Ю. Шамаева // 

Вісник ХНУ Ім. В.Н Каразіна. –  2003, № 586. –  с. 148-151. 7. Fauconnier G. 

Conceptual Integration Networks / G. Fauconnier, M.  Turner // Cognitive Science. 

– 1998. – Vol. 22(2). – P. 59-82. 

 

 

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ У ПЕРШОКУРСНИКІВ 

 

Омельченко О. Н.(Харків) 

Науковий керівник: 

канд. пед. наук, доц. Рябих М. В. 

 

     Робота присвячена дослідженню особливостей формування навичок 

аудіювання у дорослих. Останнім часом усе більшої підтримки набуває ідея 

застосування новітніх технологій, як надійного інструменту формування 

іншомовної компетенції студентів. Досвід свідчить, що існуючі посібники не 

завжди відповідають сучасним вимогам. Відтак постає проблема створення 

навчальних матеріалів, спрямованих на вирішення завдання якісної 

підготовки студентів з іноземних мов взагалі і аудіювання зокрема, що і 

зумовлює актуальність дослідження. Об’єктом дослідження стали умови 

формування навичок аудіювання  у дорослих під час роботи з автентичними 

текстами, що відповідають віковим особливостям  і мовній підготовці 

навчаємих. Предмет дослідження – методичні рекомендації щодо системи 

вправ, спрямованих на формування вказаних вище навичок. Метою 
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дослідження було вивчення факторів, які впливають на ефективність 

формування навичок аудіювання при використанні автентичних матеріалів, а 

також розробка системи вправ. Для досягнення поставленої мети необхідно 

було розв’язати такі задачі: 1) вивчити особливості навчання аудіювання 

дорослих при організації процесу формування навичок аудіюванняя з опорою 

на автентичні тексти, підібрані за градуйованою ознакою з урахуванням 

вікових особливостей, мовної підготовки й інтересів, 2) розробити систему 

вправ, спрямованих як на формування навичок аудіювання, так і на їх 

контроль. Для розв’язання поставлених задач були використані такі методи: 

наукове спостереження за навчальним процесом в середніх школах та вузі, 

аналіз навчальних матеріалів для вузів, аналіз наукової літератури з проблеми 

дослідження. 

    Аудiювання – це засіб отримання інформації із прослуханого тексту, який 

дозволяє одержувати нові знання про предмети навколишнього світу та 

здійснювати комунікацію [5]. Дослідниками (Ніколаєва С.Ю., Пассов Є.І., 

Старков А.П., Рогова Г.В., Алхазішвілі А.А.) було доведено, що аудіювання – 

це перцептивно розумова мнемічна діяльність. Перцептивна тому, що 

здійснюється сприйняття на слух, розумова – бо пов’язана з основними 

розумовими операціями: аналізом, сінтезом, індукцією, дедукцією, 

порівнянням, абстрагуванням, конкретизацією; мнемічна – тому, що 

відбувається виділення та засвоєння інформативних ознак мовних і 

мовленнєвих одиниць, реформування образу і впізнавання як результат 

зіставлення з еталоном, який зберігається в пам’яті [1].   

     У навчальному процесі аудіювання – це важливе джерело мовних знань і 

засіб мовленнєвої практики на уроці та позаурочний час.  Метою аудіювання є 

осмислення почутого мовленнєвого повідомлення. Основними рисами 

внутрішнього механізму аудіювання є такі процеси  як сприйняття на слух,  

розпізнавання та зіставлення мовних засобів, їх ідентифікація, осмислення, 

групування, узагальнення, утримання в пам‘яті, відтворення чужої думки та 

адекватна на неї реакція. Отже предметом  аудіювання є чужа думка, яка 

закодована в аудіотексті і яку треба розпізнати. Результат процесу аудіювання 

– це розуміння сприйнятого смислового змісту та власна відповідна поведінка. 

Досягнення  базового  рівня у галузі аудіювання передбачає формування  

елементарної комунікативної компетенції у цьому виді діяльності, а саме 

уміння розуміти літературно-розмовне мовлення носія англійської мови в 

ситуаціях повсякденного    спілкування; визначати тему і мету бесіди, її 

основний зміст; уміння повно і точно розуміти висловлювання  вчителя та 

інших слухачів, а також   повідомлення, що стосуються навчальної та 

соціальної сфер спілкування [5]. 

     Особливі роль у процесі аудіювання відіграє пам’ять. У навчанні іноземної 

мови особливого значення набуває саме мимовільне запам‘ятовування. 

Пояснюється це тим, що механічне запам‘ятовування слів, граматичних форм, 

тощо не може забезпечити участь у спілкуванні. Необхідно сформувати 

вміння вживати мовний матеріал, а не лише запам‘ятовувати його. 
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Мимовільне запам‘ятовування має певні закономірності. Свідоме виконання 

дій та операцій з мовним матеріалом не лише сприяє формуванню навичок, 

але й забезпечує краще запам‘ятовування цього матеріалу; позитивно впливає 

порівняння нового матеріалу зі старим [2]. 

     Існують різні класифікації типів пам‘яті. Одні слухачі краще 

запам‘ятовують  предмети, картини (образна пам‘ять), інші – слова (вербальна 

пам‘ять). Розвинути пам‘ять кожного типу допомагає зацікавленість слухачів, 

їх позитивне ставлення до виучуваного матеріалу. Крім того, необхідно 

використовувати спеціальні вправи, спрямованні на розвиток того чи іншого 

типу пам‘яті. У більшості людей наявні всі типи пам‘яті, але рівень розвитку 

кожного з них неоднаковий. Різний рівень типів  пам‘яті по-різному впливає 

на певні види мовленнєвої діяльності, що залежить від розвитку відповідного 

рецептора. Низький рівень розвитку слухової уваги негативно впливає на 

якість сприймання мовлення на слух.   

     Сприйняття мовлення на слух супроводжується подоланням труднощів, 

викликаних переважно трьома факторами: індивідуально-психологічними 

особливостями слухача, умовами сприймання та мовними особливостями 

повідомлення. Труднощі значною мірою ускладнюють роботу механізмів 

аудіювання. Для цілеспрямованого подолання труднощів були вивчені 

особливості їх функціонування та розроблені методичні рекомендації щодо їх 

подолання [6]. 

     Оволодіння аудіюванням як видом мовленнєвої діяльності відбувається 

поступово. Навчання передбачає формування аудитивних навичок та вмінь, а 

також удосконалення механізмів рецептивного плану, які обслуговують цей 

вид діяльності. В методичному плані навчання аудіювання – це спеціально 

організована програма дій з текстом, що сприймається на слух. Ці дії є 

об’єктом цілеспрямованого формування і розглядаються як проміжні цілі 

навчання аудіювання. Досягнення проміжних цілей проходить поетапно. На 

кожному етапі формуються відповідні механізми аудіювання мовленнєвих 

одиниць різних рівнів: 1) словоформи, вільного словосполучення, фрази, 2) 

понадфразової єдності, 3) цілого тексту. За допомогою цих дій розвивається 

механізм прогнозування, який відіграє дуже важливу роль у сприйманні 

мовлення на слух [4]. Означені вище дії формуються в цілісній системі вправ. 

Cистема вправ для навчання аудіювання складається з двох підсистем [3]:  

1) підготовчі вправи 

2) мовленнєві вправи.  

     До першої підсистеми включаються три групи вправ: вправи для 

формування фонетичних навичок аудіювання (фонематичного та 

інтонаційного слуху); вправи для формування лексичних навичок аудіювання; 

вправи для формування граматичних навичок аудіювання.  

     До другої підсистеми входять вправи, що готують учнів до аудіювання 

текстів. До вправ ІІ підсистеми відносяться наступні.  

1) Вправи на передбачення змісту тексту і розвиток уяви. Наприклад:  

 Послухайте початок жарту і запропонуйте свій варіант його завершення. 
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 Послухайте початок розповіді і здогадайтесь, що відбулося далі.  

 Визначається, чия розповідь найбільш відповідає авторському варіанту. 

 Подивіться малюнок, послухайте його опис і запропонуйте свій варіант 

розвитку подій. 

2). Вправи на визначення логічної послідовності подій. Наприклад:  

 Послухайте текст і розкажіть в логічній послідовності про дії головного 

героя. 

 Послухайте розповідь і передайте її зміст 4-5 реченнями (рідною 

мовою). 

 Послухайте розповідь, розгляньте малюнки і розмістіть їх відповідно до 

події у розповіді. 

3) Вправи на розуміння тексту без домислювань. Наприклад:  

 Послухайте розповідь і скажіть, чи було в ній таке речення ... 

Перекажіть сприйнятий текст. 

 Послухайте дві розповіді і скажіть, чим вони відрізняються. 

 Подивіться на малюнок і послухайте розповідь. Скажіть, які 

невідповідності ви помітили. 

 Послухайте розповідь учителя, потім прочитайте близький до неї за 

змістом текст і підкресліть речення, яких не було в розповіді вчителя. 

4). Вправи на розуміння основної думки/точного розуміння тексту. 

Наприклад:  

 Послухайте текст і виберіть із декількох малюнків такий, що відповідає 

змісту тексту. 

 Визначте, яка із двох почутих вами розповідей відповідає змісту 

малюнка. 

 Послухайте розповідь і виберіть/придумайте до неї заголовок. Поясніть, 

чому саме так ви назвали розповідь. 

     Як підготовчі, так і мовленнєві вправи використовуються на всіх етапах 

навчання, але їх співвідношення змінюється. Ускладнення вправ має 

відбуватися в кількох напрямах: ускладнення мовного матеріалу за рахунок 

додавання нового, що належить обробці, а також збільшення кількості такого 

матеріалу, значення якого можна розкрити за контекстом; ускладнення змісту 

і структури тексту; включення діалогічного мовлення; збільшення темпу 

мовлення; збільшення часу слухання; залучення різних осіб, що виступають у 

якості дикторів.  

     Використання розроблених вправ на заняттях свідчило про інтерес 

студентів щодо їх виконання. На нашу думку, перспективним буде розробка 

аналогічних вправ на матеріалі інших аудіо матеріалів, які будуть відповідати 

мовній підготовці студентів, їх фаховим преференціям та мотивам вивчення 

іноземних мов. 
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АСИМІЛЯЦІЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

Павленко М. О. (Харків) 

Науковий керівник: 

 канд. філол. наук, доц. Михайлова О. В. 

 

Сучасна англійська мова є продуктом тривалого історичного розвитку, в 

процесі якого вона поповнювала та розвивала свій словниковий склад як за 

рахунок власних ресурсів, так і за рахунок запозичень. Запозичені слова, як 

правило, поступово перетворюються відповідно до лінгвістичних 

закономірностей мови-реціпієнта, стають невід'ємною частиною системи мови 

в цілому, тобто піддаються процесу засвоєння, асиміляції.  

Вивчення процесів асиміляції і функціонування запозичень, а також 

подальша розробка теоретичних питань запозичення представлені в роботах 

Н.Н. Амосової, В.Д. Аракіна, І.В. Арнольд, М.І. Мостового, В.П. Секіріна, О.І. 

Смирницького, А. Бо та інших. 

Актуальність даної теми обумовлена загальною спрямованістю сучасної 

лінгвістичної науки на комплексне вивчення лексичних запозичень в 

історичному аспекті. 

Об’єктом дослідження виступають лексичні запозичення, а предметом є 

ступінь їхньої асиміляція в мові новоанглійського періоду.  

Мета даної статті полягає в аналізі еволюції лексичних запозичень на 

матеріалах творів британських авторів новоанглійського періоду 

Матеріалом дослідження слугували: трагедія У. Шекспіра «Julius Caesar» 

(1599 р. написання, надрукована у 1623 р.) [7], повість  Ф. Бернетт «Little Lord 

Fauntleroy» (1886 р. написання) [5] та роман Д. Голсуорси «The Man of 

Property» (1906 р., надрукована вперше у 1922 р.) [6]. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що аналіз лексичних 

запозичень на матеріалі наведених вище творів проводиться вперше. У 

результаті такого аналізу встановлена еволюція семантичних змін 

розглянутих лексичних одиниць. 
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Багато вчених та дослідників, що вивчали проблему запозичень у мовах, 

надавали свої визначення цьому поняттю, однак у нашому дослідженні ми 

будемо спиратися на визначення, запропоноване Н.Г. Добродомовим у 

Лінгвістичному енциклопедичному словнику: «Запозичення - елемент чужої 

мови (слово, морфема, синтаксична конструкція), перенесений з однієї мови в 

іншій у результаті мовних контактів, а також сам результат переходу елемента 

однієї мови в іншу» [2]. Таким чином, якщо взяти за основу дане визначення, 

то можна розглядати поняття "запозичення" як процес засвоювання елементів 

інших мов, а також як результат цього процесу, самі запозичення. 

Як показали результати, лексичні запозичення, які найчастіше 

зустрічаються в розглянутих творах, в основному мають латинське та 

французьке походження, хоча за рахунок непрямого шляху проникнення, 

часто неможливо однозначно визначити, з якої саме мови взято те чи інше 

слово. Більшість з них прийшла в англійську мову в XIII-XV ст., під час 

норманського завоювання. 

Серед розглянутих латинських запозичень переважають прикметники 

(57%), а серед французьких - іменники (70%). Запозичень грецького 

походження кількісно значно менше, ніж латинського та французького, 

причому це винятково іменники. 

Майже всі з розглянутих латинських та французьких запозичень 

використовують різноманітні словотворчі засоби (конверсія, суфіксальний та 

префіксальний методи) для формування нових лексичних одиниць, набуваючи 

при цьому нових значень, в той час як слова грецького походження практично 

не змінюються. Так, з 14 розглянутих основ латинського походження було 

знайдено 39 словоформ, а з 20 французьких - 36 словоформ, тобто на основі 

цих даних, можна припустити, що словотворча продуктивність латинських 

запозичень вище, ніж французьких і, тим більше, грецьких (з 5 розглянутих 

основ була утворена тільки одна додаткова словоформа). 

Наведені дані підтверджують, що під час перебування запозичених слів у 

мові, вони, як правило, підкорюються процесу асиміляції. Під загальним 

поняттям асиміляції розуміють злиття, уподібнення, засвоєння [4]. В 

лінгвістиці термін «асиміляція запозичених слів» використовується для 

позначення часткового або повного набуття запозиченим словом фонетичних, 

графічних і морфологічних стандартів мови-реціпієнта та її семантичної 

системи [1; 3].   

У результаті цього процесу запозичення в більшій або меншій мірі 

втрачають свій іншомовний характер, перестають виділятися на тлі 

специфічної для мови-реціпієнта лексики та стають її невід'ємною частиною. 

Виходячи з того, що запозичені слова перетворюються за внутрішніми 

законами мови у своїй граматичній структурі, звуковому та письмовому 

вигляді й значеннєвому змісті, зафіксовано чотири види асиміляції 

запозичень: графічну, граматичну, фонетичну й лексичну асиміляцію. 

Результатом першого виду асиміляції є зміна незвичного для англійської 

мови написання запозичених слів. Процес граматичної асиміляції виражається 
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насамперед у підпорядкуванні запозичень граматичному ладу мови. 

Фонетичне засвоєння запозичень приводить до підпорядкування їх нормам 

англійського словесного наголосу. В результаті лексичної асиміляції 

запозичені слова здобувають в англійській мові загальнонародну вживаність, а 

також підкоряються правилам словотвору та особливостям семантичного 

розвитку.  

Ступінь асиміляції залежить від історичних умов розвитку кожного 

конкретного слова, тобто від часу запозичення, шляху запозичення, 

комунікативної значимості слова тощо. По ступені асиміляції запозичення 

можна розділити на: 

1.Повністю асимільовані, тобто відповідні всім лінгвістичним нормам 

мови, що запозичує.  

2.Частково асимільовані, тобто такі, що залишились іноземними по своїй 

вимові, написанню або граматичним формам. Також ці слова часто 

відрізняються нестійкістю вимови.  

3.Неасимільовані, що позначають поняття, пов'язані з іншими країнами і 

не мають англійського еквівалента (напр. steppe, matador) та варваризми, 

тобто слова з інших мов, для яких в англійській мові є еквіваленти, але чиє 

іншомовне походження відчувається досить чітко (напр. ciao (good-bye), affich 

(placard)) [1].  

Процес асиміляції може бути настільки глибоким, що іншомовне 

походження слів першої групи не відчувається носіями англійської мови й 

виявляється лише за допомогою етимологічного аналізу. Серед розглянутих 

нами лексичних одиниць такими є, наприклад, present, carry, country, people 

тощо. Очевидно, що всі ці слова давно увійшли до основного складу 

англійської мови, що доводиться частотою їх вживання. Наприклад, слово 

present вживалось в розглянутих творах 56 разів, а враховуючи різні 

словоформи - 82 рази, слово country - 61 раз, слово people - 197 разів. Також 

видна їхня здатність до утворення нових слів та надбання нових значень. Так, 

слово present, яке, за даними етимологічного словника, прийшло в англійську 

мову в 13 ст. у значенні прикметника ("existing at the time"), під час 

перебування в мові набуло двох значень іменника (“a thing that you give to 

somebody as a gift” та “the time now”), значення дієслова (“to make a gift to”) та 

додаткового значення прикметника. Окрім цього існує прикметник 

presentable, створений шляхом приєднання суфікса -able, що означає “looking 

clean and attractive and suitable to be seen in public”, а також сформований за 

допомогою суфікса -ly прислівник presently, що значить “at once; without undue 

delay”.  

До частково асимільованих слів можна віднести, наприклад: аnalysis 

(оскільки форма множини analyses залишилася первісною, не властивою для 

англійської мови), а також слова, незвичайні для англійської мови по своєму 

написанню та вимові: moustache, triumph, psychological тощо.   

