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УДК 811.111’42 

ФУНКЦІЇ МЕТАФОРИ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ 

ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

Александрова А.Е. (Харків) 

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

 

У статті роглядаються поняття «метафора», «дискурс», «політичний дискурс», 

аналізуються імплікатури метафор та їхні функції у сучасному англомовному політичному 

дискурсі. 

Ключові слова: дискурс, імплікативність, метафора, політичний дискурс. 

В статье рассматриваются понятия «метафора», «дискурс», «политический дискурс», 

анализируются импликатуры метафор и их функции в современном англоязычном 

политическом дискурсе. 

Ключевые слова: дискурс, импликативность,метафора, политический дискурс. 

The article defines the essence of “metaphor”, “discourse”, “political discourse”, analyzes 

different types of metaphoric implications, as well as their functions in the modern English political 

discourse. 

Key words: discourse, implication, metaphor, political discourse. 

 

У ХХІ столітті лінгвістичні дослідження політичного дискурсу стають 

особливо актуальними як наслідок соціальних процесів демократизації та 

посилення інтересу до технологій влади і соціального управління в суспільстві, 

засобів впливу політиків на свідомість людей.  Сьогодні прагма-когнітивний 

аспект політичного дискурсу виходить на перший план теорії дискурсу, 

розвитком якої займалися такі вчені, як Н.А. Арутюнова, А.Д. Бєлова, 

Т.А. ван Дейк, М.Л. Макаров, П. Серіо, Д. Шифрін, Є.І. Шейгал та ін. У працях 

А.М. Баранова, Ю.М. Караулова, Дж. Лакоффа і М. Джонсона розглядалися 

окремі види метафори та їх функції; дослідження К.І. Алексеєва, П. Стросона, 

Дж. Сьорля, Т.М. Ушакової були присвячені вивченню видів і способів реалізації 

інтенції у політичних текстах, проте невирішеною залишилась проблема 

реалізації імплікативності у політичному дискурсі за допомогою метафор, що й 

обумовлює актуальність нашого дослідження, виконаного у річищі політичної 

лінгвістики.   

Об’єктом дослідження є метафори у сучасному англомовному 

політичному дискурсі.  
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Предметом аналізу є функціональні та прагма-когнітивні особливості 

реалізації імплікативності метафорами у сучасному політичному дискурсі.  

Мета роботи полягає у дослідженні функціональних та прагма-

когнітивних особливостей дискурсивних проявів імплікативності за допомогою 

метафор у політичній сфері комунікації. Для досягнення поставленої мети 

необхідно розв’язати такі завдання: 

- визначити поняття імплікативності; 

- вивчити основні характеристики політичного дискурсу; 

- дослідити функціональні особливості метафор, як засобу реалізації 

імплікативності; 

- розглянути та описати прагма-когнітивний ефект використання 

метафор із множинною імплікацією.  

Матеріалом дослідження слугували 289 метафор, обраних методом 

суцільної вибірки зі скриптів інтерв’ю та промов американських політиків, 

політичних оглядачів та коментаторів, публікації у ЗМІ, присвячені різним 

аспектам політики.  

При аналізі мовного матеріалу та для досягнення конкретної 

дослідницької мети були використані загальнонаукові методи аналізу і синтезу, 

індукції та дедукції, а також прагматичний аналіз; метод суцільної вибірки; 

елементи стилістичного та кількісного аналізу, елементи аналізу засобів 

вторинної номінації, контекстуально-інтерпретаційний аналіз.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено 

детальний опис проявів імплікативності у сучасній політичній сфері комунікації, 

виявлені та описані функції метафор у сучасному англомовному політичному 

дискурсі. 

Практичне значення проведеного дослідження зумовлено можливістю 

використання його результатів у теоретичних курсах з дискурс-аналізу, 

стилістики, прагмалінгвістики, у спецкурсах з політичної журналістики. 

Дискурс будь-якого типу, як динамічний семантичний простір, у якому 

виробляються і випробовуються соціальні значення, можна вважати полем 

боротьби. Це найбільш очевидно для політичного дискурсу, оскільки практика 
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політичної діяльності і політичного мовлення сфокусована на формуванні, прояві 

й відтворенні владних відносин у суспільстві. 

Політичний дискурс визначаємо як соціальне поле комунікативних 

практик, що включає поточну мовну діяльність та її результати, а також 

сукупність вербальних і невербальних знаків, що обслуговують дану 

комунікацію. Таке поле формується в контексті функціонування політичних 

інститутів (засідання уряду, сесія парламенту, з’їзд партії) і є політичним, якщо 

супроводжує політичний акт у відповідній інституційній атмосфері [3]. 

Ефективність сучасної політичної комунікації все частіше залежить від 

вміння політичних діячів приховати проблеми об’єктивної реальності, 

пом’якшити або замаскувати їх, підміняючи певні поняття і терміни [7]. Така 

маніпуляція стає можливою завдяки використанню відповідних мовних засобів, 

основне місце серед яких займає метафора. 

Теоретичне вивчення метафори як засобу завуалювання думок у 

політичному дискурсі дозволяє наочно уявити механізм розпізнавання адресатом 

інтенцій мовця. Метафору у політиці можна розуміти як форму мислення і 

основний мовний засіб реалізації, імплікації інтенцій у політичних промовах, де 

автор навмисно приховує свої наміри, але прагне донести їх до адресата, не 

втрачаючи при цьому сенсу висловлювання [6]. Ефективним засобом реалізації 

таких намірів політиків є метафори, що дозволяють передати певні імплікатури 

та слугують умовою щирості мовленнєвого акту.  

Завдяки поєднанню несумісного, метафора, окрім засобу поетичної та 

риторичної виразності, виступає підґрунтям людського мислення, а також 

необхідним засобом розуміння та осмислення дійсності, засобом формування 

картини світу і, як наслідок, дієвим способом маніпулювання свідомостю. 

Метафори допомагають створити необхідний образ сприйняття дійсності 

електоратом, тобто реалізувати комунікативні наміри політика або політичної 

партії. Саме тому у виступах сучасних політиків інтенсивною є тенденція до 

використання метафор, як ефективного засобу впливу на світосприйняття 

широкого загалу, стимулювання емоційних реакцій адресата і навіювання 

необхідної імпліцитної інформації [4]. 
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Використання метафоричних мовних засобів, які дозволяють завуалювати 

негативні аспекти проблем, що існують у суспільстві, і, таким чином, здійснити 

імпліцитний вплив на адресата, доводять актуальність дослідження поняття 

«імплікативність». Під цим терміном розуміємо приховану, невербальну 

інформацію умовиводу, що виникає на основі експліцитно текстової структури і 

нашаровується на нього під час операції декодування адресатом висловлювання. 

Такий невербальний інформаційний масив інтегрується з вербальним кодом 

тексту й опосередковує здійснення дискурсу, при цьому зовні нерелевантна 

реакція завдяки імплікації стає значущою і релевантною, бо адресат знає, що 

слухач може декодувати імплікатуру [5, с. 252]. 

За результатами аналізу матеріалу дослідження, ми з’ясували, що 

метафора, як один із основних прийомів пізнання об’єктів дійсності, у 

політичному дискурсі реалізує декілька функцій (за А.П. Чудіновим), серед яких 

переважає прагматична (20,5%) та оцінна функції (19%).  

І. Прагматична функція (20, 5%): 

(1) «That is how this generation of Americans will make its mark on history. 

That is how we will make the most of this extraordinary moment. And that is how we 

will write the next chapter in the great American story.» (B. Obama) 

(2) We felt the unity and fellowship of our nation when freedom came under 

attack (H. Clinton) 

ІІ. Оцінна підфункція (19%): 

(3) So we acted -- immediately and aggressively. And one year later, the worst 

of the storm has passed (B. Obama). 

(4) Thank you to the rock of my life, Michelle Obama (B. Obama). 

Менше реалізується евфемістична (14,5%) та номінативна (11%). 

ІІІ. Евфемістична підфункція (14,5%): 

(5)…an Islam that is incompatible with peace (Time) 

(6) We can roll back preventable disease and end the scourge of HIV/AIDS. We 

can stamp out pandemics that recognize no borders (D. Trump) 

(7) Together, we can eradicate extreme poverty and erase barriers to 

opportunity (B. Obama) 
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(8) Asymmetric warfare is a common thing in this region (Christian Science 

Monitor)  

(9) Culturally deprived environment is usually harmful for children (Christian 

Science Monitor) 

(10) We will have to cut excesses for 30 our managers. (Fox News)   

ІV. Номінативна підфункція (12,5%) 

(11) Ethiopia, for instance, is an anchor of strength and relative stability. 