Таким чином, проведене дослідження дозволяє виділити наступні ознаки 

лексичної асиміляції запозичених слів: 
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- зміна запозиченими словами своїх первинних етимологічних значень та 

набуття нових; 

- розвиток словотворчої продуктивності запозичень в англійській мові; 

- сполучуваність запозичень зі словами мови-реціпієнта; 

- придбання запозиченими словами загальнонародної вживаності аж до 

входження їх в основний словниковий фонд даної мови. 

Проведений аналіз лексичного розвитку запозичень показує, що багато з 

них змінюють своє основне значення, у якому вони були запозичені, під час 

свого перебування в англійській мові (наприклад, country, popular, chance). 

Окрім цього, багато запозичених слів втрачають свої первинні конкретні 

значення, піддаються процесу розширення значення й починають передавати 

більш прості та повсякденні поняття (наприклад, carry, mystery, appear, 

question). 

Також досить показовим для лексичної асиміляції запозичених слів є 

розвиток у них здатності до словотворення у мові, що їх запозичує. Утворення 

нових слів відбувається по тим моделям та словотворчим типам, які вже 

встановилися в мові, тобто цей процес підкорюється найбільш продуктивним 

засобам словотворення англійської мови: словоскладанню (напр. schoolboy, 

countrymen), афіксації, причому використовуються як власне англійські афікси 

так і запозичені (напр. presently, impatient, dishonorable) та конверсії (patient - 

іменник та прикметник, present - іменник, прикметник та дієслово, triumph - 

іменник та дієслово).  

Таким чином, проведений аналіз обраних творів дозволяє у відношенні 

більшості латинських, французьких та грецьких запозичень, які прийшли в 

англійську мову в середньоанглійській період, говорити про високий рівень 

лексичної асиміляції, що передбачає підпорядкування запозичених слів 

специфічним лексичним закономірностям англійської мови та внутрішнім 

законам розвитку її лексики.  

Перспективою дослідження є подальший аналіз розглянутих лексичних 

одиниць у творах інших авторів з метою визначення їх еволюції у складі 

англійської мови. 
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ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНИХ ВІДНОСИН СТУДЕНТІВ У 

КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

 

Приліпко Л. Б. (Харків) 

Науковий керівник: 

канд. пед. наук, доц. Довгополова Я. В. 

 

Актуальність дослідження. Комплекс питань, що пов’язані з різними 

аспектами міжкультурних комунікацій, постає перед Україною у зв’язку з її 

інтеграцією до європейського і світового культурного та освітнього простору. 

Завдяки приєднанню до Болонського процесу, Україна поступово стає 

активним співучасником формування європейського простору вищої освіти та 

поширення стандартів європейської системи вищої освіти в світі. Тому, на 

сучасному етапі розвитку українського суспільства формування толерантних 

відносин студентів набуло особливої актуальності.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дослідники 

зосереджуються, головним чином, на обґрунтуванні загальних теоретичних 

основ виховання толерантності учнівської молоді. При цьому недостатньо 

уваги приділено пошукам форм і методів толерантного виховання 

студентської молоді, що негативно позначається на результатах теорії і 

практики розв’язання проблеми.  

Об’єкт дослідження – процес формування толерантних відносин 

студентів в умовах університетської освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування толерантних 

відносин студентів у контексті Болонського процесу. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та 

експериментально перевірити методику формування толерантних відносин 

студентів, довести ефективність її використання при навчанні англійської 

мови у ВНЗ. 

Відповідно до об’єкта, предмета й мети було визначено основні завдання 

дослідження: 1) дати теоретичне обґрунтування толерантності та толерантних 

відносин на основі аналізу науково-теоретичної літератури з цієї проблеми; 2) 

дослідити і обґрунтувати технологію формування толерантних відносин 

студентів у ВНЗ у контексті Болонського процесу; 3) розробити в дослідно-

експериментальній роботі тренінговий проект щодо формування толерантних 

відносин. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає: у 

ретроспективному аналізі толерантних відносин студентів в філософії, 

http://www.william-shakespeare.info/
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соціології, психології, на основі якого виявлено й схарактеризовано специфіку 

формування толерантних відносин студентів у контексті Болонського 

процесу; у науковому обґрунтуванні й розробці тренінгового проекту за 

темою “Teaching Tolerance”.  

Мирне співіснування, можливість конструктивної взаємодії в 

багатонаціональному суспільстві значною мірою залежать від характеру 

взаємин, що складалися в ньому протягом усієї історії. Серед моральних 

цінностей гуманізму помітне місце належить толерантності.  

У ході дослідження було розглянуто поняття „толерантність” як 

загальнолюдську гуманістичну цінність, характерну для багатьох релігій 

(смиренність, терпимість) і філософських вчень (етика смиренності, 

непротивлення злу).  

У ході вивчення етимологічного коріня понять терпимості й 

толерантності ми дійшли висновку, що розуміння толерантності й терпимості 

неоднозначно в різних культурах і залежить від історичного досвіду, культури 

й традицій народів. 

Для Г. Олпорта толерантність є важливою особистісною характеристикою 

людини демократичного суспільства, що поєднує знання себе, 

відповідальність, почуття гумору, автономність, здатність до емпатії [7]. 

Визначення толерантності Г.У. Солдатової бачаться вченими як повага й 

визнання рівності, відмова від домінування й насильства, визнання 

багатомірності й різноманіття людської культури, норм, вірувань, відмова від 

зведення цього різноманіття до однаковості або до переваги якоїсь однієї 

точки зору [5]. 

Толерантність як якість особистості виявляється в соціально активному 

ставленні до навколишньої дійсності, толерантних відносинах до 

представників різних соціокультурних груп. Толерантні відносини є 

об'єктивною необхідністю у процесі численних контактів людини з іншими 

етносами в полікультурному світі.  

На основі аналізу наукових підходів до визначеності сутності поняття 

„толерантні відносини” [1, 2, 4] в нашому дослідженні толерантні відносини 

розглядаються як усвідомлені й активні зв'язки, що виникають між різними 

соціокультурними групами, а також усередині них у процесі їхнього 

соціального, освітнього, культурного життя й діяльності та ґрунтуються на 

прийнятті іншої людини як цінності, її праві бути іншою, готовності зрозуміти 

феноменальний світ іншої людини і здатності зберегти свою індивідуальність. 

Орієнтація вищих навчальних закладів України на Болонський процес 

вимагає суттєвих перетворень системи вищої освіти і науки з метою 

формування толерантних відносин студентів, що ставить перед нами завдання 

організації навчання й виховання студентів на принципах толерантності, 

відкритості, безконфліктності, відмови від насильства, поваги до інших, 

солідарності, визнання множинності людського існування в різних культурних 

і соціальних контекстах.  
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На жаль, традиційні форми організації навчання не завжди можуть 

сприяти досягненню мети – формуванню толерантних відносин студентів [3, 

8]. Тому ми вважаємо за доцільне проведення ряду позанавчальних заходів у 

виді тренінгів. 

Тренінг є одним з ефективних і поширених засобів психологічної корекції 

та корекції агресивної поведінки. Це групові методи формування умінь і 

навичок спілкування, взаємодії людей у групі, самопізнання [6, с. 41]. 

У процесі дослідно-експериментальної роботи було розроблено 

тренінговий проект “Teaching Tolerance”, до якого увійшли 5 тренінгів.  

В ході першого тренінгу “Teaching Tolerance Brainstorm” ми 

використовуємо метод „мозкової атаки”. Спочатку учасникам групи 

пропонується інформація про „толерантність”, „інтолерантність”. Потім 

учасникам надається можливість самостійно сформулювати „наукове 

поняття” толерантності й показати його багатоаспектність. У кінці тренінгу 

проводиться обговорення, яке з визначень толерантності викликає в учасників 

найбільший відгук і чи є тема толерантності актуальною.  

Метою другого тренінгу “Cultural Diversity: Towards A Whole Society” є 

навчання конструктивних способів виходу з конфліктних ситуацій. У ході 

цього тренінгу активно використовується метод евристичної бесіди. Цей 

метод дозволяє в колективному пошуку розв’язувати соціалізаційні завдання, 

обмінюватися думками, припущеннями, активізуючи мислення.  

У ході цього тренінгу також використовується метод круглого столу. 

Студенти обговорюють питання стосовно порушень прав людини й людської 

гідності. Вони усвідомлюють особисту відповідальність кожної людини за 

дотримання прав усього людства; розуміють, що порушення прав людини є 

однієї з форм нетерпимості. У цьому тренінгу нами також використовуються 

метод незакінчених речень та метод написання творів.  

В ході третього тренінгу “Promoting Diversity in Your Group” 

обговорення проблеми „Я і група” показує, як ставлення до себе пов'язане з 

толерантністю до інших; надає можливість студентам усвідомити свої 

здібності, особистісні риси й зіставити свій портрет із тим, як їх уявляють 

навколишні; показує, якими способами можна зробити спілкування 

толерантним та підвищити рівень згуртованості, взаєморозуміння й 

погодженості дій у групі. 

У ході четвертого тренінгу “Stereotyping” обговорюються різні почуття, 

які ми виявляємо до інших людей. Спільними зусиллями студентам необхідно 

спробувати знайти способи, як подолати гнів, злість, образу й інші негативні 

почуття, що виникають у спілкуванні. Молоді люди повинні зрозуміти, як 

себе почуває людина, що є об'єктом стереотипів і забобонів. Метод дискусії 

дає можливість студентам досліджувати й аналізувати питання, що 

стосуються прав людини, розвивати вміння слухати, вести полеміку, а також 

набувати інших навичок, важливих для формування толерантності мислення 

та поведінки.  
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У п’ятому тренінгу “Language and Teaching Tolerance in ESL Classes” 

ми використовуємо метод відкритих питань. Вони передбачають різні 

відповіді студентів, а саме: гіпотетичні питання, що допомагають студентам 

уявити ті чи інші ситуації, стимулюють процес мислення; питання, що 

заохочують студентів до роздумів; питання для підтримки, які дозволяють 

студентам ділитися особистим досвідом та поглядами; питання, які виявляють 

точку зору й показують студентам, що їхній погляд важливий та цікавий для 

інших.  

У ході цього тренінгу також використовується метод діалогу. 

Формування толерантних відносин, культури міжнаціонального спілкування 

пов'язане з осмисленням особистістю свого місця у світі, ставленням до рідної 

культури, усвідомленням себе як суб'єкта етносу, громадянина України, своєї 

країни й світу.  

Використання у ході цього тренінгу методу рольової гри посилює 

особистісно-діяльнісний характер підготовки студентів, де вони, взявши на 

себе ролі представників різних культур, вступають в діалог. 

Дослідження підтвердило, що активна участь студентів в організації та 

проведенні різноманітніх позанавчальних заходів забезпечує формування 

толерантних відносин студентів, сприяє виробленню у студентів навичок 

толерантного ставлення у процесі спілкування з представниками інших 

національностей.  
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Прищепо Т. С. (Харків) 

Науковий керівник:  

канд. пед. наук, доц. Довгополова Я. В. 

 

Актуальність дослідження полягає у тому, що в останні роки вимоги до 

якості підготовки викладачів стають більш високими, акцент робиться на  

такому типі виховання особистості, яке базується на засадах індивідуалізації, 

творчості, створенні умов для саморозвитку та самонавчання, осмисленого 

визначання своїх можливостей. Вимоги до розвитку іншомовної 

комунікативної компетенції призводять до пошуків нових методів та 

технологій навчання, які будуть більш доцільними на заняттях з іноземної 

мови та зроблять їх більш творчими, а спілкування іноземної мовою більш 

вмотивованим. Традиційні методи у цьому плані мають низку недоліків та не 

можуть бути ефективними у підготовці спеціалістів – викладачів іноземної 

мови, – які  зможуть реалізувати потреби сучасності у своїй діяльності. Тому 

останнім часом викладачі звертають все більше уваги на інтерактивне 

навчання, у основі якого лежить принцип взаємодії усіх учасників 

навчального процесу, завдяки чому стає можливим вирішення 

вищезазначених проблем. 

Об’єктом дослідження є процес вивчення іноземної мови у ВНЗ. 

Предмет дослідження – інтерактивні методи в процесі формування 

професійної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови. 

Метою дослідження є обґрунтування необхідності використання 

інтерактивних методів під час підготовки викладачів іноземної мови та 

позитивного впливу інтерактивного навчання на навички усного мовлення у 

студентів. 

 Відповідно до об’єкта, предмета та мети дослідження було 

сформульовано наступні завдання: 1) проаналізувати основні вимоги до 

професійної компетентності викладачів іноземної мови; 2) науково 

обґрунтувати зміст поняття інтерактивне навчання; 3) визначити сутність 

інтерактивного підходу; 4) проаналізувати необхідність впровадження 

інтерактивних методів у вищу педагогічну освіту. 

У ході проведеного дослідження було з’ясовано, що інтерактивне 

навчання – це діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія 

викладача та студента, студентів між собою, що спрямоване на спільне 

вирішення спільних, але значних для кожного студента задач. Інтерактив 

виключає домінування як одного з тих, хто виступає, так і однієї думки над 

іншими. Інтерактивні методи є частиною особистісно-орієнтованого навчання, 

оскільки сприяють соціалізації особистості, усвідомленню себе як частини 

колективу, своєї ролі та потенціалу. Завдяки цьому студенти стають 

активними учасниками навчального процесу, що сприяє виникненню 
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мотивації до отримання нових знань. Таким чином, інтерактивні методи 

можна розглядати як способи підсиленої цілеспрямованої діяльності студентів 

та педагога з організації взаємодії між собою та міжсуб’єктної взаємодії усіх 

учасників навчального процесу для створення оптимальних умов розвитку. 

Визначенням сутності інтерактивного навчання, класифікацією 

інтерактивних методів займалися вчені Голант Є.Я. [1], Піроженко Л.В., 

Пометун О.І. [3]; проблеми впровадження інтерактивних методів та переваги 

взаємодії на заняттях висвітлені у працях дослідників Звєрєва А.А. [2], 

Здубієвської М. [7], Лі В.Р. [4], Нга К.Т., Нгуєн Т.Х. [5], Річард-Амато П. [6] 

тощо. 

Аналіз та систематизація дослідницької літератури з питань 

впровадження інтерактивного навчання у вищу педагогічну освіту дозволяє 

об’єднати переваги інтерактивного навчання у наступні пункти: 

- сприяння розвиткові комунікативної компетенції майбутніх 

викладачів іноземної мови; 

- створення контексту для використання мови; 

- підвищення навчальної мотивації; 

- зменшення тривожності під час навчання; 

- об’єднання різних мовних навичок; 

- заохочення до творчого та спонтанного використання мови; 

- побудова спільного навчального середовища. 

Головними ознаками та інструментами інтерактивної взаємодії, які були 

виявлені завдяки аналізу практики інтерактивної взаємодії, є полілог, діалог, 

розумова діяльність, смислотворчість, міжсуб’єктні відносини, свобода 

вибору, ситуація успіху, позитивність та оптимістичність оцінювання, 

рефлексія та ін. 

Інтерактивні методи розподіляють: 1) згідно з провідними функціями 

педагогічної взаємодії – на методи створення сприятливої атмосфери та 

організації комунікації, методи обміну діяльностями, методи розумової 

діяльності, методи смислопобудови, методи рефлексивної діяльності, 

інтегративні методи (інтерактивні ігри); 2) згідно з результатом, який 

забезпечують інтерактивні методи – на традиційні, нові та новітні; 3) на 

основі наявності заданих моделей діяльності та наявності ролей – на 

неімітаційні та імітаційні методи.  

На основі вищезазначених класифікацій, згідно з цілями та завданнями 

заняття з іноземної мови нами була розроблена система інтерактивних методів 

для застосування на заняттях з усної практики. 

Серед методів створення сприятливої атмосфери та організації 

комунікації, методів рефлексивної діяльності, що сприятимуть актуалізації 

нових лексичних одиниць, ми пропонуємо наступні: «Алітерація» та «Warm-

up Questions» як види розминки. 

До методів смислопобудови слід віднести такі вправи, як «Асоціації», 

«Закінчи фразу», «Хвилина говоріння», які сприяють виникненню асоціацій, 
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створенню власної думки, вчать студентів коротко висловлювати та 

аргументувати її іноземною мовою.  

Оскільки на заняттях необхідним є створення умов міжсуб’єктних 

відносин та рефлексії усіх учасників навчального процесу, ми пропонуємо 

впровадження методів, які належать до методів обміну діяльностями та 

методів розумової діяльності. Серед них ми виокремлюємо наступні: 

«Мозковий штурм», «Шість мислячих капелюхів», робота у групах, «Метод-

прес».  

Ще однією технологією, яку ми рекомендуємо використовувати на 

заняттях з іноземної мови, є інтерактивні, або рольові ігри. Вони надають 

можливість сконцентрувати увагу та інтерес студентів, залучити як слухові, 

так і зорові аналізатори для закріплення й активізації у мовленні того чи 

іншого матеріалу. Це сприяє виробленню навичок непідготовленого усного 

мовлення у конкретній ситуації. Як один із різновидів цієї технології ми 

пропонуємо метод аналізу ситуацій, або так званий «Кейс – метод». 

Необхідно зазначити, що використання інтерактивних методів є 

доцільним саме на заняттях з іноземної мови, тому що завдяки ним 

створюються сприятливі умови для спілкування іноземною мовою, в 

студентів формується іншомовна компетенція, в наслідок чого розвиваються 

навички говоріння, аудіювання, читання та письма. 

Практика свідчить, що інтерактивне навчання допомагає досягти вищих 

результатів у якості отриманих студентами знань, ніж традиційне. Досвід 

переконує, що ці методи дозволяють не тільки успішно вирішувати завдання 

підготовки педагога сучасної школи, але й значно інтенсифікують цей процес 

умовою підвищення якості освіти. Використання інтерактивних методів під 

час підготовки майбутніх викладачів вважають доцільним, тому що це сприяє 

засвоєнню знань щодо особливостей використання інтерактивних методів та 

вмінню застосовувати їх на практиці. Студенти стають більш впевненими у 

собі, вчаться прислухатися до інших та приймати існування думки, яка 

відрізняється від їхньої власної, що є дуже важливим для їх подальшої 

педагогічної діяльності. 