(H. Clinton) 

(12) The other large elephant in the room influencing what happens in Iraq is 

the US presidential election. (Christian Science Monitor) 

Найменш поширеними є естетична (10%), інструментально-гіпотетична 

(9%), моделююча (8%) та популяризаторська (6,5%) функції.  

V. Естетична функція (10%): 

(13) We have lit a fire as well – a fire in the minds of men (H. Clinton) 

(14) We will move heaven and earth to gіve our children good education (Fox News).  

VІ. Інструментально-гіпотетична підфункція (9%): 

(15) «…North, South, East and West come together...» (B. Obama). 

(16) The moral choice between oppression, which is always wrong, and 

freedom, which is eternally right (Christian Science Monitor)   

VІІ. Моделююча підфункція (8%): 

(17) «What I’m taking into this campaign is my passion for empowering 

people, for giving people the feeling that they can make a better future for themselves. 

And I think it’s important that that starts from a base of respect and connection in 

order to be able to get people to follow you and believe that you will lead them in 

better direction» (H. Clinton). 

VІІІ. Популяризаторська підфункція (6,5%): 

(18) On this day, we gather because we have chosen hope over fear, unity of 

purpose over conflict and discord. (H. Clinton) 

(19) History runs on the wheels of inevitability (Christian Science Monitor) 
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(20) Out of the ashes of the Second World War, having witnessed the 

unthinkable power of the atomic age, the United States has worked with many nations 

in this Assembly to prevent a third world war (Huffington Post) 

Для більшої наочності представимо підсумки проведеного дослідження 

функцій метафори у політичному дискурсі у вигляді діаграми.  

Рис. 1. Частотність основних функцій метафор у сучасному англомовному 

політичному дискурсі 

когнітивна

48,5%

естетична

10%

популяризаторська

6,5%

прагматична

20.5%

номінативна

12,5%

інструментально-

гіпотетична

9%

оцінна

19%

моделююча

8%

евфемістична

14,5%

 

При цьому слід зауважити, що зазвичай одна метафора може 

реалізовувати декілька функцій одночасно, імплікуючи множинні смисли, 

приховані за образним поняттям та індивідуальні для кожного зі слухачів.  

   (21) We will move heaven and earth to gіve our children good education (Fox News).  

Політик обіцяє зробити все можливе для того, щоб діти отримали гарну 

освіту. Завдяки образності ідіоматичного вислова аудиторія більш схильна 

запам’ятати цю обіцянку та повірити мовцю, оскільки метафора «heaven and 

earth» імплікує множинні смисли, приховані між двома крайніми поняттями, які 

є індивідуальними для кожного зі слухачів. Таким чином, один вислів породжує 

безліч варіантів інтерпретації, ідеально задовольняючи потреби політика, 

приховуючи істинний смисл повідомлення та залишаючи простір для фантазії та 

тлумачення. Насправді, як бачимо, політик, з одного боку, створює картинку 

своєї кропіткої та наполегливої роботи на користь дітей, а, з іншого, не обіцяє 

нічого конкретного, дозволяючи виборцям самим домислити, що саме буде 



 12 

зроблено. Підгрунтям для цього є здатність метафори позначати певний клас 

предметів, явищ і т.п. для найменування об’єкта, що належить до іншого класу. 

Очевидно, що прагматичний вплив метафори на свідомість людини визначається 

її істотними ознаками: образність, алегоричність, асоціативність. 

Це дозволяє політичним діячам донести свою думку до адресата мовою, 

що є більш зрозумілою та бажаною для останнього, породжуючи системи 

образів, які затемнюють справжній зміст висловлювання та підтверджують 

маніпулятивну природу сучасного англомовного політичного дискурсу.  

Перспективу дослідження вбачаємо у контрастивному аналізі імплікатур 

британського й американського підтипів політичного дискурсу. 
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У статті досліджено результати феміністської мовної реформи, спрямованої на зміну 
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В статье рассматриваются результаты феминистской языковой реформы, целью 

которой было изменить способ представления женщин в массовой культуре. Уточняются 
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The article examines the results of the feminist language reform aimed at transforming the 

way women were presented in the mass culture. The concepts of "gender", "feminist reform" have 

been considered. The role of stereotypes in maintaining the status quo has been studied. 

Key words: bias, gender, feminist reform, neutral alternative. 

 
 

In modern society, there appears a need for assessing the results of the language 

reform proposed by feminists in the 1960s. There have been several waves in the 

feminist movement since then. All of them had a visible effect on language. In English, 

for example, there have been periods of emphasizing the sex of the referent and, vice 

versa, creating non-biased or non-sexist alternatives to hide the sex of the referent in 

speech. The recent trend toward neutralization of all gender references has been active 

for more than a decade. All this time period calls for a need to recapitulate the current 

situation with gender reference, thus demonstrating the topical value of the present 

paper. 

The aim of the article is to study the current situation in gender reference in 

English via analyzing the modern publicistic discourse, in particular newspapers and 

magazines.  

Gender is already a well-established field in linguistics, as well as 

sociolinguistics, politics, economics. Gender studies arose with the reaction to the 

mainstream in which males were the center of society [1]. Although the campaigns for 

women’s rights to vote began before the early nineteenth century, it would not be until 
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1872 that it became a national movement in the United Kingdom. In 1918, women 

above the age of 30 gained legal rights to vote as men [5]. Since then, there have been 

changes not only in workplaces, at home but also in minds and attitudes, let alone 

languages. 

Feminists started implementing active social changes at the end of the 1960s, 

also focusing their attention on linguistic transformations. 

In the past, a lot of scientific studies were conducted to provide proof that 

women were inferior to men. Although there were also some findings proving that 

women were better than men in some places like endurance, studies mainly focused on 

differences between women and men, instead of similarities. Feminists studying 

language were mostly interested in gender differences, and they believe through 

linguistic behavior, the nature and status of women can be revealed [4; 5; 7]. 

The relationship between words and their referents caught researchers’ 

attention, since the bias in portraying men and women in language was demonstrated 

by early feminists still in the 1960s. They made it obvious that women were shown as 

things to decorate a men’s life [5]. 

It was a common thing to see a beautiful and attractive woman appearing in an 

advertisement for male customers or playing characters inferior to men in movies. The 

situation was the same from the linguistic point of view: women didn’t have specific 

means of representation, being referred to through masculine forms. Such gender 

differences in reality led to the distorted portrayal of men and women in 

advertisements, movies, books. On the other hand, through such representation mass 

media were responsible for shaping people’s minds about gender images [7]. 

With the development of mass media, the focus of feminist researchers 

transferred from newspapers and magazines to radio or television. Movies, songs, 

characters and plots were designed in such a way as to show women dependent, 

incompetent, irresponsible members of society. Since language remains to be a 

fundamental communicative device in any human society and is viewed as a means of 

maintaining the status quo, it was crucial to start reforming it in order to allow women 

to have their own independent names, instead of being described with the help of male 

terms or their derivatives [4].  
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There have been numerous surveys studying differences between men and 

women in their usage of language. According to the findings of quantitative studies on 

gender and language, it was stated by many scholars that women and men differ 

greatly in the way they speak, demonstrating different strategies, use of vocabulary, 

length of utterances, etc.  [5].  

Initially, most work in the area was critical, calling for changes either to 

language itself or to philosophy of language. More recently, however, the dynamic has 

changed, with the advent of several major positive research programmes within 

philosophy of language. 

Previously discussion centered around the issue whether nature or society 

distinguishes females and males linguistically. The focus was to see if the gender 

differences existing in the language conformed to what was generally believed about 

women and men. 

The results of semantic research demonstrated a clear line between women’s 

and men’s names which was conditioned by their functioning in discourse and 

reflected through derogatory connotations characteristic of female markers. 

Since personal reference is of great social significance, English third-person 

singular sex-indefinite pronouns were particularly susceptible to modification in 

response to social and ideological change: singular “they” and “he or she” began to be 

attacked at the end of the eighteenth century and continue today; as well as the current 

feminist attack on sex-indefinite “he” which began in about 1970.  

The surveys also showed that education used to be itself a sexist institution until 

the 21st century, which explain inequality after schooling. The fact that textbooks 

showed males as being more successful than females, that teachers set assignments 

which reinforced gender stereotypes and sex roles, reinforcing the masculine behaviour 

while condemning the feminine behaviour. Moreover, women were encouraged to 

choose certain career paths during their studies, which poved that the gender inequality 

in employment situations could be directly related to the way that children were 

educated.  