Все вищезазначене свідчить, що саме завдяки інтерактивному навчанню 

стає можливим вирішення проблем формування професійно компетентної та 

самодостатньої особистості, яка досконало володіє навичками спілкування та 

методикою викладання іноземної мови. 

Здається доцільним використання наведених вправах при розробці 

різноманітних тем з усного мовлення. 
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Питання виявлення стилістичних та прагматичних особливостей 

лексичних одиниць завжди знаходилось в центрі уваги лінгвістів. Проте 

проблема визначення лексичних особливостей політичних промов, специфіки 

їх дії все ще залишається недостатньо вивченою, що й зумовлює актуальність 

даного дослідження. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що в сучасній ситуації, коли 

вплив на масову аудиторію через політичні промови є цілеспрямованим, 

використання стилістичних та прагматичних прийомів набуває особливої 

значущості.  

В останні роки дослідження лексичних особливостей політичних промов 

в Україні були здійснені такими лінгвістами як А.А. Слободянюк, М.В Гулей, 

О. Шиманова, А. Башук, М.О. Діденко та ін. 

Метою дослідження є аналіз політичних промов Б. Обами та визначення 

прагматичних та стилістичних особливостей лексичних одиниць, які 

використовуються у сучасних політичних промовах американського 

президента.  

Матеріалом дослідження було обрано 31 політичну промову Б. Обами, 

серед яких його передвиборчі, вітальні та президентські промови, загальним 

обсягом 500 000 друкованих знаків.  

Завдання дослідження – для досягнення поставленої мети потрібно 

вирішити наступні завдання: визначити специфіку політичних промов як виду 

політичної комунікації, роздивитися основні стилістичні та прагматичні 

прийоми, використані у політичних прийомах, визначити мету використання 

даних прийомів, класифікувати стилістичні та прагматичні прийоми, які були 

використані у політичних промовах американського президента Б. Обами. 

Необхідність дослідження політичної промови політиків диктується 

тенденціями розвитку політичної комунікації, що спостерігаються в 

суспільстві, значним зростанням ролі усної мови у політичній галузі.  
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Теоретичною основою дослідження є положення і проблеми, розроблені у 

відповідних лінгвістичних напрямах, таких як: типологія тексту, прагматика і 

лінгвістика тексту.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ній вперше за об’єкт 

лінгвістичного спостереження обрано політичні промови американського 

президента Б. Обами. Вперше системно й комплексно виявлено й описано 

основні закономірності структури англомовної політичної промови, а також 

проаналізовано її стилістичні та прагматичні особливості. 

Політичну комунікацію зазначаємо як процес, що охоплює політичну 

сферу життя людини, посередництвом якого відбувається спілкування між 

органами влади, політичними партіями, громадськими організаціями і рухами, 

посадовими особами, виборцями, населенням. Її обов’язковими складниками є 

комунікатор, повідомлення, канал, комунікант, реакція і зворотний зв’язок. 

Політична комунікація здійснюється через ЗМІ, політично організовані 

утворення і неформальні канали. Процес політичної комунікації 

безперервний, проте його активізація спостерігається у виборчий період, коли 

застосовуються найрізноманітніші шляхи впливу на електорат з метою 

завоювання його прихильності [1, с. 24]. 

Основною формою реалізації політичної комунікації є політична промова 

як складова частина і/або результат політичної активності, в якому 

реалізуються функції мови політики. 

Політичну промову розуміємо як один із видів публічного монологічного 

мовлення, для якого характерні такі елементи мовної ситуації, як чисельна 

аудиторія та офіційна обстановка. 

Зважаючи на те, що будь-яка політична промова має не лише 

інформативний, а й інтенціональний характер, необхідним є ретельний відбір 

мовних засобів усіх рівнів для досягнення основної мети такого типу виступу 

– переконання.  

Ефективність впливу політичних промов залежить від вдало дібраних 

політиком стилістичних та прагматичних прийомів. 

Структура стилістичних прийомів виглядає наступним чином. Найбільш 

уживаними є анафора, її частка серед інших стилістичних прийомів складає 

28,42%, спонукальні конструкції 16,27%, метафора 10,89%, частка 

риторичних питань, синонімії та антитези складає близько 7%. Менш 5% 

складає частка таких стилістичних прийомів як епіфора, парцеляція, 

евфемізми, синонімія, гіпербола, паралельні конструкції. 

Виразним прикладом анафори є наступний фрагмент із президентської 

промови Б. Обами:  

(1) I didn’t run for President so that the dreams of our daughters could be 

deferred or denied. I didn’t run for President to see inequality and injustice persist 

in our time. I ran for President to put the same rights, the same opportunities... I 

ran for President to put the American Dream within the reach of all of our 

people...[1]  
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Метою використання анафори в даному прикладі є акцентування уваги 

адресата на таких основних моментах, як причини, які спонукали Барака 

Обаму балотуватися на пост американського президента, цілі, які він ставив 

перед собою – реалізація американської мрії. Своїм обов’язком перед 

американським народом він бачить – працю на його користь. Також він 

наголошує на тому, що для нього немає такого поняття як расизм, що 

безперечно характеризує його тільки з найкращої сторони. В даному випадку 

анафора носить інформаційний характер. 

(2) Do it for them. Do it for people who are really scared right now through no 

fault of their own, who’ve played by the rules… Don’t do it for me.  Don’t do it for 

the Democratic Party.  Do it for the American people [2].  

У своєму зверненні до американського народу стосовно переконання 

необхідності проведення реформи у сфері охорони здоров’я Б. Обама також 

активно використовує спонукальні конструкції, мета яких – залучити 

аудиторію до дій, переконати у необхідності цих реформ, переконати, що 

впровадження цієї реформи – це не амбіції президента, а бажання всієї нації.  

Одним із характерних стилістичних прийомів для президентських промов 

Б. Обами є риторичні питання. 

В прикладах, які наведені нижчі, риторичні питання мають агітаційний 

характер та вжиті з метою руйнування образу головного опонента Б. Обами у 

виборах – Джона МакКейна та привернення електорату МакКейна на свій бік:  

(3) Why else would he define "middle-class" as someone making under five 

million dollars a year? How else could he propose hundreds of billions in tax 

breaks for big corporations and oil companies but not one penny of tax relief to 

more than one hundred million Americans? How else could he offer a health care 

plan that would actually tax people's benefits, or an education plan that would do 

nothing to help families pay for college, or a plan that would privatize Social 

Security and gamble your retirement? [3]. 

Однією із стилістичних особливостей, характерних для передвиборчих та 

інавгураційної промов Б. Обами є широке використання антитез, основною 

метою яких є демонстрація свого відношення до виборців, переконання 

американського народу у тому, що для нього важливі тільки люди, а не їх 

релігія, колір шкіри або соціальний статус. Без сумніву, це вдала спроба у 

формуванні свого позитивного іміджу в очах виборців.  

(4) There are young and old, rich and poor. They are black and white, Latino 

and Asian and Native American. They are Democrats from Des Moines and 

independents from Concord and, yes, some Republicans from rural Nevada. They 

have not served a red America or a blue America; they have served the United 

States of America [4]. 

Аналіз політичних промов американського президента Б. Обами з точки 

зору прагматичних особливостей лексичних одиниць показав, що в основі 

його промов лежить використання загальновживаної літературної лексики. 
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Використання загальних, вузькотематичних, програмних ключових слів 

та слів-гасел є яскравим прикладом актуалізації загальнолітературної лексики 

в політичних промовах Б. Обами. 

Частка ключових слів (слова-гасла, що використовують усі без винятку 

політики у всіх різновидах політичних промов, і які є політичними 

афективами, словами-класифікаторами, що викликають певну реакцію 

адресата і представляють абстрактні поняття [2]) складає 76,47%, в той час 

коли частка слів-гасел (слова, що стають гаслами завдяки своєму 

семантичному змісту і частоті вжитку [2]) складає 23,53%. Виразним 

прикладом вживання програмних ключових слів є наступний фрагмент, в 

якому програмні слова мають позитивну оцінність й носять функцію 

переконання:  

(5) A politics of common sense and innovation, a politics of shared sacrifice 

and shared prosperity…[4].  

Саме в передвиборчих промовах Б. Обама широко використовує 

програмні ключові слова, основною метою яких є донесення до електорату 

позицій кандидата у президенти та його партії щодо майбутнього країни. 

У вітальній промові, присвяченій дню пам’яті Холокоста, Б. Обама 

вживає загальні ключові слова, які повинні викликати позитивну реакцію 

аудиторії – почуття гордості за свою країну, за свою історію та представляють 

собою абстрактні поняття. Безумовно, вони мають позитивну оцінність й так 

би мовити, імунітет проти критики. 

(6) We celebrate liberation, resurrection, and the possibility of redemption, 

may each of us renew our resolve to do what must be done. And may we strive each 

day, both individually and as a nation, to be among the righteous [5]. 

У святковій промові, присвяченій святкуванню дня незалежності 

Америки, вжито багато яскравих прикладів вузькотематичних ключових слів, 

основною метою яких є створення певної атмосфери, певного емоційного 

стану серед населення на честь святкування дня Незалежності, а також 

інформування американського стосовно своїх планів щодо керування країною 

та безпосередньо «світлого майбутнього» нації. 

(7) To lay a new foundation for growth and prosperity…  to revamp our 

education system …to reform an unsustainable health care system ... we can end 

our dependence on foreign oil and reclaim America’s future [6]. 

У результаті дослідження виділяємо наступні прагматичні особливості 

лексичних одиниць, характерні для політичних промов Б. Обами: 

 Вживання лексичних одиниць, які виконують функції подяки та 

використовуються у вступах промов з метою налагодження контакту з 

аудиторією. 

(8) Mr. Speaker, Madam Deputy Speaker, distinguished members, I am 

honored to speak in this chamber, and I am committed to renewing the alliance 

between our nations and the friendship between our people [7]. 

  Вживання лексичних одиниць, які носять релігійне забарвлення. Так Б. 

Обама кожний свій виступ закінчує словами: 
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(9) God bless you, and may God bless the United States of America [8]. 

  Вживання лексичних одиниць (згадування епізодів із життя) з метою 

єднання народу та президента у спільних проблемах. 

(10) I’m signing this reform bill into law on behalf of my mother, who argued 

with insurance companies even as she battled cancer in her final days [9]. 

  Використання вербального маркера I, який виконує функцію 

самопрезентації. 

(11) So long as I have some breath in me, so long as I have the privilege of 

serving as your President, I will not stop fighting for you [10]. 

  Використання вербального маркера he з метою руйнування образу 

опонента. 

(12) John McCain has spent a lot of time talking about trips to Iraq in the last 

few weeks, but maybe if he spent some time taking trips to the cities …he’d 

understand the kind of change that people are looking for [11]. 

Серед стилістичних прийомів, характерних для політичних промов Б. 

Обами, найбільш уживаними є повтори, основною метою яких є зосередження 

уваги аудиторії на найбільш важливіших моментах промови, створення 

певного емоційного стану аудиторії. 

Лексико-семантичний рівень текстів політичних промов американського 

президента Б. Обами також представлений ключовими словами та словами-

гаслами, які безпосередньо впливають на адресата завдяки оцінно-емоційному 

потенціалу, стислості, простоті, влучності й точності.  

Враховуючи те, що політичні промови Б. Обами мають високий показник 

використання стилістичних та прагматичних прийомів, то можна говорити 

про ефективність його політичних промов й як наслідок досягнення основних 

цілей - намагання управляти аудиторією, активізувати сильні емоції та 

спровокувати бажану реакцію. 

Перспективу вбачаємо у продовженні вивчення лексичних 

особливостей, проведенні інтент-аналізу вживання стилістичних та 

прагматичних прийомів політичних промов інших політиків, у порівняльному 

аналізі результатів дослідження політичних промов американського 

президента Б. Обами з іншими політиками. 
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НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

Рєзникова І. (Харків) 

Науковий керівник: 

канд. пед. наук, доц. Свердлова І. О. 

 

    Робота присвячена вивченню особливостей навчання читання як виду 

мовленнєвої діяльності. Цільовою аудиторією стали учні старших класів 

середньої школи. 

     Сучасні  зміни в українській системі середньої освіти, у зв’язку з 

процесами європейської інтеграції, зумовлюють пошук нових шляхів 

ефективної організації навчального процесу в середній школі. Усе більшої 

підтримки набуває ідея застосування нових технологій навчання, як надійного 

інструменту формування учнівської компетенції в різних видах мовленнєвої 

діяльності [3]. Однак, новий формат оцінювання рівня володіння іноземними 

мовами недостатньо корелює з форматом більшості навчальних матеріалів, які 

використовуються в загальноосвітніх школах. Цим і зумовлюється 

актуальність дослідження.  

     Об’єктом дослідження стали особливості умов формування навичок 

читання у старшокласників під час роботи з текстами, що відповідають 

віковим особливостям учнів і їх фактичній мовній підготовці, а предметом –  

методичні рекомендації щодо системи вправ, спрямованих на формування  

вказаних вище навичок. Метою дослідження було вивчення факторів, які 

впливають на ефективність формування навичок читання при використанні 

автентичних матеріалів, а також розробка системи вправ для їх формування.     

Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати такі задачі: 

1. Вивчити особливості навчання читанню в старших класах середньої 

школи при організації процесу формування навичок читання з опорою 

на автентичні тексти, підібрані за градуйованою ознакою з урахуванням 

вікових особливостей, мовної підготовки й інтересів учнів. 

2. Розробити систему вправ, спрямованих як на формування навичок 

читання, так і на їх контроль. 

     Читання є рецептивним видом мовленнєвої діяльності, який включає 

змістовий та процесуальний аспекти діяльності читця [4]. Психофізіологічну 

основу читання складають операції зорового сприйняття тексту і його 

розуміння. В залежності від міцності засвоєння мовного матеріалу та рівня 

сформованості механізмів зорового сприймання процес розпізнавання може 

здійснюватися швидко і безпосередньо, або в уповільненому темпі з 

елементами пригадування. З психологічної точки зору процес сприймання та 

розуміння тексту безпосередньо пов'язаний з мисленням та пам'яттю. Процес 

осмислення включає роботу пам'яті та різних розумових операцій, серед яких 

головними є порівняння та узагальнення, аналіз та синтез, абстрагування і 

конкретизація тощо. Смислові гіпотези виникають на підставі фактів та подій, 
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які описуються в тексті. Знання психологічних процесів надає можливість 

наблизити процес формування навичок в аудиторії до природного [2]. 

     На наступному етапі  ми проаналізували роботи, присвячені видам читання 

[3,4]. Існують різні підходи до класифікації.  Види читання поділяють за їх 

механізмами: читання вголос і читання про себе. Можна  поділяти читання на 

підготовлене, частково підготовлене, непідготовлене, з видаленими 

труднощами або з не видаленими/частково видаленими. Якщо  брати до уваги 

роль в учбовому процесі, місце проведення та організаційні форми роботи, 

читання буває тренуючим, контрольним, класним, позакласним, 

індивідуальним, груповим. Читання також поділяють на вивчаюче, вибіркове, 

переоглядове, ознайомлювальне, які розрізняються по результату, тобто по 

ступеню розуміння прочитаного матеріалу, а також по характеру процесу 

читання, тобто по швидкості читання.  

     Ми вибрали ознайомлювальне читання для розробки експериментального 

комплексу вправ. Далі були проаналізовані теоретичні основи формування 

навичок. Було доведено, що основними умовами ефективного формування 

навичок є наступні: цілеспрямованість, внутришня мотивація, правильний 

розподіл вправ на протязі навчання,  необхідність для учня знання результату 

виконаної дії, розуміння загального принципу, схеми дії, що має бути 

відпрацьована [2].  

     Згідно методиці викладання іноземної мови, навички формуються при 

виконанні вправ. Вправа – це засіб, за допомогою якого здійснюється 

навчання окремого виду мовленнєвої діяльності. Вправа завжди має перед 

собою конкретну мету, вона спрямована на удосконалення засобу 

виконання дії та передбачає багатократне повторювання.  

     Ми розробили два комплекси вправ: 1) для розвитку лексико-граматичних 

навичок читання з опорою на  аудіо книгу, 2) для  контролю сформованих 

навичок читання.  Розроблені завдання укладені у відповідності до Програми з 

іноземних мов МОН України та специфікацій Українського Центру 

Оцінювання Якості Освіти. Вони повністю відповідають вимогам щодо 

параметрів формування навичок в різних видах мовленнєвої діяльності та 

оцінювання якості знань учнів.  

     Враховуючи  актуальність підготовки старшокласників до складання 

незалежного тестування, особлива увага була приділена структурі, формі та 

змісту тестів. Призначення тесту з англійської мови полягає у тому, щоб 

оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів з англійської мови з метою конкурсного відбору для навчання у 

вищих навчальних закладах [5]. Метою розроблених тестів була перевірка 

таких знань, навичок та вмінь: 

 Загальне розуміння прочитаного (розуміння основного змісту 

автентичного тексту). 

 Детальне розуміння прочитаного (повне розуміння змісту 

автентичного тексту з розкриттям значення незнайомих слів на основі 
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лінгвістичної та контекстуальної здогадки; розуміння структури тексту, 

розпізнавання зв’язків між частинами тексту). 

 Вибіркове розуміння (знаходження спеціальної або необхідної 

інформації в автентичних текстах різнопланового характеру). 

     В ході експериментального дослідження учні знайомились із видами 

тестових завдань; оволодівали  алгоритмом їх успішного виконання. 

Методичні рекомендації допомагали детально усвідомити зміст кроків, 

необхідних для успішного виконання кожного виду завдань. Тести  були 

розроблені на основі автентичних матеріалів. 