After choosing a career path, women entered the workplace with a disadvantage. 

They had the same financial responsibilities as men with regards to supporting families 
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and themselves and sometimes an even heavier burden because many women in 

today's society are single mothers. Given that there is no question that the need for 

money is identical it can, therefore, be concluded that there used to be a major problem 

with the wage structure in jobs. The wage gap clearly showed that society as a whole 

put more value on the work of males than on the same work done by females [7].  

Women’s recent discussion of their experiences led them to see a certain 

common element to many of their problems, and as a result they invented the term 

‘sexual harassment’. Once the problem was named, it became much easier to fight 

sexual harassment, both legally and by educating people about it 

Thus, it is necessary nowadays to review the achieved results. In order to do so, 

several tasks were fulfilled.  

Firstly, all the nouns naming women in modern English publicistic editions 

were collected. Secondly, the nouns were analyzed to see if there is gender difference 

in the usage of nouns modern newspapers and magazines and what the proportions of 

neutral alternatives and non-neutral ones are. Non-neutral words do not necessarily 

mean they are sexist in themselves, for there is hardly sexist language used in the 

sample magazines and newspapers. Neutral words, on the other hand, have neither 

gender connotations nor gender references. Then, sample words were categorized into 

groupd according to their referents. 

A retrospect of previous theoretical work on nouns, gender names, as well as 

the relation between language and gender was helpful in the study carried out in the 

present paper. 

The results of microdiachronic research of male and female names have 

revealed changes in the mass conscience of the English-speaking society which 

influence the choice of language units representing gender relations. 

A certain decrease in the use of “androcentric” variants was related to social 

factors, while a parallel regressive trend of using “politically correct” alternatives 

reflected the stability of stereotypes and the conservative nature of the language 

system. 

One especially successful reform effort has been the increasingly accepted 

singular use of the third-person gender-neutral pronoun ‘they’ (in place of ‘he’). Due to 
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feminist work on the effects of ‘gender-neutral’ use of ‘he’, even prescriptive 

grammarians are now becoming more accepting of ‘they’. 

Other reform efforts have met with greater difficulties. Even some that have 

caught on seem to have backfired. Let’s consider the case of ‘chairperson’, intended to 

serve as a gender-neutral replacement for ‘chairman’, but instead, used to indicate 

women who fill the post of chair, while men are referred to as ‘chairman’. They take 

this to show that reforms cannot succeed unless attitudes change as well. 

Nowadays, after a long way covered by feminists, there appears a trend to use 

neutral names of professions towards both men and women (for example, actor, poet, 

dancer, etc.). As you might have noticed, these forms are of masculine gender without 

any specific indication of female referents. However, the most complicated question 

now is – whether the reform has failed, as the language returned to its previous stage of 

development when the masculine name was applied to all referents. 

We consider it necessary to draw attention to the fact that the problem is much 

deeper than it seems at first glance. In modern society there keep appearing new kinds 

of gender identities, all of which require specific names.  

Further research can be carried out in the area of pragmatic peculiarities of a 

gender reference in a specific situation of communication. 
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Стаття присвячена вивченню методичних особливостей викладання англійської як 

другої іноземної мови, аналізу факторів, що впливають на формування іншомовної 

компетенції. 
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Статья посвящена изучению методических особенностей преподавания английского 
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The article is dedicated to the study of methodical particularity of teaching English as the 

second foreign language as well as the analysis of the factors which influence on the formation of the 

speech competence. 

Key words: second foreign language, educational process, methods of teaching foreign 

languages, speech competence, level of knowledge. 

 

Європа прийшла до єдиної думки про необхідність формування 

багатомовної особистості. Україна є частиною європейського простору. Сучасна 

ситуація передбачає зв’язки, умови зближення культур, вихід на міжнародну 

арену припускають численні контакти. Ці аспекти визначають важливість 

вивчення англійської мови в Україні. На теперішній час найпоширенішою мовою 

міжнародного спілкування є англійська мова.  

В наш час знання іноземної мови – це не тільки атрибут культурного 

розвитку людини, а й умова її успішної діяльності в найрізноманітніших сферах 

діяльності. У зв'язку з цим переглядаються цілі і завдання викладання іноземних 

мов, з'являються нові концепції і підходи до навчання іноземних мов, в практику 

входять нові форми і методи навчання. 

 Навчання іноземної мови – складне завдання. Різні ситуації вимагають 

різного навчального матеріалу, різних методик, різних видів діяльності, стратегій 

і підходів. Деякі викладачі іноземної мови протягом багатьох років на заняттях 
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використовують один і той же підхід до навчання і вважають цей метод 

найвдалішим, найрезультативнішим. Інші викладачі постійно шукають нові, 

більш ефективні методи. 

Актуальність зумовлена тим фактом, що одним з основних завдань 

реалізації фундаментальності професійної лінгвістичної освіти є формування 

розширеного поля мовної компетентності. Крім цього, враховуються зміни на 

міжнародному ринку праці, що відбуваються в останні десятиліття. У 

сьогоднішньому світі ми залежимо від того, наскільки ми здатні до 

міжкультурного спілкування, тому особливого значення набуває володіння 

декількома іноземними мовами.   

Мета дослідження: аналіз існуючих методів навчання англійської мови як 

другої іноземної в рамках ґрунтовного ознайомлення з досвідом викладачів на 

основі результатів традиційного і експериментального навчання, власних знань і 

спостережень,  перевірка ефективності цих методів в навчальному процесі. 

Об'єктом дослідження є процес навчання англійській мові та шляхи його 

вдосконалення завдяки використанню ефективних методів навчання англійської 

мови як другої іноземної. В даному дослідженні проаналізовані як внутрішні 

(вміння і здатність до навчання, індивідуальні особливості навчального процесу 

та студентів різних вікових категорій), так і зовнішні чинники, що впливають на 

вибір методів навчання і на ефективність навчального процесу. 

Предметом дослідження виступили компоненти навчального процесу,  

методичні принципи, форми та технології викладання іноземних мов. 

Практична значимість полягає в тому, що результати цієї роботи можуть 

бути використані при навчанні англійської мови як другої іноземної у 

лінгвістичному ВУЗі. Матеріал роботи допоможе вирішувати проблеми 

ефективного засвоєння навчального матеріалу і формування якісних мовних 

навичок і розвитку мовних умінь при будь-якому підході до навчання іноземної мови. 

Проблема формування іншомовної компетенції здавна привертала увагу 

дослідників, але розробка основних теоретичних положень щодо специфічних 

умов вивчення і викладання другої іноземної мови належить Б.А. Лапідусу [6]. 

Акценти практичного викладання іноземних мов, вплив першої іноземної мови 
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на опанування другою розглядали О.А. Палій [6], Н.П. Жовтюк [3], В.А. Миськів 

[4], Л.К. Орловська [6] та ін. 

Терміном «методика» позначають конкретні принципи, форми та засоби 

використання методів, за допомогою яких здійснюється більш глибоке пізнання 

педагогічних проблем та їх розв'язання. Методика навчання іноземних мов – це 

наука, яка вивчає мету, значення, методи і засоби викладання виховання на базі 

іноземної мови [10]. 

В даний час існує безліч методів навчання, в тому числі і новаторські, 

кожен метод по-своєму цікавий, але викладачі можуть видозмінювати методи, 

орієнтуючись на результат навчання. 

Слід підкреслити, що сучасна методика навчання іноземним мовам 

орієнтується на розумне поєднання форм і методів при комунікативному підході 

в навчанні іноземних мов. При цьому необхідно враховувати вікові та 

психологічні особливості студентів, їх фоновий запас знань, ступінь 

сформованості особистості, прагнення оволодіння мовою, наявність вихідної 

мовної бази. Оволодіння іноземною мовою, як засобом спілкування, передбачає 

розвиток комунікативної компетенції, основу якої складають комунікативні 

вміння, сформовані на базі мовних знань і навичок, а також лингвокраїнознавчої 

бази. 

Головне при виборі методу або методів є питання еффeктівності методу. 

Метод – це засіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного завдання; 

сукупність прийомів або операцій практичного чи теоретичного засвоєння 

(пізнання) дійсності [10]. Це означає, що без відповідних методів неможливо 

реалізувати цілі і завдання навчання. 

На сучасному етапі розвитку методики навчання англійської мови 

найбільшого застосування знайшли комунікативно орієнтовані концепції, серед 

яких найбільш популярні комунікативна, проектна, інтенсивна і діяльна [2]. На 

верхівці еволюційної піраміди освітніх методик знаходиться комунікативний 

метод, у якому мова – засіб реалізації мовленнєвих навичок, в центрі уваги – 

особистість, а курс навчання спрямовано на задоволення мовленнєвих потреб і 

формування іншомовної комунікативної компетенції [5]. Окрім традиційних, 



 21 

існують методи альтернативні: повної фізичної реакції, сугестивний, драматико-

педагогічний, мовчазний, груповий, а також інноваційні: сценарію, проектів, 

симуляцій, навчання по станціям, рольової гри, «кейз-стаді», з комп’ютерною 

підтримкою тощо.  

Для викладача іноземної мови не зникає потреба у застосуванні методів, 

які б дозволяли виявляти оригінальні ідеї, проявляти творчі здібності, полегшити 

та урізноманітнити вивчення. Так, більшої динамічності комунікативній 

методиці додає когнітивно-комунікативний метод, а реальні ситуації 

конструктивістського методу сприяють підготовці майбутніх фахівців до 

реального життя.  

Класичний грамматико-перекладний метод навчання орієнтований на 

наукове дослідження мови: він дає поглиблене розуміння граматичної структури, 

стійких навичок письмової мови [2, с. 85]. 

В історії викладання іноземних мов відомо багато методів навчання і їх 

модифікацій, але ще не був знайдений універсальний метод навчання. Це 

свідчить про те, що оптимальність методу визначається конкретними цілями, 

завданнями і умовами навчання. А вони бувають різні. Сучасна педагогіка 

дотримується думки, що найкращий метод – це поліметод, який заснований на 

взаємодії різних педагогічних методів в зв'язку з дидактичними можливостями 

викладача і студентів [1]. 

Комплексне використання різних методів повинно входити в будь-яку 

систему навчання мови, будь то формування певних навичок вимови, 

використання лексичного матеріалу або граматично правильне оформлення 

висловлювання. 

Слід торкнутися психологічного аспекту взаємодії учнів і викладача. 

Ефективність навчального процесу визначається вмінням викладача організувати 

спілкування з учнями. Питання методики спілкування вивчаються багатьма 

психологами та педагогами як Грехнев В.С. [1] Фомін А.В. [9] Ридалова І.І. [8]. У 

процесі навчання іноземної мови відбувається взаємодія спілкування (викладач з 

учнями і учні один з одним). Для того, щоб процес спілкування був 

продуктивним, необхідно співробітництво, наявність діалогу. Велику роль 
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відіграє психолого-педагогічна компетентність викладача, важливим є знання 

психологічних особливостей студентів [6]. 

За результатами розгляду методичних особливостей організації навчання 

іноземних мов, дидактичних та методичних принципів у якості головних 

категорій опанування іноземною мовою, висвітлення методів навчання 

підтверджено, що методика викладання англійської мови, безперечно, є наукою, 

яка постійно розвивається і продовжує перебувати в пошуку найефективнішого 

способу формування іншомовної компетенції.  

Загалом, майстерність викладача, який працює за традиційною 

методикою, комунікативної чи прямим методом, визначається вмінням 

"пов'язати" всі аспекти і компоненти в єдиний ефективно працюючий комплекс.  

Подальше вивчення, спостереження та застосування новітніх методів 

навчання іноземної мови різних вікових груп і аналіз результативності являє 

собою важливу і цікаву тему для подальшого дослідження. 
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В статье анализируется эмоциональная и стилистическая окраска речи в фильме, в 

частности рассматриваются особенности функционирования различных тропов  в 

современном кинематографе. 

Ключевые слова: метафора, метонимия, тропы, кинематоргаф.. 

У статті аналізується емоційне і стилістичне забарвлення мови в кінофільмі, 

розглядаються особливості функціонування різноманітних тропів у сучасному кінематографі.  

Ключові слова: метафора, метонімія,  тропи, кинематоргаф. 

The article deals with different stylistic devices and their types. In addition, it deals with the 

emotional and stylistic coloring of speech in the film which is considered and analyzed. 

Key words: metaphor, metonymy, movie, (stylistic) devices. 

 

 

Современные фильмы демонстрируют богатейшее разнообразие тропов и 

стилистических фигур, что зачастую остается вне фокуса внимания 

исследователей,  которые скорее заинтересованны в исследовании литературы 

или поэзии. Тем не менее яркие образы, создаваемые в современном 

кинематографе при помощи тропов, которые  являются общеэстетическим 

средством, фактором образной мотивированности и функционально-

стилистической оправданности  любого произведения, безусловно, заслуживают 

отдельного исследования.  

Кроме того, аутентичные фильмы на языке оригинала являются 

прекрасным иллюстративным материалом для любой теоретической и 

практической гуманитарной дисциплины, а также эффективным средством 

повышения мотивации студентов к изучению предлагаемой темы [8]. 

Начнем с опеределения понятия «троп». Как риторические фигуры, 

используемые в переносном значении с целью усилить художественную 

выразительность или образность речи, тропы широко распространены 

http://eduknigi.com/ped_view.php?id=67
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
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в литературных произведениях, ораторском искусстве и в повседневной речи. 

Естественно, что тропы присутствуют и в киноискусстве. 

Разграничение тропов и фигур речи не всегда однозначно, классификация 

некоторых фигур речи (таких как: эпитет, сравнение, перифраз, гипербола, литота) 

вызывает в этом вопросе разногласия, поскольку общепринятой классификации 

тропов не существует. Так, М.Л. Гаспаров рассматривает тропы в целом как 

разновидность фигур  – «фигуры переосмысления» [3].  

В данной статье рассмотрены разные виды тропов на примере 

американского фильма «Маска» 1994 года с участием Джима Керри.  

Объектом исследования являются тропы в современной английской речи. 

Предметом изучения являются стилистические особенности 

использования образных средств в современной англоязычной речи на примере 

аутентичных кинофильмов. 

Целью данного исследования есть определение и общая характеристика 

тропов в современной английской речи. 

Задачи в рамках данной работы направлены на изучение: 

– употребления тропов в английских фильмах; 

– значения тропов, которые актуализируются в современных 

англоязычных фильмах. 

Материалом исследования являлись 173 стилистические фигуры речи, 

выбранные  методом сплошной выборки из кинофильма. 

Методы: при проведении исследования использовались метод сплошной 

выборки, стилистический и количественный анализ. 

Основными видами тропов являются: 

Сравнение (4%) – образное определение предмета, явления, действия на 

основе его сопоставления с другим предметом, явлением, действием [1]: 

1) You treat this place like your piggy bank! 

2) Our love is like a red, red rose… 

Наиболее частотным тропом  в материале исследования является 

метафора (49,5 %) (перенос наименования с одного предмета, явления или 

действия на другой на основе их сходства [4]). Например: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Метафоры представлены как языковыми единицами, принадлежащими к 

разным частям речи. По результатам количественного анализа  преобладают 

существительные (69,5 %), называющие персонажей, их эмоции, место того или 

иного действия: 

1) Killer at three o’clock!  

2) I am such a mess. 

3) You are talking to the doctor. 

4) The city is our playground. 

5) Some men think that monogamy is some kind of wood. 

6) Next time, leave delivery boys at home.  

7) Daddy has a sweet tooth tonight!  

Также метафоры являются образными обозначениями разнообразных 

понятий, например, привлекательной девушки: 

8) Now we present the most beautiful flower of the Coco Bongo. 

Или негативной репрезентации неприятного, неудобного человека: 

9) He is dead meat! 

10) Ok, Twinkle toes!  

11) Ice this deadbeat!  

12) Did you come for a night cap?  

13) Buddy, you need a little change of pace.  

14) Tonight I will take you on love safari. 

15) Deep into the darkest heat of the urban jungle. 

Кроме того, метафоры  выступают обозначениями мест, прозвищами: 

16) Tell me more, bwana.  

17) I have chills. 

18) What side of whose bed did you wake up, man?  

19) I am history!  

20) Back off monkey boy!  

 Глаголы: 

21) Hold the phone!  

22) If mess with Niko, you end up talking a dirt nap.  
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23) Don’t get panties in a twist. 

24) Aren’t you due at the lab to get your bolts tightened. 

25) I am fed up with you, Dorian!  

26) I cut you a break.  

27) The doctor is about to operate.  

28) Let’s rock this joint!  