     Експеримент використовують як для виявлення слабких, так і сильних 

сторін того чи іншого навчального засобу. Нами була здійснена спроба 

довести, що за умови роботи з розробленими матеріалами процес навчання 

читання стає значно ефективнішим. Це визначило робочу гіпотезу 

експерименту та зумовило його мету – перевірити істинність гіпотези у 

природних умовах навчання старших класів середньої школи. Матеріалом для 

експериментального навчання  став комплекс розроблених вправ та тестів, на 

основі яких контролювались сформовані навички. Для обробки даних 

використовувався метод частотних розподілів [1].  

     Отримані дані дозволили зробити висновок, що впровадження 

розробленого комплексу вправ та тестових завдань у навчальний процес, 

системна та цілеспрямована робота з ними забезпечує успішне досягнення 

цілей навчання читання. Сформульовані рекомендації можуть бути 

використані вчителями шкіл, а також стати основою перспективних розробок 

на основі інших автентичних матеріалів. 
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     Сучасна школа вимагає від вчителів формування у учнів навичок 

критичного осмислення матеріалу. Розвинене критичне мислення забезпечує 
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продуктивний обмін думками, відкритість новим ідеям і знанням, пошук 

аргументованих виважених рішень проблем. Однак, освітні технології 

критичного мислення є недостатньо вивченими, що і зумовлює актуальність 

нашого дослідження, в якому об’єктом стали умови формування навичок 

критичного мислення  у старшокласників на заняттях з англійської мови, а 

предметом – методичні рекомендації щодо технологій їх формування. Метою 

дослідження було вивчення  особливостей критичного мислення і факторів, 

які впливають на ефективність формування вказаних вище навичок. Для 

досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати такі задачі: 

1. Вивчити особливості критичного мислення 

2. Виділити етапи формування навичок критичного мислення. 

3. Проаналізувати стратегії вивчення інформації. 

4. Розробити  комплекс вправ для інтегрованого формування 

комунікативних вмінь.      

    Проблема формування навичок критичного мислення досліджувалась 

багатьма вченими [1, 3, 5,7] . Інтерес до критичного мислення з’явився в 

Україні близько десяти років тому. Натомість в США і Канаді цей елемент 

сучасної освіти розвивається вже півстоліття. В основі становлення та 

формулювання поняття  «критичності» лежать закони, властиві процесу 

мислення. Критичність людини об’єднує в собі відображення дії мислення, 

почуттів та уяви у їх взаємозв’язку. Провідним є мислення, що виступає як 

регулятор людської діяльності [6], проектування, яке впорядковує і гармонізує 

відображення та опредметнення. Останнє може мати форму: а) матеріальної 

трансформації, б) мисленої зміни, в) творіння себе самого, підвищення свого 

творчого потенціалу. С точки зору філософів, критичне мислення – це вміння 

логічно мислити та аргументувати. О.В.Тягло назвав його «просунутою 

сучасною логікою» [5]. З точки зору психології критичне мислення це таке 

мислення, яке має наступні характеристики: 

 глибину (вміння проникати в суть, бачити неясне там, де іншим здається 

все цілком ясним і зрозумілим); 

 послідовність (вміння дотримуватися логічних правил, не суперечити 

самим собі, обґрунтовувати висновки); 

 самостійність (вміння ставити питання, знаходити нові підходи до їх 

з’ясування); 

 гнучкість (вміння змінювати спосіб розв’язання проблеми, знаходити 

нові шляхи, бути вільним від шаблону); 

 швидкість (вміння швидко справитися з пізнавальними завданнями); 

 стратегічність (послідовне висування гіпотез, визначення ознак 

(сканування і фокусування) при розв’язанні задач). 

З точки зору педагогічної теорії розвивального навчання, в якому в учня 

як суб’єкта пізнавальної діяльності розвивається і формується механізм 

мислення, а не експлуатується пам’ять, критичне мислення має наступні 

ознаки: 

 аналітичність (відбір, порівняння, зіставлення фактів та явищ); 
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 асоціативність (встановлення асоціацій з раніш вивченими фактами, 

явищами); 

 самостійність; 

 логічність (вміння будувати логіку доказовості рішення проблеми, 

послідовність дій); 

 системність (вміння розглядати об’єкт, проблему в цілісності їх зв’язків 

і характеристик). 

Стратегічне завдання науково-педагогічного співтовариства України 

полягає у якнайшвидшому усвідомленні необхідності засвоєння вже наявних 

у світовому освітньому просторі розробок по тематиці КМ, з'єднанні їх з 

гарними традиціями й досягненнями національної системи утворення, у 

всебічній апробації й наступному систематичному введенні “мислення вищого 

рівня” у національне утворення. Перспективні обоє шляхи новацій – 

еволюційний, що полягає в збагаченні традиційної логіки відповідними 

елементами  КМ, і революційний, що представляє учнем курс КМ, 

адаптований до вимог і традицій національних систем утворення [2]. Розвиток 

критичного мислення може сприяти вдосконаленню освіти завдяки його 

здатності кількісно та якісно примножити знання, які учні здобувають із 

прочитаного та прослуханого на заняттях або вкладають у написане чи 

висловлене усно ними самими.  

Уведення критичного мислення до навчальної програми обґрунтовано 

необхідністю покращити академічні показники учня. Тому треба ставити 

питання щодо оптимальних шляхів викладання критичного мислення. Саме 

критичне мислення забезпечує зв’язок між навчальною програмою, 

демократичною участю як однією із цілей освіти, а також саме дискусією, в 

процесі якої ставляться освітні цілі та визначаються засоби їх досягнення. 

Викладання КМ на рівні середньої школи повинне мати безперервний і 

погоджений характер. Проведення КМ через ряд дисциплін, тобто “наскрізне 

критичне мислення” буде сприяти не тільки універсалізації його навичок, але 

й підвищенню рівня засвоєння тих дисциплін, які використають його ресурси. 

Вдосконалення навичок володіння іноземною мовою є, по-перше,  

могутнім фактором суспільного впливу на громадянина в цілому, по-друге, – 

засобом удосконалення  таких комунікативних умінь, як чітке оформлення 

думки, формулювання  запитання, ведення діалогу, по-третє, – потужним 

джерелом нової соціокультурної інформації,  яка потребує з боку людини 

постійного аналізу, порівняння, оцінювання тощо. Поєднання цих трьох 

чинників зумовлює суттєві можливості іноземної мови у формуванні  

критичного мислення старшокласника. Уміння реалізувати такий виховний 

потенціал іноземної мови залежить значною мірою від урахування вчителем 

індивідуальних психологічних особливостей дітей, володіння педагогічними 

закономірностями і дидактичними прийомами формування критичного 

мислення [4].  

  Алгоритм критичного мислення включає чотири основні фази: 

• аналіз, 
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• розуміння, 

• оцінку і, можливо, власне критику. 

Кожна з цих фаз реалізується через низку критичних питань і 

обґрунтованих відповідей на них. Сукупність критичних питань наведена 

нижче. 

Фаза аналізу 
1. У чому 

проблема і 

пропонований 

висновок? 

2. Які резони 

обґрунтовують 

висновок? 

Яка структура 

аргументу?   

Фаза розуміння 
1.Які поняття чи 

судження 

незрозумілі? 

2.У чому 

полягають ціннісні 

припущення? 

3. У чому 

полягають 

дескриптивні 

припущення? 

4. Які умови 

прийнятності 

аргументу? 

Фаза оцінки 
1. Чи правильна 

проблема? 

2.Чи правильний 

висновок з 

проблеми? 

3.Чи є резони 

сильними? 

4.Чи правильно 

побудовані 

умовиводи? 

5.Чи є аргумент 

сильним? 

Фаза критики 
1.Які логічні 

помилки 

допущені? 

2.Чи можна 

усунути 

помилки і 

підсилити 

міркування? 

Коли можна, 

то як? 

 

На основі вищевикладеного ми можемо представити скорочену 

технологію розвитку критичного мислення старшокласників. Технологія 

передбачає проходження трьох етапів: попереднього, безпосереднього, 

рефлексивно-підсумкового. Під час попереднього етапу відбувається 

планування дій; формування у учнів ціннісно зорієнтованих установок та 

підготовка вчителя. Безпосередній етап передбачає впровадження навчально-

методичного комплексу „Розвиток критичного мислення на уроках іноземної 

мови”. На рефлексивно-підсумковому етапі відбувається аналіз проведеної 

роботи (анкетування, тестування), формулюються висновки, даються 

рекомендації щодо удосконалення навчально-виховного процесу, намічаються 

нові цілі. 

Застосування технології розвитку морального критичного мислення  є 

перспективним, тому, що сприяє формуванню у молоді позитивних цінностей, 

навичок і вмінь під час прийняття рішення піклуватись не лише про себе, а й 

про інших. Учень вчиться здійснювати та відстоювати власний вибір, бути 

позитивним лідером. Це виявляється також в умінні організовувати свою 

діяльність: самостійно знаходити потрібну інформацію, аналізувати її і 

застосовувати; розвиненій потребі у безперервній освіті. Зумовлено, що при 

використанні педагогічних технологій з розвитку критичного мислення 

активізується процес навчання та актуалізується готовність і здатність до 

саморозвитку як старшокласника, так і педагога.  
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Стаття присвячена ідеографії засобів вербалізації концептів „чоловік” і 

„жінка” у тексті англомовного анекдоту. 

Актуальність дослідження визначається його антропоцентричною 

спрямованістю, що цілком відповідає сучасним тенденціям вітчизняного 

мовознавства.  

Мета роботи полягає у комплексному аналізі ідеографії засобів 

вербалізації утилітарних концептів “чоловік” і “жінка” у сучасному 

британському анекдоті. 

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язуються конкретні 

завдання: 

 дати визначення утилітарним концептам; 

 виявити ідеографічні засоби вербалізації концептів “чоловік” і 

“жінка” (на матеріалі британського анекдоту). 

В межах лінгвокультурного підходу концепт визначають як одиницю, 

що зв’язує воєдино наукові дослідження в царинах культури, свідомості і 

мови, оскільки він належить свідомості, детермінується культурою і 

об’єктивується у мові. Існують концепти, що ґрунтуються на утилітарних 

цінностях, спрямованих на задоволення елементарних фізіологічних та 

побутових потреб [1]. Такі концепти називають утилітарними. До недавнього 

часу вони залишалися поза увагою лінгвістів, що зосереджувались головним 

чином на вивченні філософських етнокультурних концептів (добро, щастя, 

любов, віра і т.і.). Саме до утилітарних слід віднести концепти „жінка” і 

„чоловік”, які є об’єктом нашого дослідження.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3249593/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856385/
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Матеріалом дослідження слугували 500 британських анекдотів, що 

відбивають якості ролі та поведінкові характеристики чоловіка та жінки. 

Виходячи з положення про те, що концепт може бути вербалізованим не 

лише його ім’ям, тобто словом, що найбільш чітко передає його значення (в 

нашому випадку номінаціями „man” і „woman”), але й іншими різнорівневими 

одиницями мови  (словами, словосполученнями, фразеологізмами) [2], 

наведено список номінацій, що вербалізують концепти „чоловік” і „жінка” у 

досліджуваних анекдотах. До списку залучено лексеми та словосполучення, 

котрими персонаж вперше був введений у текст анекдоту, оскільки саме в них 

сформульовані актуальні для даного персонажу класифікаційні ознаки [4]. В 

дужках наведена кількість застосувань, відсутність числа означає одиничну 

номінацію. 

Засоби вербалізації концепту „чоловік”: man (43), husband (27), 

gentlеman (18), dad (3), son (12), little boy (4), friend (6), neighbour (3), “new” 

husband, director (7), grandfather (3), old man (4), engineer (2), president (4), 

doctor (3), patient (2), drug addict (2), young man (4), father (12), administrator 

(4), fiancé (2), fellow (3), foreigner, owner (2), waiter, officer, boozer (4), 

policeman (3), coot, priest, student (6), assistant (2), general (3), count (3), uncle 

(5), mister (6), invalid (3), sailor (2), composer (3), monster, governor, jeweler, 

lame (2), sir (6), driver (4), pauper, fool, comrade (3), soldier, criminal, manager 

(3), psychologist, beau, recruit, heir, swine (2), lad, commissar, sergeant.    

Засоби вербалізації концепту „жінка”: woman (59), single woman (7), 

married woman (8), wife (29), lady (24), girl (14), daughter (14), mother (12), bride 

(4), mother-in-law (3), old woman (2), miss (9), lover (4), teacher (6),  saleswoman 

(7), madam (3), sister (3), friend (3), nurse (2), queen, maiden, wench, fury, 

unmarried girl (2), lass (3), young lady, babysitter (2), housewife (6), grandmother 

(2), spouse, old lady (3), student (2), cook (2), cleaner, secretary (2), educator (2), 

tutor, shop-assistant, shepherdess, lecturer. 

Звернемося до ідеографічної параметризації номінацій, що вербалізують 

концепти „чоловік” і „жінка” у британському анекдоті. Ідеографічна 

параметризація відбиває стереотипні уявлення англомовного суб’єкта 

дискурсу про соціальні ролі, фізичні, психічні, інтелектуальні властивості, 

риси характеру й поведінкові характеристики, що є типовими чи/і бажаними 

для тих, кого англомовний соціум визначає як чоловіка чи жінку. Спираючись 

на класифікацію, запропоновану А.П. Мартинюк [3], розглянуті номінації 

поділяємо на соціокультурні, антропометричні, індивідуально-психологічні 

та природні.  

Соціокультурні номінації залучають одиниці, що містять інформацію 

про постійні та змінні соціальні ролі чоловіків і жінок. Вони функціонують у 

двох основних різновидах, як статусно-марковані та статусно-немарковані. 

До статусно-маркованих належать номінації, що відбивають зіставну позицію 

референта в соціальній ієрархії англомовного соціуму. До статусно-

немаркованих належать номінації, що позначають соціальні ролі референта, 

не пов’язані із соціальною ієрархією. Статусно-немарковані не містять оцінки, 
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а статусно-марковані є об’єктом телеологічної оцінки в термінах 

престижно::непристижно і підлягають подальшій класифікації на номінації 

із вихідним і спадним векторами престижності за ступенем престижу 

(соціальних привілеїв, багатства, поваги, влади тощо), зіставленим зі 

становищем референта в ієрархії англомовного соціуму. Престиж розуміємо, 

з одного боку, як суб’єктивну оцінку й суб’єктивне переживання свого 

статусу індивідом як членом соціуму, а з другого, як соціальну категорію, що 

структурована соціумом і структурує соціум. До статусно-маркованих 

зараховуємо: 

 посадові: director – директор, president - президент, administrator - 

адміністратор, officer - урядовець, governor - губернатор, assistant – 

асистент, manager – керівник; порівн.: 

(1) The traffic officer says you got sarcastic with him. 

But I didn’t intend to be. He talked to me like my wife does and I forgot myself and 

answered “Yes, dear” [6, p. 157]. 

(2) An administrator had a lot of trouble with his hot water system. Finally he 

called a plumber who fixed everything in half an hour and gave him a bill for 75 

dollars. “But that works out at 150 dollars an hour! I am an administrator and I 

don’t make that kind of money.” “I am not surprised,” said the plumber, “neither 

did I when I was an  administrator”[7].  

 професійні: engineer – інженер, doctor - лікар, waiter- офіціант, 

policeman – поліцейський, priest – священик, student –студент, sailor – моряк, 

composer - композитор, jeweler - ювелір, driver - водій, psychologist – психолог, 

soldier - солдат, recruit – новобранець, general - генерал, commissar – комісар, 

sergeant - сержант; teacher - вчителька, nurse - сиділка, babysitter  - няня, 

saleswoman –жінка-продавець, student - студентка, cook - кухарка, cleaner - 

прибиральниця, secretary – секретарка, educator - вихователька, tutor –жінка-

репетитор, housewife – домогосподарка, shop-assistant –жінка-продавець, 

shepherdess - пастушка, lecturer –жінка-лектор; порівн.: 

(3) Doctor, I’m suffering from a pain in my right leg. 

There’s no cure, alas! It’ because of old age. 

You must be mistaken, Doctor. The left leg is as old as the right and it doesn’t hurt 

me at all [6, p. 27].  

(4) Scotsman: “I say, taxi driver! What’s the fare from here to Piccadilly?” 

Taxi driver: “Six $, sir.” 

Scotsman: “Thanks, I only wanted to know how much I would save by walking” [5]. 

 титульні: count – граф; queen – королева;  порівн.: 

(5) “Tell me, please, are you count?” 

“Yes, but I can’t help you!”[5]. 

Соціально-телеологічні номінації позначають соціально 

успішного/неуспішного референта без специфікації сфери його/її діяльності: 

pauper – бідняк; порівн.: 

(6) “Look! The pauper is coming!” 

“He is not pauper!” 
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“Why?” 

“He has just married!”[7]. 

До статусно-немаркованих номінацій зараховуємо: 

 реляційні, що ідентифікують референта не як самостійну особу, а 

стосовно інших учасників ситуації: husband – чоловік, dad – татусь, son - син, 

grandfather – дідусь, „new” husband – „новий” чоловік, father – батько, fiancé - 

наречений, uncle - дядько; single woman - самотня жінка, married woman – 

замужня жінка, wife - дружина, daughter - донька, mother - мати, bride – 

наречена, mother-in-law – теща, свекруха,  lover - коханка, sister - сестра, 

unmarried girl –незамужня дівчина, grandmother – бабуся, spouse – дружина; 

порівн.: 

(7) Young husband: “This meat is not cooked; nor is the pie.” 

Young wife: “I did it like the cookery-book but as the recipe was for four people 

and we are two I took half of everything and cooked it for half the time” [5]. 

 Ситуативні, котрі позначають змінні ролі референта, що залежать 

від конкретної ситуації: comrade –товариш, friend – друг, neighbour – сусід, 

patient – пацієнт, heir - спадкоємець, foreigner - іноземець, owner - власник; 

friend – подруга; порівн.: 

(8) Does your neighbour return what he borrows? 