29) Someone hit the joint before us. 

30) I want this place cleared! 

Метонимия (6%) – перенос наименования с одного предмета, явления или 

действия на другой на основе их смежности [5]: 

  31) Everything is his grift. 

Эпитет (7%) – образное (метафорическое, метонимическое) определение 

предмета, явления или действия: 

32) It is a powerful tie. 

33) Stinking town. 

34) The darkest heart. 

Достаточное количество метафор и эпитетов в фильме или любом другом 

произведении заставляет зрителя глубже проникать в суть фильма, проблемы, 

или наоборот заинтриговать и привлечь еще больше внимания к конкретному 

эпизоду [6]. 

Гипербола (19%) (образное преувеличение) усиливает переживания 

героев фильма, тем самым выражая  разную степень их морального и 

эмоционального состояния:  

35) Starving to death. 

36) My game goes straight to hell. 

37) That was the most sickening display. 

38) You’d die to go there!  

39) The hottest joint in the town. 

40) I will get out of there in 10 000 years. 

41) I need some prints to lock this whack job up till Doomsday! 
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Климакс (7%) (от др.-греч. κλyμαξ, букв. «лестница») – фигура речи, 

состоящая в таком расположении частей высказывания, относящихся к одному 

предмету, что каждая последующая часть оказывается более насыщенной, более 

выразительной или впечатляющей, чем предыдущая. Употребительнее 

латинский термин градация. Ниже приведены яркие примеры этого 

стилистического приема [2]: 

  42) He owns you, he owns this club, he owns this whole stinking town. 

Антономазия (6%) (или же латинское по происхождению название –

прономинация (от лат. pronominatio)) – троп, выражающийся в замене названия 

или имени указанием какой-нибудь существенной особенности предмета или 

отношения его к чему-либо [7]. 

Главный герой фильма, упоминая имена президентов Америки, имеет 

ввиду деньги, что демонстрирует яркий пример антономазии: 

  43) Maybe you know my friends Franklin, Jackson… 

Проанализировав выбранный материал, отметим, что тропы в тексте 

могут создать целый ряд эффектов, которые обладают определенным 

психологическим воздействием на читателя, слушателя, зрителя. Именно тропы 

и стилистические приемы в английском языке рассматриваемые на примере 

фильма «Маска», затрагивают важность их присутствия в речи, обогащая ее и 

создавая при этом атмосферу выразительности, лаконичности, и точности мысли, 

которую хотели донести авторы произведения до зрителя.  

По результатам количественного анализа, можем утверждать, что 

наиболее частотным тропом является метафора (49,5 %), далее в порядке 

убывания следуют гипербола (19 %), метонимия (6 %), эпитет (7 %), климакс (7 %), 

антономазия (6 %), сравнение (4 %). 

Перспективу исследования усматриваем в дальнейшем изучении 

использования тропов и различных стилистических фигур в современном 

английском языке, так как изобилие или отсутствие тропов в тексте само по себе 

еще не свидетельствует о художественности, но тропы всегда связаны с 

содержанием, формируют и воплощают его. Тропы в филологическом аспекте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
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играют существенную роль для всего искусствознания, влияют на развитие 

художественного мышления и на формирование эстетической речи. 
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http://ffilms.org/the-mask-1994/
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Навчання граматики на високому професійному рівні – це одна з 

найважливіших задач викладання іноземних мов студентам-філологам. Одним з 

найбільш складних граматичних явищ сучасної англійської мови є використання 

артиклів. Актуальність даної роботи полягає у спробі раціоналізувати та 

інтенсифікувати процес навчання вживання артиклів на рівні B2/C1 при нестачі 

всеохоплюючої та збалансованої системи вправ на вироблення та закріплення 

навичок вживання артиклів в умовах скорочення аудиторних годин, що 

виділяються на вивчення цього граматичного явища.  Артикль як 

граматичне явище сучасної англійської мови має довгу та складну історію, яка 

відбивається в особливостях його вживання, а аткож у значній кількості підходів 

до його вивчення. На особливу увагу заслуговують, на наш погляд, 

фундаментальні роботи  Я. Грімма [10], Г. Суіта [16], О. Єсперсена [12; 13], П. 

Крістоферсена [7], У. Коллінсона [8],  Л. Блумфілда [6], Г. Гійома [11], А. І. 

Смирніцького [5] та ін. На сучасному етапі артикль вивчається в двох основних 

напрямках: по-перше, у зіставному [1; 2; 3; 4], по-друге, у когнітивному [15; 9; 

14]. При цьому найбільш розповсюдженим підходом до артиклю, на якому 

власне і будується методика викладання артиклю студентам ВНЗ, залишається 

розуміння цього явища невідривно від іменника, до якого він відноситься. У 

цілому погоджуючись із базовими постулатами такого підхода, зазначимо, що 

комплекси вправ, які пропонуються студентам ВНЗ з теми «Артикль» не є 

достатньо збалансованими, тобто такими, що приділяють достатньо уваги усим 

компонентам цього найскладного граматичного явища. 

Об’єктом дослідження є засоби навчання навичок вживання артиклів в 

англійській мові.  

Предметом дослідження є шляхи розвитку навичок вживання англійських 

артиклів студентами філологічних спеціальностей ВНЗ. 

Метою дослідження є визначення шляхів оптимізації навчання 

англійських артиклів на факультетах іноземних мов за допомогою створення 

ефективної системи вправ. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити 

такі завдання: 

1. Охарактеризувати англійський артикль як граматичне явище. 
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2. Обґрунтувати та розробити ефективну експериментальну систему вправ. 

3. Провести експериментальне навчання та проаналізувати його 

результати. 

В основу дослідження покладено такі методи: 1) критичного аналізу 

наукової та навчально-методичної літератури з теми дослідження, 

2) експериментального навчання, що включає проведення письмового зрізу та 

аналізу його результатів, 3) відсоткової обробки та зіставлення отриманих 

результатів. 

Наукова новизна роботи. Результати експериментального навчання 

свідчать про можливість подальшої оптимізації процесу навчання англійського 

артиклю. Практична цінність роботи полягає у розробці чотирьох блоків вправ 

експериментального навчання, їх апробації та зіставному аналізі. 

Аналіз навчально-методичної літератури, що подано вище, дає підставу 

стверджувати про відсутність збалансованих посібників по навчанню і 

закріпленню усіх випадків вживання англійського артиклю. Саме тому ми 

пропонуємо свій учбово-методичний комплекс, спрямований на створення 

збалансованих вправ, де кожен випадок вживання артиклю буде освітлений в 

однаковій мірі. 

Розроблений нами учбово-методичний комплекс складається з чотирьох 

блоків. Кожен із блоків містить стислу довідку про граматичну категорію 

артиклю та послідовність вправ. 

Перший блок присвячено неозначеному артиклю. До нього входять 

вправи для вивчення та закріплення називної/класифікуючої, аспектної, 

генералізуючої та числової функції неозначеного артиклю. Наприкінці першого 

блоку подається комплекс вправ, що закріплюють навички володіння 

неозначеним артиклем в усіх чотирьох функціях. 

Другий блок присвячено означеному артиклю. До нього входять вправи 

по вивченню та закріпленню індивідуалізуючої, обмежувальної, а також функції 

узагальнення означеного артиклю. Наприкінці другого блоку подається комплекс 

вправ, що закріплюють навички володіння означеним артиклем в усіх трьох функціях. 

Третій блок вправ присвячено традиційному використанню артиклів не 



 31 

залежно від їх функцій. У цьому блоці відпрацьовуються випадки вживання 

артиклів із назвами їжі, так званих унікальних об’єктів, з різними власними 

іменниками, з назвами пори року та частини доби. Наприкінці третього блоку 

подається комплекс вправ на закріплення навичок вживання артиклю зі 

злічувальними та незлічувальними іменниками.  

Четвертий блок є узагальнюючим, його присвячено усім випадкам 

вживання артиклю зі злічувальним та незлічувальними іменниками. 

Сама схема кожного з блоків виглядає таким чином: 

- на початку кожного блоку подається короткий опис даної функції 

артиклю, безпосередньо за яким надаються вправи; 

- кожний блок складається з 5 типів вправ (кожна вправа містить 10 

висловлювань), а саме: 

Вправа 1 – пояснити вживання артиклю у реченні; 

Вправа 2 – пояснити вживання артиклю у реченні та сконструювати 

власну ситуацію, що також ілюструє його вживання; 

Вправа 3 – вжити необхідний за змістом артикль у реченні; 

Вправа 4 – перекласти частини речення з української/російської мови на 

англійську; 

Вправа 5 – перекласти повне речення з української/російської мови на 

англійську. 