Yes, he returns our snow shovel in the spring and borrows our lawn mower             

[6, p. 365]. 

Антропометричні номінації залучають одиниці, що відбивають 

екзистенціальні параметри референта (стать, вік): man – чоловік, gentleman – 

джентльмен, little boy – хлопчик, old man – старий чоловік, young man – 

молодий чоловік, fellow – хлопець, mister – містер, sir – сер, lad - юнак; old lady 

– стара леді, young lady – молода леді, maiden – дівчина, madam – мадам, old 

woman – стара жінка, girl – жінка/дівчина/дівчинка, lady – леді, woman – 

жінка, miss – міс; порівн.:  

(9) The seven ages of women are: the first age is a baby,  then an infant,  then a 

miss,  then she’s a young lady, a young lady, a young lady, and a young lady [6, p. 

27]. 

Група індивідуально-психологічних охоплює номінації реальних і 

стереотипно приписуваних референтам чоловічої й жіночої статі поведінкових 

характеристик: swine - свиня, criminal – злочинець, drug addict – наркотично 

залежний, boozer - п’яниця; lass – дівка, fury – мегера, wench - дівка; порівн.: 

(10) Boozer: Has Mike been here? 

Man: Oh, yes, he was here about an hour ago. 

Boozer: Was I with him? [5]. 

Група природних номінацій охоплює одиниці, що відбивають 

неконтрольовані властивості референта, надані йому/ій „від природи” й 

доступні суб’єкту дискурсу в чуттєвому досвіді. До цієї групи залучені:  

 природно-телеологічні, що передають властивості референта, які 

підлягають телеологічній оцінці в термінах ефективно::неефективно, зокрема 
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такі, що відбивають інтелектуальний потенціал референта: coot - дурень, fool – 

дурень, lame – кульгавий, invalid - інвалід; порівн.:    

(11) A man goes to Frederick's of Hollywood. He wants to buy his wife the most 

sheer lingerie he can find. The woman behind the counter goes and gets an 

outfit.“This is $200,” she says. “I want more sheer,” says he. “This one is $350” “I 

want it even more sheer than that.” “This one is the most sheer that we have. It’s 

$500.” He says, “I’ll take it.” The man goes home to his wife and shows it to her 

and says, “Go put this on and come down to model it for me.” His wife goes 

upstairs, opens the box and thinks, “This thing is so see-through that the old coot 

won’t even notice I’m wearing it or not.” So she comes down wearing nothing at all 

and strikes a pose. “So how do you like it?” she says. Dang, you’d think for $500 

they’d iron the thing”[5].  

 природно-естетичні, що позначають властивості зовнішності 

референта, які підлягають  естетичній оцінці в термінах красиво::потворно: 

beau - красень, monster – страхіття; порівн.:                                                                 

(12) “All men look like a monster, if they don’t understand, that all  women are 

always beautiful in the morning”[5]. 

Дані кількісного аналізу частотності засобів вербалізації концептів 

„чоловік” і „жінка” подані у Таблиці 1. 

Таблиця 1. Частотність засобів вербалізації концептів „чоловік” і „жінка” 

різних ідеографічних груп (в дужках подані абсолютні кількісні дані).          

                             

В просторі сміхової культури діють різностатева пара об’єктів чоловік і жінка. 

Зв'язок між цією парою частіше носить шлюбний характер та описується 

асиметрично як чоловік та його дружина. Сімейно-родинні відносини суттєво 

превалюють над іншими додатковими ідентифікаторами особи жіночої статі. 

Ідеографічна група                            номінації чоловічої      

референції 

номінації жіночої 

референції 

Антропометричні                 35,6%  (89) 46,4%  (116) 

Реляційні (статусно-

немарковані) 

26% (65) 35,6% (89) 

Професійні (статусно-

марковані) 

13,6% (34) 14,4% (36) 

Посадові (статусно-

марковані) 

8,8% (22) 0% 

Ситуативні(статусно-

немарковані) 

7,2% (18) 1,2% (3) 

Індивідуально-

психологічні 

3,6% (9) 2% (5) 

Природно-телеологічні 

(природні) 

2,8% (7) 0% 

Титульні (статусно-

марковані) 

1,2% (3) 0,4% (1) 

Природно-естетичні 

(природні) 

0,8% (2) 0% 

Статусно-марковані 0,4% (1) 0% 
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Прототиповим соціальним діячем для британської культури є чоловік. Жіночі 

професійні ролі, відбиті у тексті анекдоту, є другорядними порівняно з 

чоловічими.  Вікове розчленовування можна побачити в обох гендерних 

групах, але для жінки воно більш важливе. Чоловік часто демонструє 

схильність до соціально несхвальних та біологічно руйнівних видах діяльності 

та патологіям (наркоманія, п’янство). Жінці усе це не властиво.     

На підставі отриманих даних можна зробити висновок про наявність 

асиметрії у вербальній репрезентації досліджуваних концептів, що відбиває 

асиметрію у концептуалізації гендерних категорій на когнітивному рівні. 

Чоловіка переважно категоризовано за статусно-рольовими та ситуативними 

параметрами, що визначають його місце в ієрархії інституціональних структур 

англомовного соціуму. Жінку переважно категоризовано за 

екзистенціальними і реляційними параметрами, що пов’язують її діяльність з 

сімейно-побутовою сферою.  
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТА 

ВМІНЬ АУДІЮВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ 

ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ (АГЛІЙСЬКА ЯК ДРУГА 

ІНОЗЕМНА) 

 

Третяк С. Р. (Харків) 

Науковий керівник: 

канд. пед. наук, доц. Рябих М. В. 

 

Аудіювання є основою спілкування, з нього починається опановування 

усною комунікацією. Воно складається з уміння диференціювати звуки, що 

сприймаються, інтегрувати їх у смислові комплекси, утримувати їх у пам’яті 

під час прослуховування, виконувати можливе прогнозування та, виходячи із 
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ситуації спілкування, розуміти звуковий ланцюг [2]. Аудіювання є 

ефективним засобом навчання іноземних мов. Воно дає змогу оволодіти 

звуковою стороною мови, що вивчається, її фонемним складом, інтонаціями, 

ритмом, наголосом, мелодікою. Через аудіювання проходить засвоєння 

лексичного складу мови та її граматичної структури. Одночасно аудіювання 

полегшує опанування мовленням, читанням та письмом, що є однією із 

головних причин використання аудіювання у якості допоміжного, а іноді і 

основного засобу навчання даним видам мовленнєвої діяльності. Без 

оволодіння цим видом мовленнєвої діяльності не можливо вивчити мову та 

користуватись нею на тому рівні, на якому від нас вимагає суспільство на 

даному етапі розвитку [1]. 

При роботі із текстом, доцільним є розділення вправ на такі, що 

виконуються перед прослуховуванням, під час прослуховування та після 

прослуховування. Вправи, що виконуються перед початком прослуховування, 

найбільш інтенсивно стимулюють процес сприйняття іноземної мови. Вони 

сприяють створенню у студента мотивації, настрою для прослуховування 

тексту певного змісту, усуненню мовних (лексичних, граматичних і 

фонетичних) труднощів, а також труднощів, що стосуються країнознавчої 

інформації [5]. Вправи, що виконуються під час прослуховування, мають на 

меті навчити студента слухати із метою розуміння змісту тексту та виділення 

окремих деталей. Вправи після прослуховування, як правило, виконують 

контролюючу функцію [4]. 

Успішність аудіювання залежить, з одного боку, від самого студента ( від 

ступеня розвитку його мовного слуху, пам’яті, від його уважності, 

зацікавленості і т.д), з іншого боку, від умов сприйняття (кількості і форми 

представлення тексту, тривалості його звучання) і від лінгвістичних 

особливостей – мовних та структурно-композиційних труднощів мовних 

повідомлень і їх відповідності мовному досвіду та знанням студентів [3]. 

В статті висвітлюються результати дослідження, яке було проведено в 

рамках дипломної роботи з метою розробки системи вправ для формування 

навичок та вмінь аудіювання у студентів першого курсу факультету іноземних 

мов(англійська як друга іноземна).  

Актуальність дослідження полягала у оптимізації методичних матеріалів 

для ефективного формування навичок та вмінь аудіювання, із застосуванням 

сучасних методик навчання у даній галузі. 

Метою дослідження була розробка системи вправ для формування 

навичок та вмінь аудіювання у студентів першого курсу факультету іноземних 

мов (англійська як друга іноземна), яка б дозволяла ефективно долати 

труднощі, пов’язані із аудіюванням, допомагала формувати відповідні 

навички, підвищувала мотивацію студентів та викликала у них зацікавленість 

у навчанні.  

У відповідності до поставленої мети дослідження необхідно було 

вирішити такі завдання: 
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 проаналізувати види труднощів, пов’язані із аудіюванням, а також 

розглянути види прав, що використовуються у навчанні аудіювання 

 на основі даних теоретичного аналізу, спостереження та анкетування 

розробити систему вправ, для ефективного формування навичок та 

вмінь аудіювання у студентів першого курсу (англійська мова як друга 

іноземна), яка б відповідала кількості академічних годин, відведених на 

курс навчання аудіювання, була адаптована до рівня знань студентів, 

що з нею працюватимуть, відповідала б вимогам сучасної 

лінгводидактики, закладала основу для використання мови на практиці, 

підвищувала мотивацію вивчення іноземної мови та була цікавою для 

студентів. 

 методом експериментального навчання перевірити ефективність 

розробленої системи вправ. 

У дослідженні брали участь студенти групи ЯЮ-11, факультету 

іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

Піддослідних було семеро: шестеро із них віком 17 років, та один віком 18 

років. Усі піддослідні були жіночої статі. Усі вони навчаються на першому 

курсі факультету іноземних мов з метою здобуття кваліфікаційного рівня 

«Бакалавр». Експериментальне навчання тривало півтори години. 

Матеріалом дослідження було обрано аудіо текст «Робінзон Крузо», 

вправи та візуальні опори у вигляді малюнків  до тексту.  

Практичне значення дослідження полягає у тому, що розроблена система 

вправ може бути використана у роботі із студентами першого курсу 

факультету іноземних мов (англійська як друга іноземна), вона відповідає 

кількості годин, відведених для курсу навчання аудіювання по 

запропонованому тексту, що дає змогу прослухати усі розділи аудіо тексту, 

сформувати на відпрацювати навички аудіювання у різноманітних та цікавих 

вправах. Також доволі важливим фактором є те, що рівень складності завдань 

у розробленій системі вправ відповідає рівню знань студентів.  

Для досягнення поставленої в роботі мети було використано наступні 

методи дослідження: теоретичний аналіз попередніх робіт у галузі навчання 

аудіювання, спостереження, експериментальне навчання, анкетування та 

статистична обробка отриманих даних. 

У ході теоретичного аналізу були проаналізовані види труднощів, 

пов’язані із аудіюванням та види вправ, що використовуються у навчанні 

аудіювання. Проаналізована інформація стала основою для розробки 

ефективнішої системи вправ для формування навичок та вмінь аудіювання. 

З метою отримання інформації про існуючий посібник було проведено 

спостереження за ходом заняття під час навчання за існуючим посібником. У 

ході спостереження було отримано наступну інформацію: 

 існуючий посібник складається із аудіотексту (10 розділів), списку 

активної лексики, що використана у аудіотексті та системи вправ  

 об’єм завдань не співпадає із кількістю занять, відведених програмою на 

цей курс навчання  
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 наявна схема роботи передбачає, що студенти прослуховують текст та 

виконують завдання вдома і лише вправи після прослуховування 

  записують почутий аудіотекст у зошити 

  список активної лексики вони не отримують 

 в аудиторії проводиться перевірка правильності виконання завдань. 

Перед початком розробки системи вправ було проведено анкетування серед 

студентів, які брали участь у дослідженні. 

Студентам було запропоновано оцінити кожен із пунктів анкетування за 

п’ятибальною шкалою: 

дуже низький – 1, низький – 2, середній – 3, високий – 4, дуже високий – 5. 

Нижче наведені запитання, запропоновані студентам. 

1. Оцініть рівень складності завдань у запропонованому Вам посібнику. 

2. Оцініть рівень складності запропонованого Вам аудіотексту.  

3. Оцініть можливість списувати виконані завдання у Ваших 

одногрупників, працюючи по запропонованій схемі. 

4. Оцініть рівень засвоєння активної лексики за допомогою виконання 

вправ із запропонованої Вам системи вправ. 

5. Оцініть Ваше бажання працювати із запропонованою системою вправ. 

Виходячи із результатів, отриманих в результаті анкетування та 

спостереження, було розроблено систему вправ для формування навичок та 

вмінь аудіювання, беручи до уваги усі недоліки та переваги існуючої системи 

вправ.  

У розробленій системі вправ, звичайно ж, головною метою є формування 

навичок та вмінь аудіювання, але ми не виключаємо використання аудіювання 

як допоміжного засобу для засвоєння лексики. 

Перш за все, було зменшено об’єм матеріалу для самостійного 

опрацювання, щоб більша кількість розділів тексту прослуховувалась в 

аудиторії. Згідно із розробленою схемою занять лише чотири розділи будуть 

прослухані студентами вдома, а останні шість на заняттях.  

Завдяки тому, що було виключено завдання із записування почутого 

аудіотексту у зошити, з’явилась можливість запропонувати студентам для 

виконання усі три види вправ з аудіювання: перед прослуховуванням, під час 

прослуховування та після прослуховування, адже найкращих результатів 

можна досягти, якщо виконувати ці вправи в комплексі. Тому вважаємо, за 

доцільне використання усіх трьох типів вправ у комплексі. Доволі велика 

увага була приділена розробці вправ перед прослуховуванням, адже, вони 

підготовлюють студента до прослуховування тексту та полегшують 

сприйняття іноземної мови на слух.  

Для перевірки ефективності розробленої системи вправ було проведено 

експериментальне навчання. Для отримання даних про ефективність 

розробленої системи вправ, було проведено повторне анкетування й 

запропоновано студентам ті ж самі питання, що й перед початком розробки 

системи вправ. 
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Результати обох анкетувань подано у діаграмі зведених даних, наведеній 

нижче (див. рис. 1). Максимальне значення у шкалі – 35, адже це максимальна 

кількість балів, яка може бути отримана за один пункт анкетування(7*5=35). 
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Рис. 1. Діаграма зведених даних анкетувань 

 

В результаті обробки даних анкетувань було отримано наступну інформацію: 

1. Рівень складності розробленої системи вправ, вищий, порівняно із 

рівнем складності існуючого посібника. Він, згідно із оцінкою студентів, 

є трохи вищим за середній. Це дає нам змогу зробити висновок, що 

студентам буде цікавіше працювати із новою системою вправ, та це буде 

спонукати їх до вивчення нової лексики та до подальшого навчання. 

2. Аудіотекст не було змінено, адже всі студенти оцінили рівень його 

складності як «середній» ще в результаті першого анкетування, що 

говорить про те, що текст для аудіювання підібрано правильно та він 

відповідає рівню знань студентів. 

3. Згідно із схемою роботи із розробленою системою вправ, можливість 

списувати відповіді у одногрупників, на думку студентів, на багато 

нижча, ніж коли вони працюють за існуючою схемою та виконують всі 

завдання вдома. 

4. Ефективності засвоєння лексики, згідно із результатами анкетування, 

теж є вищою, ніж при навчанні за існуючим посібником. 

5. Одним з ключових значень є рівень бажання студентів працювати із 

запропонованим їм посібником. Згідно із результатами анкетування, 

рівень бажання працювати із розробленою системою вправ сягає майже 

максимальної відмітки, що доволі сильно перевищує цей же показник у 

існуючого посібника. 

Таким чином, отримані результати доводять більш високу ефективність 

формування навичок та вмінь аудіювання під час виконання завдань із 

розробленої системи вправ. Також результати проведеного дослідження 

свідчать, що виконання вправ перед прослуховуванням, під час 
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прослуховування та після нього дає змогу студентам пройти етап підготовки 

до сприйняття іноземної мови на слух, сформувати та закріпити навички та 

вміння аудіювання, більш ефективно засвоїти активний лексичний матеріал та 

відпрацювати його. Саме завдяки  комплексному застосуванню усіх трьох 

типів вправ, розроблена система вправ за усіма показниками є більш 

ефективною у формуванні навичок та вмінь аудіювання. Завдяки тому, що 

було взято до уваги результати спостереження та анкетування, розроблена 

система вправ відповідає усім цілям, які були поставлені перед її розробкою, а 

саме:  

 рівень складності вправ у розробленій системі відповідає рівню 

знань студентів, що працюватимуть із розробленою системою 

вправ 

 розроблена система вправ включає в себе вправи перед 

прослуховуванням, під час прослуховування та після 

прослуховування 

 розроблена система вправ навчає студентів користуватись 

інформацією, отриманою під час прослуховування  

 типи вправ, їх послідовність та різноманітність, стимулюють 

ефективне засвоєння активної лексики, розвивають навички 

підготовленого та непідготовленого усного мовлення, підвищують 

мотивацію студентів та зацікавленість до навчання аудіювання. 

Перспективу дослідження ми вбачаємо у пошуку більш оптимальної 

організації процесу формування навичок та вмінь аудіювання студентів 

молодших курсів. 
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СТРУКТУРНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ У РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ 

ЦІННІСНОГО СКЛАДНИКА КОНЦЕПТУ КОХАННЯ  

(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПІСЕННОЇ ЛІРИКИ) 

Тупало О. В. (Кременчук) 

Науковий керівник:  

канд. філол. наук, доц. Шамаєва Ю. Ю. 

 

     У сучасній концептології та лінгвокультурології велика увага приділяється 

концептам емоційного та етичного характеру (Н.Д.Арутюнова, А.Вежбицька, 

С.Г.Воркачов, В.З. Дем’янков, Н.В.Дорофєєва, О.П. Єрмакова, В.І. Карасик, 

О.А. Корнілов, та ін.), оскільки особливості вербальної репрезентації 

емоційного досвіду мають безпосереднє відношення до менталітету етносу. 

    Концептуальна система – це основа мовної картини світу. Аналіз 

фрагментів картини світу відбувається на основі виділення мовних 

одиниць, які репрезентують досліджувані концепти. Кожна культура має  

свою модель світу, картину світу. Найбільш актуальними виступають 

дослідження когнітивних аспектів мови, зокрема, когнітивної 

інтерпретації носіїв різних мов фрагментів свого внутрішнього світу 

[6:175-177]. Концепт репрезентується в мові різноманітними мовними 

засобами, які об’єктивують окремі сукупності когнітивних ознак, кожна з 

яких є значенням відповідної лексеми [3:260]. 

Концепт КОХАННЯ займає особливе місце серед лінгвокультурних 

концептів. Він відноситься до числа базових людських цінностей та 

безпосередньо пов'язаний з формуванням у людини сенсу життя як мети, 

досягнення якої виходить за межі людського буття. 

Представники когнітивної лінгвистики (А.П. Бабушкін, Е.С. Кубрякова, 

Й.А. Стернін та ін.) інтерпретують концепт як одиницю оперативної 

свідомості, при цьому головним в даній трактовці концепту є зазначення на 

його цілісність. Представники лінгвокультурологічного направлення (Н. Д. 

Арутюнова, С. Г. Воркачев, В. І. Карасик, Ю. С. Степанов та ін.) розглядають 

його як ментальне утворення, яке позначено етносемантичною специфікою. 

Жодна з виявлень людської психіки не привертає до себе стільки уваги 

письменників та поетів, жодна з них не була стільки у людей «на язиці», як 

кохання. Кохання – «найприродня для людини пристрасть» (Паскаль), «диво 

цивілізації» (Стендаль), воно поряд з голодом та честолюбністю керує світом. 

Концепт КОХАННЯ, безумовно, належить до числа настільки високих 

духовних абстракцій, вище яких, за думкою Р.Рождественського, «в людській 

душі починається мертвий, безповітряний простір». Кохання, як і всі емоції, 

пов’язане з цінністю, та особливо бажання, володіє змістотворчою функцією, 

але значення, створене коханням, це – значення існування, буття людини.  

Концепт КОХАННЯ – найцікавіший об’єкт лінгвістичного дослідження, 

тому як емоційний концепт має певні ознаки: цінність кохання до суб’єкту; 

необ`єктивність и немотивованість вибору об’єкта кохання; недовільність 
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кохання; амбівалентність почуття кохання; зв'язок з ненавистю, вірою, 

щастям, страхом; та психосоматичні прояви кохання. 

     Таким чином, актуальність нашої  роботи зумовлена зумовлена 

інтегративним лінгво-когнітивним підходом до вивчення структури і 

інтерпретаційної периферії концепту КОХАННЯ у сучасних англомовних 

дискурсах.  

Мета дослідження полягає в аналізі способів структурної концептуально-

метафоричної вербалізації образно-ціннісного складника концепту 

КОХАННЯ (ОЦСКК) в англомовному пісенному дискурсі у руслі когнітивної 

лінгвістики та лінгвокультурології.  

Досягнення мети даної роботи передбачає послідовне вирішення 

наступних завдань: а) визначити теоретико-методологічні засади дослідження 

засобів мовної  об’єктивації ОЦСКК; б) проаналізувати вербалізатори ОЦСКК 

на матеріалі сучасних англомовних пісень; в) виділити й систематизувати 

концептуальні кореляти концептуального референту КОХАННЯ з метою 

виявлення його аксіологічної специфіки в англомовній лінгвокультурі.  

     Об’єктом нашого дослідження є ціннісно-образна складова КК. Предмет 

складають засоби мовної об’єктивації культурно-детермінованої образної 

складової КК на матеріалі англомовних пісень.  

     Мета і завдання роботи зумовили вибір основних методів дослідження, 

серед яких використовувались: концептуально-метафоричний аналіз мовної 

об’єктивації ОЦСКК (для виявлення кола концептуальних корелятів 

концептуального референту КОХАННЯ), гіпотетико-дедуктивний метод (що 

зумовив добір фактажу), елементи статистичного аналізу.      

     Наукова новизна полягає в тому, що ОЦСКК, об’єктивований в 

англомовних піснях, розглядається як складник водночас концептуальної, 

мовної та емоційної картини світу з виявленням його аксіологічної специфіки. 

     Матеріалом роботи є 1000 текстів англомовних пісень, де у результаті 

наскрізної вибірки було виявлено 540 фрагментів метафоризації кохання як 

засобу вербалізації ОЦСКК.         

     Першим етапом нашого дослідження було проведення кількісного аналізу 

вербалізованих концептуальних корелятів концептуального референту 

КОХАННЯ на матеріалі сучасних англійських пісень, що уможливило 

виявлення структурної, онтологічної та орієнтаційної типів метафоризації 

емоційного смислу як провідних. Наступним кроком було виявлення 

універсальних та національно-специфічних валоративних рис англомовної 

етносемантичної особистості. 

    Життя не може існувати без кохання, тому основним концептуальним 

корелятом КК, об’єктивованого  LOVE IS LIFE (КОХАННЯ ЦЕ ЖИТТЯ) 

(4%): Your love keeps me alive/You're all I need to survive (Shania Twain “I'm 

Holdin' On To Love”) та його корелятивний антиконцепт LOVE IS DEATH 

(КОХАННЯ ЦЕ СМЕРТЬ) (4%): And I feel the love is dead / I`m loving angels 

instead (Robbie Williams – «Angels»).  
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Кохання персоніфікується, про що свідчить структурна концептуальна 

метафора (СКМ) LOVE IS A LIVING BEING (КОХАННЯ– ЦЕ ЖИВА 

ІСТОТА) (2%): Without love I wouldn't believe / In anything that lives and 

breathes (Elton John – "Believe").  

Окремо можна виділити такі метафоричні відгалуження, як LOVE IS FAMILY 

(КОХАННЯ - ЦЕ СІМ'Я)(1%):  

One love for the mother's pride/One love for the times we cried/  

One love got to stay alive (Blue - "One love"), та LOVE IS CHILDHOOD 

(КОХАННЯ - ЦЕ ДИТИНСТВО(1%):  

Before you judge me,/Try hard to love me,/Look within your heart then ask,/ 

Have you seen my Childhood?  (Michael Jackson - “Childhood”). 

Кохання дуже часто порівнюють з рослинами-воно росте, гине, квітне, 

тобто LOVE IS PLANT (КОХАННЯ ЦЕ РОСЛИНА)(2%): 

The more seeds you plant/The more flowers you grow/So/Big up the love ‘till it 

overflows (Natasha Bedingfield – “Size Matters”). 

Джерелами кохання є красота та здоров’я, тобто LOVE IS BEAUTY / 

HEALTH (КОХАННЯ - ЦЕ КРАСОТА / ЗДОРОВ'Я): 

That's the beauty of it yeah,/Because we truly love each other (Eminem - “I Love 

You More”) (2%); 

That's what I tell myself  / And everything that I love in life / It is killing me, cause 

it's bad for my health (Pink -“ Unwind”) (1%). 

Переживаючи досвід любові, ми починаємо бачити щире, незриме значення 

речей і подій, з яких складається лінія людського життя. Стиль життя 

відображує саме життя - LOVE IS LIFE STYLE (КОХАННЯ ЦЕ СТИЛЬ 

ЖИТТЯ) (3%): 

1) Love is all you need /Nothing you can know that isn’t known /Nothing you can see 

that isn’t shown (Beatles - “All you need is Love”). 

Коханню притаманні тайна почуттів, таємниці емоцій, висловлюється як 

LOVE IS MYSTERY (КОХАННЯ - ЦЕ ЗАГАДКА)(2%):  

Love is just a mystery/Like colors to the blind /You always need/A secret agent love 

(Babys - “ Love Is Just A Mystery”). 

Скрізь загадку розкривається зміст казок та вигаданих історій, тобто LOVE IS 

MARVEL (КОХАННЯ - ЦЕ КАЗКА) (3%): I’m in love with a fairytale  

(Alexander Rybak -“Fairytale”). 

Концептуалізація кохання як дії (LOVE IS ACTION)(КОХАННЯ-  ЦЕ ДІЯ) 

(3%), свідчить про активну життєву позицію англомовної особистості: 

The love we share/Seems to go nowhere/I think I've lost my light/For I toss and 

turn/I can't sleep at night (The Pussycat Dolls -“Tainted Love”). 

Дія приводить до змін, тобто LOVE IS CHANGE (КОХАННЯ - ЦЕ 

ЗМІНИ)(1%): 

http://lyrics-keeper.com/ru/babys/index.html
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Cause every time/I seem to fall in love/Crash! Boom! Bang! (Roxette -

“Crash!Boom!Bang!”). 

Завдяки навчанню ми стаємо причетними мудрості, довідаємося нові 

шляхи, які інакше залишилися б для нас невідомими, і приходимо до самих 

себе. Кохання проходить всі ті ж етапи як і етапи навчання, звідси LOVE IS 

STUDYING (КОХАННЯ - ЦЕ НАВЧАННЯ)(2%): 

Cause I`m still learning the art of love (Jordin Sparks feat – “Art Of Love”). 

 Кохання – рушійна сила. Це спостерігаємо як кохання як телеономний 

концепт має позицію «антицінності», що приводить до LOVE IS MOVEMENT 

(КОХАННЯ - ЦЕ РУХ)(2%): What can I do? /I'm into you /I'm into you /Love the 

way that you move (Kylie Minogue - “Wow”). 

Найбільше цікавим саме у англомовному ПД виявляється те, що кохання 

породжує такі відносини, які можна назвати бойовими, як на війні. Тому 

концептуалізація кохання як активної дії  набуває таких екстремальних форм, 

як LOVE IS WAR (КОХАННЯ - ЦЕ ВІЙНА)(3%): Now you are my enemy/I 

found out love is war ( Scorpions –“ Love Is War”). 

 Кохання як гірка отрута, терпка на дотик, гірка на смак, тобто LOVE IS 

POISON (КОХАННЯ - ОТРУТА)(2%):  

Don't you know that you're toxic/Intoxicate me now/With your loving now (Britney 

Spears – “Toxic”). Немає нічого отрутнішого, ніж прихильність і прагнення до 

володіння, як  LOVE IS POSSESSING (КОХАННЯ - ЦЕ ВОЛОДІННЯ)(2%): 

 I gave you all the love I got /I gave you more than I could give (Sade - «No 

Ordinary Love»).Кохання - це ризик. Ризик втратити себе в іншій людині й зупинитися, не 

зумівши вийти з цього стану - LOVE IS RUNNING RISKS (КОХАННЯ - ЦЕ РИЗИК)(2%): 

Love bites, love bleeds/It's bringing me to my knees /Love lives, love dies/ It's no 

surprise /Love begs, love pleads (Def Leppard– "Love Bites").Кохання - це гра, де 

двоє можуть грати і обидва вигравати. Якщо ж гра ця не має в своїй основі 

щирих почуттів, то вона так швидко закінчується, як і почалася -  LOVE IS A 

GAME (КОХАННЯ - ЦЕ ГРА)(3%): Let's play a love game, play a love game /Do you 

want love or you want fame?/Are you in the game?(Lady Gaga -“Love game”). 

Якщо кохання не має взаємності, то LOVE IS INACTIVITY (КОХАННЯ - 

ЦЕ ПАСИВНІСТЬ)(1%): Even your friends say I'm a good woman /All I need to 

know is why? /Why don't you love me?/Tell me, baby, why don't you love me? 

(Beyonce -“Why don`t you love me”). 

Свобода це гармонічне доповнення кохання, що формує фундамент 

стосунків та відкриває шлях до реальності, LOVE IS FREEDOM (КОХАННЯ - 

ЦЕ СВОБОДА)(3%): 

And I'm only here /To bring you free love /Let's make it clear /That this is free love 

(Depeche Mode - «Freelove»). 

Кохання було завжди темою мистецтва та позовом творити, тобто LOVE IS 

ART (КОХАННЯ - ЦЕ МИСТЕЦТВО)(2%): 

http://lifemusic.ru/lyrics/s/scorpions.html
http://perevod.pesenki.ru/?bnd=Sade&sng=No%20Ordinary%20Love
http://perevod.pesenki.ru/?bnd=Sade&sng=No%20Ordinary%20Love
http://perevod.pesenki.ru/?bnd=Depeche%20Mode&sng=Freelove
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Cause I`m still learning the art of love (Jordin Sparks feat – “Art Of Love”). 

Закохана людина сподівається на пролонгування почуттів, на краще 

майбутнє, звідси LOVE IS FUTURE ORIENTATION (КОХАННЯ ЦЕ 

МАЙБУТНЄ)(2%): 

But I love you, until the end of time /Come what may /Come what may /I will love 

you until my dying day (Nicole Kidman and Ewan McGregor -  "Come What 

May"), та відповідно, LOVE IS PAST (КОХАННЯ -ЦЕ МИНУЛЕ)(2%): 

Now that the love is gone, love is gone/ Got to find a reason (David Guetta -“Love 

Is Gone”). 

Таким чином, структурні концептуальні метафори ПД як інструмент 

виявлення культурно-маркованого змісту образної складової концепту 

КОХАННЯ уможливлюють ідентифікацію ціннісних домінант англомовної 

етносемантичної особистості, більш глибинне дослідження яких і складає 

перспективу нашої роботи.  
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канд. пед.  наук, доц. Свердлова І. О. 
 

В умовах незалежної державності важливим є науковий пошук й 

розроблення сучасних методик навчання іноземної мови. Технології навчання 

англійської мови, пов'язані з її використанням, набувають поширення у всіх 

сферах людської діяльності, і тому випускник школи, гімназії або ліцею 

повинен володіти необхідними знаннями, вміннями та навичками мовленнєвої 

діяльності. Важливу роль у розв'язанні цих проблем відіграє такий вид 

мовленнєвої діяльності, як аудіювання. На сучасному етапі у роботах з 

методики навчання іноземним мовам як у нашій, так і в інших країнах, 

підкреслюється необхідність навчання аудіювання, як дуже важливого уміння, 

без оволодіння яким спілкування є неможливим. Проаналізувавши існуючі 

практичні дослідження і розробки з проблеми навчання аудіювання в старшій 
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школі, робимо висновок, що вони гранично звужені і не відповідають 

сучасним вимогам. Кількість вправ не є достатньою. А формування навичок 

аудіювання можливе лише при використанні комплексу завдань. Таким 

чином, на сьогоднішній день проблема навчання аудіювання, на основі 

системи вправ у старших класах середньої загальноосвітньої школи, 

залишається недостатньо висвітленою. Усе це і зумовлює актуальність 

проблеми дослідження даної роботи.  

Об’єктом дослідження є процес формування у школярів загальноосвітніх 

шкіл навичок аудіювання. 

Предметом дослідження виступає методика навчання аудіювання у 

старших класах загальноосвітньої школи. 

Мета дослідження полягає в практичній розробці системи вправ для 

формування навичок аудіювання на основі аудіокниги Оскара Уайльда “The 

Picture of Dorian Gray” та в експериментальній перевірці її ефективності. 

Поставлена мета досягається шляхом розв’язання таких завдань: 

1)визначення психолінгвістичних особливостей аудіювання як виду 

мовленнєвої діяльності; 2) розгляд методичних основ формування навичок 

аудіювання; 3) аналіз системи вправ в існуючих посібниках з точки зору їх 

методичних можливостей, змісту; визначення їх ролі, місця та функції в 

системі навчання аудіювання; 4) розробка системи вправ, спрямованої на 

формування навичок аудіювання; 5) експериментальна перевірка ефективності 

запропонованої системи вправ. 

Для вирішення поставлених завдань використано такі методи 

дослідження: 1)критичний аналіз вітчизняної та зарубіжної методичної, 

психологічної, педагогічної, психолінгвістичної літератури з проблеми 

дослідження; 2)вивчення та узагальнення досвіду навчання іншомовного 

аудіювання; 3)практичний експеримент. 

Першим етапом нашого дослідження було вивчення психологічних та 

психолого-педагогічних праць вітчизняних та зарубіжних мовознавців [1;2;3 

та ін.], що дозволило з’ясувати основні психолінгвістичні механізми, що 

забезпечують цілісність та динамічність процесу аудіювання. Це механізми 

довготривалої та короткотривалої пам’яті, внутрішнього промовляння, 

сегментації мовленнєвого потоку, ідентифікації понять, вірогідного 

прогнозування, селекціонування корисного звукового сигналу, адаптації, 

осмислення. Важливість аналізу зазначених механізмів полягає в необхідності 

врахування особливостей їх функціонування з метою розробки системи 

аудитивних вправ. 

На наступному етапі було показано роль аудіокниги (АК) у процесі 

формування навичок аудіювання. АК – це текстовий матеріал художнього чи 

нехудожнього твору, представлений у друкованому вигляді (книжці) з 

ідентичним записом текстового матеріалу на аудіокасеті (чи компакт-диску). 

Однією із позитивних якостей АК як комплексного допоміжного засобу 

навчання, на наш погляд, є те, що при його використанні смислове сприйняття 

художнього тексту супроводжується інтенсивним внутрішнім 
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проговорюванням, зростає роль слухового сприйняття інформації. Роль 

звукового сприйняття художнього тексту значно підвищується, якщо він 

озвучується майстрами художнього слова. У цьому випадку усне мовлення 

перетворюється на важливий засіб звукової наочності, викликаючи у слухача 

певні асоціації, та створює певне налаштування, що сприяє кращому 

розумінню мовленнєвого повідомлення.  

Виділяють такі функції АК художніх творів у системі традиційного 

навчання: 1) естетичну;  2) навчальну;  3) мотиваційно-спонукальну; 4) 

літературознавчу; 5) пізнавальну; 6) розвививально-виховну; 7) 

компенсаторну; 8) актуалізації внутрішнього унаочнення; 9) афективну. 