Для експериментального навчання було відібрано дві групи другого курсу 

факультету іноземних мов Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (ЯА-24 та ЯЕ-23). Експериментальне навчання проводилося лише 

в цих двох означених групах, при цьому у ролі контрольних груп виступали усі 

інші на другому курсі (126 осіб).  

Групи ЯА-24 та ЯЕ-23 налічують по 16 студентів у кожній. Таким чином, 

в експериментальному навчанні взяли участь 32 особи. Усі вони є студентами 

денного відділення факультету іноземних мов. Англійська мова для них – 

профілююча (спеціальність – філолог англійської мови). Рівень володіння 

англійською мовою можна назвати середнім з рівномірним розподіленням 

студентів із високою та середньою  академічною успішністю. 
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Хід навчання. Експериментальне навчання в групах проходило протягом 

одного місяця у другому навчальному семестрі. На аспект «граматика» 

програмою виділяється 4 години, але з огляду на те, що паралельно з темою 

«Артиклі» студенти вивчають тему «Модальність», на опрацювання навичок 

вживання артиклів виділялось 2 години на тиждень. 

Навчання велося за пропонованою нами експериментальною системою 

вправ, що подано вище. Окрім того, ми використовували додатковий матеріал 

для проведення тестового контролю та порівняння рівня навичок, надбаних 

студентами експериментальних та так званих контрольних груп. Основним 

принципом, яким ми користувались під час підбору такого матеріалу ґрунтувався 

на тому, що студенти під час виконання тесту не повинні піддаватися дії 

сторонніх факторів, обираючи необхідний артикль, тому речення мали простий 

лексичний характер та прозору граматичну побудову. 

Студенти контрольних груп навчалися за тією ж самою темпоральною 

схемою (2 години на тиждень на вивчення використання артиклів в сучасній 

англійській мові), але за класичними граматиками та збірками вправ. 

Головною перевіркою ефективності розробленої нами експериментальної 

системи вправ став зріз, що було проведено наприкінці березня серед студентів 

другого курсу, включаючи студентів експериментальних груп. Зріз складався із 

перекладу на англійську мову восьми ситуацій, де серед різноманітних 

граматичних контрольних моментів перевірялося вживання артиклю. 

Ми виділили дванадцять контрольних моментів щодо вживання 

потрібного артиклю, а саме використання артиклів:  

1. із назвами хвороб (1); 

2. із власними іменниками: географічними назвами, іменами людей, 

назвами ресторанів, готелів, музеїв та аеропортів (8); 

3. із злічувальними конкретними іменниками (2); 

4. із назвами предметів, унікальними у своєму роді (1). 

Проаналізувавши результати письмового зрізу, ми побачили, що студенти 

груп, що було залучено до експериментального навчання, у своїй більшості 

правильно вжили артиклі у перекладах (середній показник по групі ЯА-24 склав 
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72% вірних варіантів перекладу від загальної кількості активних моментів 

використання артиклів, а по групі ЯЕ-23 – 60% на фоні 44,8% у контрольних 

групах у середньому). 

Результати вживання артиклів подано у таблиці, яка містить порівняння 

результатів зрізу у групах  ЯА-24 та ЯЕ-23. 

Вид контрольного моменту Відсоток правильних варіантів перекладу 

Група ЯЕ-23 Група ЯА-24 

1. Назва хвороби 14% 42% 

2.   Географічна назва (групи 

островів) 

42% 92% 

3. Географічна назва (континенту) 35,7% 67% 

4. Назва ресторану 71% 83% 

5. Ім’я людини  100% 92% 

6. Конкретний злічувальний 

іменник однини 

85,7% 92% 

7. Прізвища (на позначення усієї 

родини) 

85,7% 83% 

8. Конкретний злічувальний 

іменник множини 

64,3% 75% 

9. Іменник на позначення 

унікального об’єкту 

57% 67% 

10. Назва музею 50% 75% 

11. Назва аеропорту 43% 50% 

12. Назва готелю 71% 50% 

 

Виділяючи загальну тенденцію, зауважимо, що більшість випадків 

неправильно вжитих артиклів в обох групах припадає на назву хвороби, 

географічні назви та назву аеропорту. В обох групах майже усі студенти 

правильно вжили артикль із назвою ресторану, ім’ям людини та прізвища (на 

позначення усієї родини).  

Як було зазначено вище, письмовий зріз проводився в інших групах 
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другого курсу. Проаналізувавши вживання студентами артиклів у даних роботах, 

ми спостерігали, що відсоток правильно вжитих артиклів у перекладі значно 

менший, ніж в експериментальних групах (порівняймо 32% у групі ЯА-22 та 55% 

у групі ЯЕ-21). Найбільш проблемними випадками виявилися вживання артиклів 

із назвами хвороб та власними іменниками загалом (географічними назвами, 

іменами людей, назвами музеїв та аеропортів). 

Таким чином, зріз продемонстрував кращий рівень володіння навичками 

вживання артиклів в експериментальних групах у порівнянні з контрольними 

групами (66% успішності до 44,8% відповідно). Зауважимо при цьому, що 

найбільш моментами виявились випадки використання артиклів із назвами 

хвороб (в експериментальних та контрольних групах), географічними назвами 

(переважно в контрольних групах) та власними іменниками загалом (в 

контрольних групах), що вказує на необхідність розширення розроблених нами 

комплексів вправ, присвячених саме цим випадкам. 

Учбові матеріали, що були розроблені у ході проведення дослідження, 

було апробовано лише частково і, зрозуміло, існує необхідність їх подальшого 

вдосконалення, що і складає перспективу дослідження. 
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Стаття присвячена дослідженню об’єктивації вербалізованих брендів в лексичній 

системі англійської мови з фокусом на розкритті комунікативного статусу бренду як медіатора 

між виробником товару та потенційним споживачем за умови відповідності необхідним 

параметрам комунікативно-прагматичної ситуації товар – бренд – споживач у комерційному 

узусі. Виявлено, що в лексичній системі англійської мови бренди належать до ономастичної 

емотивно-оцінної лексики.і, зважаючи на свою високу прагматичну навантаженість, є 

поліфункціональними, асоціативно зв’язуючи поняття та експресію. 

Ключові слова: лексикалізація, лінгвістичний статус, семантичні характеристики, 

слоган, стилістика.  

Статья посвящена исследованию объективации вербализованных брендов в лексической 

системе английского языка с фокусом на выявлении коммуникативного статуса бренда как 

медиатора между производителем товара и потребителем при условии соответствия необходимым 

параметрам коммуникативно-прагматической ситуации товар – бренд – потребитель в 

коммерческом узусе. Выявлено, что в лексической системе английского языка бренды 

принадлежат к эмотивно-оценочной ономастике ввиду высокой прагматической насыщенности и 

являются полифункциональными, ассоциативно связывая понятие и экспрессию.  

Ключевые слова: лексикализация, лингвистический статус, семантические 

характеристики, слоган, стилистика. 

The article deals with researching the objectivization of verbalized brands in the lexical system of 

English with an emphasis on revealing the communicative status of brands as mediators between the 

manufacturer of goods and the consumer, all the necessary parameters of the communicative-pragmatic 

situation goods – brands – consumer in the commercial usage maintained. It has been found out that in the 

lexical system of the English language brands belong to emotive-evaluative onomastics due to their high 

pragmatic intensity, proving to be polyfunctional, associatively connecting concepts and expressiveness. 

Key words: lexicalization, linguistic status, semantic characteristics, slogan, stylistics. 

 

Лінгвістичний статус брендів давно став привертати увагу вчених. 

Вербальні бренди можна характеризувати декількома способами, і один з цих 

способів – семантичний. Саме семантика розкриває експресивний компонент 

бренду, який задіяний в прагматичній функції реклами та є інструментом 

маніпуляційного впливу. Широке поширення рекламних одиниць свідчить про 

необхідність проведення неодноразових досліджень в цій царині.  

Актуальність дослідження обумовлюється зростаючим інтересом 

суспільства створювати нові рекламні назви з метою ідентифікувати товари [2; 5; 7]. 