Наступним етапом нашого дослідження була побудова спеціально 

розробленої системи вправ для формування навичок аудіювання у 

старшокласників, яка проводилася на основі відібраної  автентичної АК 

Оскара Уайльда “The Picture of Dorian Gray”. 

Відповідно до етапів формування сприйняття художнього твору учнями 

робота з АК передбачає три етапи, для яких був розроблений комплекс вправ 

в єдиній системі. 

І. Підготовчий (літературознавчо-соціокультурний) етап. Мета етапу – 

познайомити учнів з короткою біографією автора твору, охарактеризувати 

його творчість, епоху (історико-географічний фон і соціокультурні реалії), в 

якій жив та творив письменник, розширити кругозір учнів. Наприклад: 

1. Look at the cover of the book. Who might this young man be? Write down 

four adjectives which depict him and his feelings. 

2. Read the description of the story on the back cover. What kind of story do 

you think this is? 

(a)    an adventure story   (b)       a detective story   (c)      a ghost story 

(d)     a horror story        (e)        a mystery story     (f)       a romance  

(g)   a science fiction      (h)        a thriller 

3. Look at the following illustrations from the book. Look at the setting; people, 

their clothes, faces; how people act, live, and decide: 

What do you learn about the period of time in which this story takes place? 

Who are these people (or some of them) in the story? What can you say about 

their characters? What relationships between them are reflected in the pictures (for 

example, they are husband and wife, friends, enemies). Do these people like each 

other? 

What is happening in each picture? How do people in these pictures seem to 

feel about what is happening (there is a feeling of fear, romance, excitement, 

loneliness, sadness, superiority, thoughtfulness, anything else)? 

Arrange the pictures to tell a brief story. Give your picture story a title. 

ІІ. Основний (комунікативний) етап – безпосередня робота з АК. Мета 

другого етапу охоплює два паралельні напрями: 1) детальне вивчення твору 

художньої літератури, мовних засобів виразу та 2) інтерпретацію твору. 

Приклад вправ надано нижче: 

Discuss these questions in small groups. 
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 – Some tribes in the Amazon rainforest do not allow scientists to take photographs 

of them. They believe that each time you take a photograph of someone you take a 

little bit of their soul away. Can you explain why this is? Do you share these 

feelings? 

Listening to Chapter 1 

1. Are these statements about Basil Hallward true or false?  

(a) He is an artist.  

(b) He went to Oxford University.  

(c) He is going to exhibit the painting of Dorian Gray at the Grosvenor.  

(d) He met Dorian Gray at a party. 

(e) He wants Lord Henry to meet Dorian.  

2. Match the sentences (a – h) to the people who say them (1 – 3) 

1 Dorian     2 Basil     3 Lord Henry 

a   ‘What odd people you painters are!’… 

b   ‘You don’t understand what friendship is, Harry.’… 

c   ‘I choose my friends for their beauty and my enemies for their intelligence.’ … 

d  ‘He has certainly not been flattering to me. Perhaps that is why I don’t believe 

anything he has told me.’… 

e  ‘It is one of the great paintings in modern art. I will pay anything you ask for it. I 

must have it.’… 

f   ‘I am jealous of everything whose beauty does not die.’… 

g  ‘Between you both you have made me hate the best piece of work I have ever 

done. I will destroy it.’… 

h  ‘I will stay with the real Dorian.’… 

3. Describe the artistic setting of the opening scene. Who is there? Where are 

they? What are they doing? What words are used to describe the house and the 

garden?  

4. Describe Dorian, Basil and Lord Henry. 

5. Complete the following sentences: 

a   Basil doesn’t want Lord Henry to meet Dorian because ……………… . 

b   Dorian wants Lord Henry to stay with him while he poses because ….. . 

c   Dorian is jealous of his own picture because ………………………….. . 

d   Dorian was a little afraid of Lord Henry because ……………………… . 

6. In pairs or small groups, discuss the following questions. 

1) From what social class do the characters of this novel come? How does this 

affect our view of them and their problems?  

2) What is notable about the account of Basil's first encounter with Dorian? How 

does Basil describe their relationship and Dorian's effect on his art?  

3) How does Dorian regard himself? Is he a narcissist? (Look up this term and the 

story of Narcissus—what does the term mean. What is basic plot of Narcissus?)  

4) How is flower imagery used throughout the scene (e. g., Lord Henry pulls "the 

daisy to bits with his long, nervous fingers")? What symbolism is associated 

with a scene of temptation in a garden?  
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5) How is Lord Henry portrayed? What is his relationship to his family? What 

principles does he profess?  

6) What does Lord Henry suggest may be the end of Basil and Dorian's 

relationship? Do you think his prophecy come true?  

7. Write a paragraph: Do you think Lord Henry will be a good or a bad influence 

on Dorian? Why? Why not?  

Вправи для одночасного аудіювання й читання. 

1. Listening to the text, underline the most emotional sentences, put marks of 

word accents. 

2. Listening to the dialogue, define the point of view / mood of each speaker. 

3. Listening to the novel, make the appropriate layout of the text. 

ІІІ. Заключний етап. Мета – усвідомлення глибинного змісту твору, 

подальший розвиток мовної свідомості та мовленнєвої діяльності учнів. 

1. Discuss in small groups the parallels between Dorian’s story and the Faust 

legend. Does Dorian make a pact with the devil? 

2. Work with another pupil. Imagine you are Dorian Gray’s servant and the 

servant’s friend. Dorian’s servant tells the story of what he finds in the attic. His 

friend asks questions. 

3. Do you think people can change even if they have done terrible things? 

Create your own ending to the story. 

4. “There is no such thing as a moral or an immoral book,” Wilde says in the 

Preface. “Books are well written, or badly written. That is all.” Does the novel 

confirm this argument? 

5. Below is a selection of some Wilde's most famous and witty quotes. Choose 

one of them and write an essay. 

“We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.” 

“I can resist everything except temptation.”  

“Men marry because they are tired; women, because they are curious; both 

are disappointed.” 

“There is only one thing in the world worse than being talked about, and that 

is not being talked about.”  

6. Work in small groups. Choose your favourite episode from the novel and act 

it out. 

Наступним етапом було проведення експериментального дослідження у 

Кременчуцькій загальноосвітній школі I-III ступенів № 17 протягом лютого – 

березня 2010 навчального року із учнями 10-Б класу (вчителі іноземної мови – 

Рудська Тетяна Костянтинівна (каб. №3) та Лубенець Світлана Володимирівна 

(каб. №4)). Кількість навчального часу становила 32 години, що охоплювало 8 

тижневий цикл занять. Школярі-учасники експериментального навчання були 

поділені на дві групи по 12 чоловік кожна. У експериментальній групі (ЕГ) 

навчання проводилось на основі відібраної автентичної аудіокниги Оскара 

Уайльда “The Picture of Dorian Gray” та  спеціально розробленої системи 

вправ. У контрольній групі (КГ) використання навчального матеріалу 

продовжувалось без змін. За результатами передекспериментального зрізу 
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рівень володіння англійською мовою у вказаних групах на початку 

експериментального навчання був практично однаковий та свідчив про 

недостатню сформованість навичок аудіювання в учнів. У процесі 

формування експериментальної та контрольної груп ми враховували й такі 

параметри, як однаковий вік школярів чоловічої і жіночої статі – 15 років, 

здатність до вивчення іноземної мови, відсутність конфліктів всередені груп, 

що б могло негативно вплинути на проведення експериментального навчання.  

Гіпотеза експерименту полягала у наступному: поетапне, систематичне і 

комплексне використання АК художніх творів у навчанні англомовного 

аудіювання є одним із дійових засобів підвищення ефективності навчання 

іноземної мови за умов раціонального відбору і систематизації текстового 

матеріалу аудіокниги та використання розробленої взаємопов'язаної системи 

вправ. Все вищезазначене зумовило його мету – перевірити істинність 

гіпотези в природних умовах навчання старшої школи. 

Завданнями даного експериментального навчання стали: 1) організація 

проведення експериментального навчання; 2) підготовка матеріалів для 

проведення експериментального навчання; 3) проведення 

передекспериментального зрізу з метою визначення рівня володіння 

англійською  мовою в аудіюванні на початку експериментального навчання; 

4)проведення експериментального навчання за моделлю, описаною нижче; 

5)проведення післяекспериментального зрізу з метою визначення рівня 

володіння англійською мовою учнів в аудіюванні по закінченні 

експериментального навчання; 6) обробка даних експериментального 

навчання й інтерпретація отриманих результатів для визначення ефективності 

розробленої методики; 7) формулювання висновків щодо досягнення мети 

експерименту на основі даних експериментального навчання. 

Проведення експерименту включало етапи 1) проведення 

передекспериментального зрізу; 2) проведення експерименту із застосуванням 

запропонованої комплексної системи вправ; 3) проведення 

післяекспериментального зрізу. 

Проведене дослідження та результати експериментальної перевірки  

дають можливість зробити висновок про доцільність навчання іншомовного 

аудіювання із застосування аудіокниг художніх творів. Комплексне 

використання аудіокниг  сприяє формуванню іншомовних мовленнєвих умінь, 

посиленню мотивації навчання, розвитку ініціативи та творчого потенціалу, 

підвищенню активності, самостійності учнів, а також збуджує їх інтерес до 

іноземної мови,  що в цілому підвищує ефективність навчально-виховного 

процесу. 

Перспективою нашого дослідження вбачається використання створеної 

системи вправ для формування навичок аудіювання аудіокниг художньго 

тексту та можливістю її використання у розробці контрольних робіт, 

створенні посібників та підручників, подальших дослідженнях. 
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канд. філол. наук, доц. Шамаєва Ю. Ю. 

 

Визначною рисою сучасного мовознавства є зрушення парадигми його 

досліджень у бік функціонального, антропоцентричного, когнітивного 

бачення та розуміння мовних явищ. Основним завданням такого підходу є 

розв’язання проблем вербалізації інформації у процесі пізнання оточуючого 

світу (М.Ф. Алефіренко, В.І Карасик, А.М Приходько), способів 

представлення мовних одиниць у людській свідомості та їхньої участі у 

забезпеченні акту комунікації.  

Досліджуваний нами в даній роботі концепт СВОБОДА належить до 

абстрактних концептів, тобто до таких, які є у свідомості, але яких немає 

фізично; які являють собою певну цінність або антицінность, але які не можна 

побачити або відчути. Концепт СВОБОДА, будучи абстрактним, 

характеризується особливістю наповнення свого образного компонента, в 

основі якого лежить не наочний образ, а абстрактна ідея, позбавлена 

почуттєвої наочності. 

Необхідність аналізу концепту СВОБОДА у річищі антропоцентризму з 

урахуванням новітніх досягнень когнітивної лінгвогносеології, а також 

визначення місця цього концепту у відповідних концептуальних та мовних 

картинах світу зумовлює актуальність даного дослідження. 

Метою нашої розвідки є виявлення структури та змісту концепту 

СВОБОДА, об’єктивованого в англійській (британський / американський 

варіанти) та українській / російській мовах, засобами семантико-когнітивного 

аналізу з урахуванням когнітивно-ономасіологічного та семасіологічного 

аспектів дослідження номінативних одиниць.  

Вищезазначена мета передбачає розв’язання конкретних завдань: 

визначити теоретико-методологічні засади вивчення концептуально-мовного 

змісту та структури концепту СВОБОДА; виявити особливості 

лінгвокогнітивної польової структури та наповнення концепту, що вивчається, 
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лексичними вербалізаторами з виділенням змістовних характеристик 

концепту СВОБОДА у концептуальній та мовній картинах світу 

представників англійської/американської та української/ російської 

лінгвокультур; порівняти лінгвокогнітивні структури досліджуваного 

концепту в американській/британській та українській/російській 

лінгвокультурах з висвітленням універсальних та національно-специфічних 

корелятивних рис об’єктивації лінгвоментального конструкту СВОБОДА.  

Об’єктом дослідження є вербалізований концепт СВОБОДА як один із 

центральних концептів в моделі світу англо-американської та українсько-

російської лінгвокультур.  

Предметом є його структурно-змістовна лінгвокогнітивна організація. 

Матеріалом аналізу слугують вибірки із фразеологічних/ пареміологічних 

словників та дані лексикографічних джерел. Було проаналізовано корпус із 

600 фрагментів британського/американського та українського/російського 

художнього і публіцистичного дискурсів, що мовно об’єктивують концепт 

СВОБОДА (300 епізодів у кожній досліджуваній лінгвокультурі відповідно). 

Методологією роботи обрано системний підхід до об’єкта аналізу у річищі 

лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики, а конкретні методи 

включають: когнітивно-семантичний аналіз засобів концептуалізації свободи 

для побудови та когнітивної інтерпретації номінативного поля концепту 

СВОБОДА у відповідних мовах; концептуальне моделювання та 

лінгвоконцептуальний аналіз, спрямовані на виявлення загальної структури 

концепту СВОБОДА та змісту його складових; методики міжмовного 

концептуального зіставлення для виявлення конвергентних та дивергентних 

рис концептуалізації та вербалізації концепту СВОБОДА у лінгвокультурах, 

що порівнюються. 

Отримані результати можна узагальнити наступним чином: 

1. Концепт СВОБОДА як лінгвокультурний концепт є культурно- 

детермінованим вербалізованим смислом, у плані вираження репрезентованим 

широким репертуаром мовних реалізацій. 

2. Даний концепт акумулює, з одного боку, певну суму апріорно досвідних 

уявлень щодо матеріального та духовного світу, а з іншого- він є 

відображенням категоризуючої діяльності людини, закріпленою мовною 

свідомістю. Він має певну структуру, яка складається з якісно різних 

гетерогенних компонентів. 

3. Структура концепту СВОБОДА в американській/британській та 

українській/російській мовних свідомостях являє собою перелік вербально 

актуалізованих концептуальних ознак, аранжованих за основними його 

компонентами. Водночас, зміст концепту має формат польової моделі, 

наповнення якої відбиває щільність структурних та концептуальних ознак, 

виявлених в результаті аналізу способів його актуалізації в певній 

лінгвокультурі. 

Зазначимо, що як до визначення концепту, так і до виявлення його 

структури в сучасній когнітивістиці існують різні підходи. Основними з них є 
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лінгвокогнітивний (О.С. Кубрякова, Р.М. Фрумкіна, М.М. Болдирєв,         В.І. 

Карасик) і лінгвокультурологічний (І.А. Стернін, Ю.С. Степанов, С.Г. 

Воркачєв, А. Вербицька). У когнітивній лінгвістиці концепт тлумачать як 

глобальну розумову одиницю, що є квантом структурованого знання, певною 

ідеальною суттю, яка формується у людини шляхом її безпосередніх операцій 

з предметами, з наочністю, ментальних операцій людини з іншими вже 

існуючими концептами, що вже існують в її свідомості. Лінгвокультурний же 

підхід до розуміння концепту полягає в тому, що концепт визнається базовою 

одиницею культури, її концентратом, ціннісно-зарядженою домінантою. 

В структурі концепту СВОБОДА, вербалізованого засобами англійської та 

українсько-російської мови, ми виділяємо образну, інформаційно-поняттєву, і 

значущісно-ціннісну складові в результаті синтезу лінгвокогнітивного та 

лінгво-культурологічного підходів до вивчення концептуальної структури як 

специфічного формату знання етносемантичної особистості, що вбачається 

інноваційним компонентом роботи, бо такі інтегровані термінологічні 

позначення шарів концепту є розробленими автором в конкретних 

експериментальних цілях дослідження.  

До образної складової входять концептуальні ознаки, що позначають як 

перцептивний, так і когнітивний образи, інформаційно-поняттєвий компонент 

включає ознаки, що несуть певне інформаційне, дефініційне навантаження, а 

значущісно-ціннісний компонент відобража\ує ознаки, що позначають 

актуальність змісту концепту для національної свідомості. 

При моделюванні структури концепту СВОБОДА, по методу семантико-

когнітивного аналізу, спочатку було окреслено його номінативне поле в 

англійській, українській та російській мовах шляхом аналізу корпуса з 600 

фрагментів англійського/американського та українського/російського 

художнього і публіцистичного дискурсів, де об’єктивується концепт 

СВОБОДА (300 епізодів у кожній досліджуваній лінгвокультурі відповідно). 

Побудова номінативного поля концепту являє собою встановлення й опис 

сукупності мовних засобів, що номінують концепт і його окремі ознаки. За 

словами М.В. Піменової, «концепт об'єктивується різними мовними знаками, 

різні автори виражають ті самі ознаки концептів різноманітними мовними 

засобами. Повний опис того або іншого концепту, значимого для певної 

культури, є можливим тільки при дослідженні найбільш повного набору 

засобів його представления» [2, с. 22-23]. 

Після встановлення номінатівного полю досліджуваного концепту 

СВОБОДА, було проведено когнітивну інтерпретацію семантики його мовних 

одиниць – саме цей етап процедури когнітивно-семантичного дослідження 

перетворює мовні дані в когнітивні. Останнім кроком семантико-когнітивного 

дослідження став розподілення виявлених концептуальних ознак по трьом 

виділеним складникам – образному, інформаційно-поняттєвому і значущісно-

ціннісному. 
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Результатом нашого дослідження структури концепту СВОБОДА в 

американській/британській і українській/російській лінгвокультурах є 

наступні дані, приведені в табл.1. 

Табл. 1 

Відсоткова кількість концептуальних ознак в структурних компонентах 

концепту СВОБОДА в американській/британській та українській/російській 

лінгвокультурах 

 

 
Образний 

компонент 

Інформаційно-

поняттєвий 

компонент 

Значущісно-

ціннісний 

компонент 

Американська/британська 

лінгвокультура 
74% 3% 23% 

Українсько-російська 

лінгвокультура 
58% 5% 37% 

 

Образний компонент концепту СВОБОДА в американській/британській 

лінгвокультурі складає 74% від всієї сукупністі концептуальних ознак, 

виділених в його номінатівному полі. В українсько-російській лінгвокультурі 

цей компонент складає 58%. Зіставивши дані виводи, вбачається доцільним 

зазначити, що сприйняття концепту СВОБОДА носіями англійської мови 

носить більш образний, гібрідний характер. Проте, саме образний компонент є 

таким, що превалює над іншими компонентами структури досліджуваного 

концепту в обох мовних картинах світу. 