Сучасний маркетинг все частіше звертається до лінгвістичних особливостей 
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словотворення в сфері різних видів комунікації, також спостерігається 

підвищений інтерес до графічних і стилістичних способів створення назв брендів і 

їхніх слоганів [1; 6]. Недостатня кількість досліджень спостерігається як в цих 

царинах, так і в студіях семантичних характеристик брендів. З вищезазначеного 

витікає, що інтерес до мовних характеристик брендів визначив вибір теми нашої 

розвідки, об’єктом якої є бренди як мовленнєво-мисленнєве соціально значуще явище 

лінгвокультури, а предметом – способи їх вербальної репрезентації в лексичній 

системі сучасної англійської мови.  

Метою дослідження є вивчення специфіки лексичної репрезентації 

брендів у системі англійської мови з обґрунтуванням лінгвістичного статусу 

брендів зі зверненням до семіотичних, прагматичних та інших факторів, 

враховуючи особливості об’єктивації невербальних брендів, що надає 

можливість більш комплексно розглянути питання про функціонування брендів в 

комунікації. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання наступних завдань: 

розгалузити бренди та торгові знаки/марки і дати точне визначення брендам з 

експлікацією їхнього лінгвістичного статусу; виявити функції брендів під час 

передачі повідомлення між відправником і отримувачем в процесі комунікації; 

проаналізувати способи лексикалізації брендів з акцнтом на розробці моделі їх 

утворення иа виявленні відповідної мотивованості.  

Матеріалом проведеного дослідження послужили понад 300 брендів і 100 

слоганів, відібрані з англомовних журналів та інтернет-джерел. 

Теоретико-методологічні положення щодо вивчення специфіки 

лексикалізації брендів базуються на працях науковців мейнстримів лінгвістики 

сучасності, зокрема Бернадської Ю.С., Зацного Ю.А., Кафтанджиєва Х., 

Шевченко І.С., Махліної С.Т., Степанова Ю.С., Шалової Е.С., Сирятової Ю.Б. та 

інших. 

При цьому методами дослідження є опис, метод узагальнення та 

систематизації інформації, прийоми стилістичного та прагмалінгвістичного аналізу. 

Новизна представленої розвідки міститься в авторському підході до 

холістичного аналізу лінгвістичного статусу та функціонально-прагматичної 
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навантаженості вербалізованих брендів в лексичній системі сучасної англійської 

мови в єдності їхнього фонетичного, морфологічного та лексико-семантичного 

вимірів.  

У цій статті ми зосередимося на вивченні саме семантично-стилістичних 

характеристик брендів, оскільки саме семантика пояснює прагматичну функцію 

брендів, з акцентом на їхній вмотивованості та репрезентації експресивного 

компонента.    

За Соколовою І.В., «одним із жанрових різновидів письмового дискурсу є 

інформаційно-рекламний текст. Суспільний, комунікативний характер і чітка 

прагматична спрямованість рекламного тексту слугують відправним елементом 

для вивчення залежності структурно-семантичної організації тексту від його 

прагматичної та комунікативної настанов» [4, c. 65]. Отже, в семантичному полі 

бренди обумовлюються мотивованістю. Вмотивованість слова-лексикалізації 

бренду розуміємо як відношення між значенням слова та тією ознакою, яка є 

підставою для найменування певного предмета або явища [2]. 

Бернадська Ю.С. характеризує культурну значущість як спосіб мотивування 

брендів [1]. Дійсно, часто зустрічаються бренди, названі на честь 

виробників/креаторів: Michael Kors, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Chanel; тварин: 

Jaguar, Iguana, Blackbird, Spider, Shark, Ostrich; квітів: Ruby Rose, Sunflower, Black 

Orchid і т.д. 

В умовах динамічності ринків маркетологи повинні звертати більше уваги 

на емоційну привабливість бренду, оскільки вона дає неперевершену можливість 

одержати вигоду з розуміння споживачів і бути відмінними від конкурентів. 

Результати нашого аналізу доводять, що найефективніший спосіб створення 

експресивності в брендах – це використання стилістичних прийомів. Жанрово-

стилістичні категорії рекламного тексту дозволяють встановити його змістові 

характеристики, що є тісно пов’язаними з семантико-прагматичними 

характеристиками. Тому, вслід за Т. Скоп’юк, та T.A van Dijk [3, 6], ми зробили 

стилістичний аналіз брендів, зосереджуючись на слогнанах:  

а) гіпербола (перебільшення) – 1. Budweiser Beer: The King of Beers; 

2. Levi’s Jeans – A style for every story; 3. Dodge: Grab life by the horns; 4. Compaq: 
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Better answers; [2.1 с. 271.]5. Nature’s Best: Health for life; 6. Sir Winston Tea: The 

Great Tea from Great Britain; 7. Toshiba: Take Toshiba, Take the World; 

б) метафора (вживання слів або виразів у переносному значенні на основі 

певної аналогії) – 1. Lee: The Jeans that built America; 2. Coca-Cola: Live on the 

colorful side of life; 3. Specsavers: Now you can believe your eyes; 4. Mars: A Mars a 

day helps you work rest and play; 5. Jaguar cars: Unleash a Jaguar.; 6. KFC: It’s 

finger lickin’ good;[2.2] 7. Clairol: Does she...or Doesn’t she; 

в) метонімія (словосполучення, де одне слово замінюється іншим, яке 

вживається в переносному значенні) – 1. Sony: Youth cannot be bought. But the 

sounds of youth can. 2. Savlon: Trust Savlon to make it better; [2.1, с. 271.] 

3. Peugeot: Live the pleasure. The drive of your life. The lion goes from strength to 

strength; 

г) персоніфікація (неживий предмет набуває якості живого) – 1. Subaru: Think. 

Feel. Drive; 2. Jaguar: Own a Jaguar at a price of a car; 3. Calvin Klein Jeans: Nothing 

comes between me and my Calvins; 4.Guinness Beer: My Goodness. My Guinness; 

д) звуконаслідування (звуки підбираються таким чином, що їх комбінація 

відтворює звук, асоційований з джерелом звуку): Schweppes: Schhh! You know who? – 

Schweppesss; 

е) алітерація (метою цього стилістичного прийому є створення мелодійного 

ефекту висловлювання) – 1. KIA Motors: The Car that Cares; 2. Neutrogena: Beautiful 

and Beneficial; 3. Toyota: Toyota. Today. Tomorrow; 4. Adidas: Impossible is Nothing; 

ж) оксюморон (поєднання слів з протилежним значенням): Diesel Jeans: 

The Luxury of Dirt; 

з) епітети (найчастіше зустрічаються в брендових слоганах товарів для 

жінок, що пов’язано з особливостями жіночого мислення [7]): 1. Revlon Take your 

lashes to Luxurious Lengths; 2. Cacharel: the glorious experience; 3. Dior: pure 

poison; 4. Cover Girl: Beautiful CoverGirl; 5. Camay: You'll look a little lovelier each 

day with fabulous pink Camay; 

и) каламбур – гра слів (маркетологи використовують назви брендів в 

слогані, що і є каламбуром) 1. Helen Waite: If you are in a hurry, just go to Helen 
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Waite; 2. Pizza shop: 7 days without pizza makes one weak; 3. Honeywell: We are 

Honeywell; 

к) рима – 1. Reebok: I am what I am; 2. Ebay: Buy it, Sell it, Love it; 3. For 

success choose the best. [2.2.] 

В результаті проведеного семантико-стилістичного дослідження брендових 

слоганів з’ясувалося, що більшість слоганів є метафоричними, що відбито у таблиці: 

Таблиця 1 

Семантико-стилістичний інструментарій англомовних брендових слоганів 

Метафора – 33 % Гіпербола – 14 % 

Метонімія – 12% Епітети – 12% 

Алітерація – 10% Пермоніфікація – 7% 

Каламбур – 4% Рима – 4% 

Звуконаслідування – 2% Оксюморон – 2% 

 

Вищенаведені результати аналізу лексико-семантичної репрезентації 

брендових слоганів підтверджують, що головною метою рекламної діяльності 

залишається маніпулювання свідомістю споживачів, переконання купити саме 

той товар, який продає та чи інша компанія, а в лексичній системі сучасної 

англійської мови вербалізовані бренди, набуваючи статус прагмонімів, 

переважним чином лексикалізуються метафорично з метою досягнення ефекту, 

тобто створення бренду та відповідного слогану відповідає кінцевій меті 

комерційного узусу – продати товар через психологічний вплив за допомогою 

використання семантико-стилістичних механізмів фокусування уваги 

потенційного покупця, спонукаючи його до придбання товару чи послуги. 