Значущісно-ціннісний компонент концепту СВОБОДА в 

американській/британській лінгвокультурі представлений менш інтенсивно, 

він складає в ній 23% проти 37% українсько-російської. Це свідчить про те, 

що в українсько-російській мовній картині світу концепт СВОБОДА більш 

повно наділяється ціннісними властивостями і установками, а в 

американській/британській їх бракування покривається більш ширшим 

представленням даного концепту в його образному компоненті. 

Що стосується інформаційно-поняттєвої складової в структурі концепту в 

обох досліджуваних лінгвокультурах, він складає найменшу долю, 3% в 

американській/британській, і 5% в укранській/російській. Це й недивно, 

оскільки поняттєвий, або дефініційний компонент структури концепту займає 

мінімальну, незначну відсоткову долю від всього об'єму його концептуальних 

ознак [5, с. 202]. 

Таким чином результатом нашої роботи є виявлення та аналітичний опис 

лінгвокогнітивної структури концепту СВОБОДА, об'єктивованого в 

американській/британській та українській/російській лінгвокультурах. 

Виявлення змісту цього концепту включає до себе три етапи. По-перше, 

виявлені концептуальні ознаки були об’єднані в групи для більш зручного їх 

зіставлення. По-друге, ці групи було відібрано за критерієм їх обсяга (або 

кількісті самих концептуальних ознак у групах). Третім кроком став їх 
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розподіл за щільністю по польовій моделі концепту в лінгвокультурах, що 

порівнюються. Групи концептуальних ознак з найбільшою частотністю 

займають місце в центрі моделі, у ядрі, менш частотні – у близькій та дальній 

періферії відповідно. Польова модель концепту віддзеркалює та унаочнює 

його зміст, вербалізований в кожній з цих досліджуваних лінгвокультур. 

Перспективою цього дослідження може слугувати проведення свободного 

асоціативного експеріменту, який дозволе більш детальніше розглянути 

структуру концепта СВОБОДА як в американській/британькій, так і в 

українській/російський лінгвокультурах, та виявити функціональну яскравість 

тих або інших концептуальних ознак у його структурі, які існують вже 

безпосередньо в свідомості носіїв кожної з цих лінгвокультур.  
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канд. пед. наук, доц. Рябих М. В. 

 

     Стаття присвячена вивченню особливостей комплексного навчання 

чотирьох видів мовленнєвої діяльності – читання, аудіювання, говоріння та 

письма на заняттях із старшокласниками в середній школі.  

     Актуальність роботи полягає в тому, що при всій різноманітності 

методологій та технологій навчання іноземних мов, не було досліджено 

комплексний підхід  щодо розвитку базових вмінь згідно вимог 

загальноєвропейських рекомендацій Ради Європи.  Відсутніми є також 

практичні розробки, які б дозволили системно застосовувати  теоретичні 

положення інтегрованого навчання в середній школі.  
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     Об’єктом роботи стало вивчення особливостей умов комплексного підходу 

до навчання основних видів мовленнєвої діяльності в старших класах 

середньої школи, а предметом – методичні рекомендації щодо змісту вправ як 

одного з засобів навчання та діагностики сформованості навичок спілкування 

іноземною мовою. В ході дослідження були вирішені наступні завдання: 

розглянуті сучасні технології навчання іноземних мов; проаналізовані етапи 

взаємопов’язаного навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності; 

розроблений комплекс вправ, спрямований на взаємопов’язане навчання 

читання, аудіювання, говоріння та письма. Практичне значення дослідження 

полягає у розробці вправ для старшокласників на матеріалі теми  “Education”. 

В ході дослідження було зроблено висновок, що дiяльнicть людини в 

широкому розумінні означає процес активної цілеспрямованої взаємодії 

суб'єкта з середовищем. 3гідно з психологічною теорією дiяльності О.М. 

Леонтьєва [1],  людина не пристосовується до реальної дійсності, а активно 

оволодіває нею i впливає на неї завдяки здатності передбачати i cвiдoмo 

планувати свою дiяльнicть. Мовленнєва діяльність (МД) розглядається як 

активний, цілеспрямований, oпocepeдкoвaний мoвoю, усвідомлeний cитyaцiєю 

cпiлкyвaння пpoцec пpийoмy і видaчi мoвлeннєвого повідомлення. MД 

людей може входити до ширшої діяльності (трудової, пізнавальної i т. п.), проте 

вона може бути й самостійною дiяльністю, бо в людини є специфічна потреба, 

притаманна лише їй, у висловленні думки та одержанні мовленнєвої 

інформації.  

Мовлення є найуніверсальнішим засобом комунікації; воно індивідуальне, 

динамічне, ситуативно зумовлене. Розрізняють чотири основних види МД: 

аудіювання, говоріння, читання та письмо. У процесі говоріння та письма 

людина висловлює свої думки, а при аудіюванні та читанні вона одержує 

мовленнєву інформацію, тобто сприймає i розуміє думки інших людей. 

Говоріння та письмо називають продуктивними видами МД, а аудіювання та 

читання - рецептивними. 3 іншого боку, аудіювання i говоріння об'єднує одна 

матеріальна основа - звукова система мови, ці види МД входять до усного 

мовлення. Матеріальною основою читання i письма, якi відносяться до 

писемного мовлення, є графічна система мови. Метою навчання іноземної 

мови у середніх навчальних закладах є не сама МД, а спілкування мовою, що 

вивчається. Спілкування визначають як соціальний процес, в якому відбувається 

обмін діяльністю, способами діяльності, результатами дiяльнocтi, втіленими у 

матеріальну i духовну культуру. Спілкування виступає як форма взаємодії 

суб'єктів i реалізує їх суспільно-комунікативну дiяльнicть. Види MД 

виступають як вербальні засоби спілкування, продуктом якого є інтерпретація 

інформації тими, хто спілкується [2]. 

     Проблема формування навичок в чотирьох видах МД одночасно на уроках 

іноземної мови потребує створення спеціальних педагогічних умов і 

використання дидактичних технологій. Фахівці [3,4] вважають доцільним  

будувати урок за трьома фазами: актуалізацією, побудовою знань та 

рефлексією. Кожна з цих фаз передбачає застосування тих чи інших стратегій 
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(методів, прийомів, технологій) навчання. На стадії актуалізації учні 

пригадують, що вони знають з теми, перевіряють і встановлюють рівень 

власного знання, вчитель встановлює мету навчання і сприяє формуванню у 

учнів самоспрямованості на вивчення нової теми. На цьому етапі можна 

використовувати такі методи, як складання кластера, метод асоціацій, мозкову 

атаку.  

    Усвідомлення змісту – друга стадія методичної системи. Першочерговою 

метою цієї стадії є підтримка, збереження зацікавленості та імпульсу, заданих 

на стадії актуалізації. Другою метою є перевірка свого власного розуміння. 

Учні, які ефективно вчаться, перевіряють своє розуміння в ході зіткнення з 

новою інформацією. Наприклад, під час читання такий учень буде 

перечитувати в разі нерозуміння, ставити питання або робити помітки. Крім 

того, в процесі перевірки свого власного розуміння учні починають 

пристосовувати нову інформацію до вже існуючих у їхній пам'яті схем 

(цілеспрямовано поєднують нове з уже відомим). Рефлексія – третя стадія 

методичної системи. У даному контексті рефлексія – це конструювання 

смислу, роздуми про те, як проходив процес набуття нових знань, про те, як 

нове знання "прирощується" до вже відомого і яку цінність має набута 

інформація. Роздуми відбивають процес пошуку змісту в тому, що відбулося, 

перегляду вже накопиченого, спробу відповісти на нові питання або знайти 

нову точку зору на відоме. На цьому етапі зміни виявляються в нових 

термінах для фіксації знань, наборі нових навичок або нових точок зору. 

Рефлексія починається, як правило, як індивідуальний процес (представлення 

набутих ідей і відомостей своїми словами) і закінчується спільним 

обговоренням. Людина запам'ятовує краще те, що розуміє і може передати, 

переформулювавши своїми словами. Таким чином, утворюється свій власний 

змістовний контекст (розуміння). Активний обмін ідеями надає можливість 

побачити різноманітність поглядів і усвідомити різні способи досягнення 

поставлених цілей. У залежності від цілей визначаються орієнтири і 

пріоритети майбутньої діяльності, а рефлексія допомагає адекватно планувати 

і корегувати власну траєкторію навчання, аналізувати успіхи і труднощі. 

Важливим аспектом цієї діяльності є самостійність, яка взаємопов'язана з 

об'єктивною оцінкою і процесом самопізнання. В залежності від віку і 

діяльностей рефлексія передбачає різні форми: письмове анкетування, ессе, 

графічне (рисункове, кольорове) зображення змін, усне обговорення. 

     Після ретельного аналізу теоретичних підходів до комплексного навчання 

чотирьох видів МД, була розроблена система вправ. Апробація системи 

дозволила зробити попередні висновки щодо її ефективності.  Ми 

спостерігали підвищення рівня адаптації учнів, покращувалось 

запам'ятовування; зріс інтерес, підвищився  рівень мотивації, збільшилась 

позитивна самооцінка учнів на основі самопізнання; покращилась 

ефективність сприйняття і осмислення учбової інформації. 
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Перспективним, на наш погляд, є проведення експериментального 

дослідження ефективності розроблених матеріалів, а також подальша робота 

по створенню комплексів вправ на основі шкільної тематики.  
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     В статті будуть розглянуті особливості формування продуктивних 

лексичних навичок у старшокласників та описані підходи до створення 

системи вправ, спрямованих на формування вказаних вище навичок. 

     Аналіз існуючих підручників і посібників для середніх шкіл свідчить про 

те, що в них не існує системи навчання лексичного матеріалу. Слова 

відбираються, як правило, із текстів вчителями, записуються учнями в 

словники, перекладаються  і відпрацьовуються в ході написання диктантів. 

Однак, сучасні дослідження свідчать про величезний дидактичний потенціал 

навчання лексики і це є головним фактором, що зумовлює актуальність 

роботи. Об’єктом дослідження був процес формування лексичних навичок в 

учнів старших класів середньої школи, предметом  – зміст системи вправ, 

спрямованих на формування лексичних навичок. Мета полягала в 

теоретичному обґрунтуванні подачі лексичного матеріалу та створенні 

системи вправ для формування продуктивних лексичних навичок у 

старшокласників на матеріалі теми «Work”. 

   Згідно досліджень[2], розрізняють продуктивні (говоріння і письмо) та 

рецептивні види (аудіювання та читання) мовленнєвої діяльності. В основі 

кожного виду мовленнєвої діяльності лежать навички, які характеризується   

автоматизованістю, стійкістю; гнучкістю; свідомістю; відносною складністю.  

Навичку розглядають як відносно самостійну дію в системі свідомої 

діяльності, яка стала, завдяки повній сукупності якостей, однією з умов 

виконання цієї діяльності.  

     B роботі над лексичною стороною мови необхідно дотримуватись 

принципу усного випередження: формувати ЛН до роботи над текстом; 

працювати не над ізольованим словом, а в контексті, особливу увагу надавати 
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сполучуваності ЛО; кожне слово "пропускати" через всі аналізатори; 

використовувати способи семантизації залежно від методичної типології 

лексики; використовувати ілюстративну і мовну наочність залежно від віку 

учнів, мети, характеру матеріалу, стадії роботи; ретельно підбирати вправи, 

відповідні  характеру поставленої мети; ретельно продумувати послідовність 

вправ, яка відповідає стадіям формування ЛН; досягати максимальної 

повторюваності і комбініювання ЛО; дотримуватись головних задач кожного 

етапу при вдосконаленні ЛН; проводити перевірку знань слів тільки через 

володіння ними, а не шляхом опиту; на одному уроці засвоювати тільки одне 

значення якого-небудь багатозначного слова [1]. 

     Формування навичок відбувається шляхом виконання дій (вправ), 

послідовність яких фіксується в певній системі [3[. Для того, щоб лексичні 

вправи були цілісною системою,  необхідно проводити відповідний відбір і 

організацію ЛО, встановлювати методичну типологію труднощів, розподіляти 

матеріал відповідно темам, віку учнів, цільової спрямованості, визначати 

етапи засвоєння лексики, враховувати властивості довготривалої і оперативної 

пам'яті, зорового, слухового, мовленнєворухового і рукомоторного 

аналізаторів. У використовуванні вправ важливо дотримувати логічну 

послідовність розумових  операцій по засвоєнню лексики. Вправи мають 

створюватися з урахуванням поступового підключення   різноманітних 

аналізаторів. Чим більше аналізаторів бере участь в реалізації 

запам'ятовування, тим воно міцніше.  

Існують різні підходи до створення системи вправ [4]. Вправи можуть 

розподілятися на неконтекстні і контекстні. Серед них, у свою чергу, існує 

розподіл на немовні і мовні вправи. І навіть серед мовних – розподіл на 

монологічні і діалогічні. Серед неконтекстних вправ можуть бути 

заучування, номінація предметів, групування слів по певних ознаках, 

переклад окремих слів з однієї мови на іншу.  

При розробці системи вправ ми виходили із наступної послідовності 

формування лексичної навички: семантизація ЛО, автоматизація ЛО, вільне 

використання ЛО шляхом включення її в мовленнєву діяльність. Відомо, що 

існують різні способи семантизації ЛО, приклади яких надано нижче. 

1) Дефініція.  

MATCH THE PROFESSIONS WITH  THE DEFINITION 

 

A B 

 

1. solicitor 

1. doctor 

2. vet 

3. surgeon 

4. nurse 

5. teacher 

6. dentist 

a. treats sick animals. 

b. performs operations in 

hospital. 

c. helps look after patients. 

d. deals with routine legal 

work. 

e. looks after your teeth. 
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7. barrister f. presents criminal cases in 

court. 

g. treats patients at their 

surgery. 

h. gives children an 

education. 

 

2. Тлумачення. 

MATCH THE POSITION WITH JOB DESCRIPTION 

 

A B 

1. receptionist 

2. sales manager 

3.  mechanic  

4.  plumber 

5.  electrician   

      

a. he repairs cars. 

b. (s)he is responsible for 

selling the goods 

c. the person who welcomes 

visitors and deals with their 

enquiries 

d. he installs wiring and sockets 

e. he installs and repairs 

pipes  

 

 

3. Контекст.  

 

USE THESE WORDS IN THE SENTENCES BELOW 

 

firefighter     police officer     pilot     soldier     paramedic     sailor 

 

1. John's a __________in the Royal Navy. 

2. He's a __________ in the fire brigade. 

3. He's a __________ in the ambulance service. 

4. I'm joining the army to become a __________. 

5. My father was a __________in the air force. 

6. He's a senior __________. 

 

4. Наочність.  

MATCH  THE WORDS WITH THE PICTURES. 

 
 ballet dancer    teacher      dentist     
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Автоматизація ЛО відбувається в умовно- комунікативних вправах, а 

також у вправах на переклад.  

FILL IN THE GAPS. TELL YOUR PARTNER WHICH WORKING 

CONDITIONS YOU WOULD LIKE/ WOULD NOT LIKE TO HAVE 

 

stressful     challenging     boring     satisfying     repetitive 

 

1. My job's so __________. It's the same thing day after day. 

2. It's so __________. I just sit there all day filling in forms. 

3. It's very __________ to know that you've helped somebody. 

4. I find it very __________. It requires a lot of concentration and determination. 

5. This job's so __________. It's making me ill. 

DISCUSS WITH THE PARTNER: WHAT IS MOST IMPORTANT FOR 

YOU 

 

 to have a high salary 

 to get long holidays 

 to work in a comfortable office 

 to have a friendly staff 

 to enjoy the responsibility 

 to have a company car 

 to be one’s own boss 

 to like meeting people 

 to be fond of solving problems 

 to have good promotion 

 

WRITE  A LETTER TO YOUR  FRIEND ABOUT YOUR CAREER PLANS. 

DWELL ON THE FOLLOWING QUESTIONS: 

 What is work for you? 

 Rank in order of importance the factors you find important in your future job. 

 Rank in order of importance the occupations (5 at least). 
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 Describe what makes them most/less important and prestigious in this society. 

     Для встановлення ефективності розроблених матеріалів був проведений 

експеримент, цілями якого стали апробація розроблених матеріалів, їх 

корекція, уточнення дозування та тривалості навчання. По результатам 

експерименту припускалось також сформувати висновки дослідження. 

Гіпотезою дослідження було твердження, що вправи, що розроблені з 

урахуванням особливостей формування ЛН, а також з урахуванням 

уподоблювань учнів старших класів сприяють більш ефективному розвитку 

продуктивних лексичних навичок  порівняно з традиційним підходом. В ході 

експериментального дослідження ми спостерігали, що ті, кого досліджували в 

ЕГ, почували себе невимушено при виконанні усіх пропонованих вправ, 

виявляли зацікавленість до змісту вправ, нових  лексичних одиниць. У 

всякому разі, емоційний рівень настрою протягом занять в ЕГ був помітно 

вище, ніж в КГ.  

     Виходячи із сказано вище, можна констатувати, що робота по створенню 

систем вправ, спрямованих на формування лексичних навичок у 

старшокласників є доцільною. Перспективним виглядає комплексний підхід, в 

рамках якого можуть бути розроблені всі теми, які пропонуються Програмою 

для загальноосвітніх шкіл.  
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ДЛЯ НОТАТОК 
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Наукове видання 

 

 

 

Молоді фахівці – майбутнє науки 

 

 

Випуск І 

Українська, російська, англійська мови 
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За зміст та достовірність фактів, викладених в статтях,  

відповідальність несуть автори. 
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