У цьому зв’язку, перспективним напрямом подальшого дослідження 

вважаємо лінгвокогнітивний аналіз способів об’єктивації брендів в системі 

сучасної англійської мови із залученням методів психо- та соціолінгвістики.  
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Стаття присвячена вивченню чинників, що впливають на процес формування 

лексичних навичок у вищому навчальному закладі, а також розробці методичних матеріалів, 

спрямованих на формування вказаних вище навичок у різних видах мовленнєвої діяльності.  

Ключові слова: лексика, лексичні навички, семантизація, система вправ. 

Статья посвящена изучению факторов, влияющих на процесс формирования 

лексических навыков в  высшем учебном заведении, а также разработке методических 

материалов, направленных на формирование указанных выше навыков в разных видах речевой 

деятельности.  

Ключевые слова: лексика, лексические навыки, семантизация, система упражнений,  

The article focuses on the factors which influence the process of lexical skills formation at 

higher educational establishments, and to the development of methodologacal study guide for 

teaching vocabulary in different kinds of speech activity. 

Key words: lexical skills, semantization, set of exercises, vocabulary. 

 

Лексика в системі мовних засобів є найважливішим компонентом 

мовленнєвої діяльності, що і визначає її важливе місце на кожному занятті з 

іноземної мови (ІМ). Але спостереження за  навчальним процесом свідчать про 

те, що дуже часто студенти вживають одноманітну лексику, і тому мова виглядає 
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неприродно, позбавленою лексичної варіативності, гнучкості, автентичності, що 

не відповідає віку навчаємих і прийнятим нормам спілкування. 

Проблема активізації форм і методів навчання іншомовної лексики 

досліджувалася такими ученими як С.Ю. Николаєва, Л.П. Смєлякова, 

Н.Д. Гальскова, Н.І. Гез, В.С. Коростельов та іншими.  Були розкриті принципи, 

на яких будується система навчання лексики, приведені положення, що лежать в 

основі формування лексичних навичок (ЛН), розроблені комплекси вправ для 

різних етапів навчання. А.А. Леонтьев, В.Л. Скалкін  довели, що сама методична 

організація учбового процесу може ефективно впливати на навчання лексичній 

стороні мови, при цьому врахування природної взаємодії видів мовленнєвої 

діяльності  сприяє ефективності процесу навчання.  

Однак, ретельний аналіз підручників, методичних посібників для внз 

свідчить про те, що питання, які пов'язані з створенням навчально-методичних 

комплексів для студентів старших курсів, як і раніше, залишаються не 

вирішеними. Досі недостатньо використовуються новітні досягнення 

лексикологічних досліджень, зокрема дані сучасних комбінаторних словників; 

фактично не вживаються різноманітні засоби семантизації та актуалізації 

лексики (наочність, графічні опори, тощо). Робота по формуванню лексичних 

навичок зводиться до перекладних вправ, що не сприяє досягнення студентами 

рівня розвитку навичок, якими повинні володіти незалежні користувачі мови на 

рівні В2–С1, відповідно рівням володіння мовою „Загальноєвропейських 

Рекомендацій з мовної освіти, навчання, викладання, оцінювання.” Перераховані 

вище чинники обумовлюють актуальність нашого дослідження. 

Мета дослідження полягала в  теоретичному обґрунтування обліку 

факторів, що впливають на процес формування лексичних навичок; вивченні 

особливостей навчальних матеріалів для студентів старших курсів,  розробці 

системи вправ, спрямованих формування  лексичних навичок на матеріалі теми 

«Газети та журнали»; експериментальній перевірці ефективності розроблених вправ. 

Для рішення поставлених задач використовувалися наступні методи: 

наукове спостереження за навчальним процесом, аналіз навчальних матеріалів, 

аналіз наукової літератури з проблеми дослідження, систематизація кращого 
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досвіду методистів та викладачів; експериментальне навчання, статистична 

обробка даних.  

На першому етапі роботи по створенню комплексу вправ були виділені 

ЛО по темі «Газети і журнали», яка є складовою частиною теми «Mass Media». 

Остання є об’єктом вивчення на 4 курсі заочного відділення факультету 

іноземних мов.  Список ЛО надано нижче в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Глосарій по темі «Газети і журнали» 

Verbs: allege axe back ban boost challenge clamp down on smth  compose reinforce  
Nouns: acknowledgment attribution banner box byline bar bid blast blaze blow boom 

brink clash columnist obituary proprietor purchaser stringer   feature subtitle subscription  

tabloid journalism  

Adjectives: absorbing  controversial fascinating moving predominant readable ribald  

seminal shocking  sloppy  
    

Після ретельного аналізу слова були поділені на групи в залежності від 

способу семантизації. Слова «acknowledgement, obituary, subscription, newspaper, 

magazine, front page» були семантизовані за допомогою ночності, яка на думку Г. 

В. Рогової [4], сприяє сприйняттю образу слова разом з його предметним 

значенням, посилює асоціативну базу засвоєння, оскільки слова і предмети 

(явища, події) сприймаються на тлі відрізку зображуваної дійсності в повноті її 

чуттєвих характеристик. Приклад надано нижче.   

 

 

 

 

Слова «back, bar, bid, blast, blaze, blow, boom, boost, brink, clamp down on, 

clash» були введені за допомогою синонімів (back – support, bar – refuse), такі 

слова як «ribald, allege, axe, challenge, reinforce» – за допомогою антонімів (to 

axe – to hire, ribald – moral, polite), а слова «attribution, banner, byline, box, 

columnist, national paper, broadsheet, local paper, daily paper, tabloid» – через 

дефініцію (banner – а headline in large type running across the entire width of the 

http://genealogybank.com/doc/newspapers/image/v2:11499A3E9CB040E8@GBNEWS-11A88692EBCB4208-11A886936F75FA88-11A886955B115A10/?search_terms=Cloutier&s_dlid=DL0111011014253817270
https://polarbearscience.files.wordpress.com/2014/03/stirling-et-al-1993_oil-acknowledgement.jpg
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page). Серед одномовних способів семантизації був вжитий контекст для слів 

«proprietor, purchaser, stringer» (He is the owner of this  business. He is a proprietor. 

He buys old books. He is a purchaser. He is a part-time newspaper correspondent. He 

is a stringer.) В роботі ми також застосували перекладний спосіб семантизації, 

оскільки опора на рідну мову при навчанні лексики грає виключно важливу роль 

в опануванні значення, словотворення, багатозначності слів. Слова «sloppy, 

stringer, readable, controversial, seminal» були перекладені на українську мову.  

Для роботі з лексичними одиницями ми також використали такі види 

графічних опор як семантичні карти (semantic maps); семантичні "решітки" 

(grids); семантичні блоки (clusters); ієрархічні діаграми (hierarchical arrays); 

градієнтні побудови слів (clines or linear arrays). Наприклад, студентам  бути 

запропоновано градуйовано розташувати наступні слова: absorbing,  

controversial, fascinating, moving, readable, ribald, shocking, sloppy (ієрархічна 

діаграма): 

 
 

Приклад семантичної карти по темі «Газети та журнали» надано далі. 

Newspaper Size Рeculiar features 

 

 
 

Tabloids 

a newspaper with a 

compact page size smaller 

than broadsheet. There is no 

standard size for this 

newspaper format. 

Emphasis on such 

topics as sensational crime 

stories, astrology, celebrity 

gossip and television When it 

comes to language and its 

tone, tabloids are more 

modern in approach, though 

there are many who find its 

language full of slang. In 

content, tabloids are more 

prone to publish sensational 

crimes on the cover.  
 

 

https://go.mail.ru/search_images?rf=10445&fm=1&gp=820033&q=tabloid%20pictures&frm=web#urlhash=7643423092226268381
https://en.wikipedia.org/wiki/Newspaper
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadsheet
https://en.wikipedia.org/wiki/Newspaper_format
http://www.differencebetween.com/difference-between-slang-and-vs-dialect/
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Далі наданий приклад семантичного блоку.  

Семантичний блок по темі «Газети та журнали»  

Kind of newspaper 

 

 
 

People working for 

newspaper 

national paper, broadsheet, 

local paper, daily paper, 

tabloid 

 

Reporter, editor, 

correspondent, 

columnist, 

proprietor 

 

Parts of a newspaper  

 
 

Verbs in newspaper 

reports 
News and Features 

Home news,  Foreign news 

Business and money news 

Sports news 

Regular features 

Health, fashion, food, 

Reviews 

Editorial and readers’ letters 

Obituaries Classified 

Personal 

TV and entertainment guide 

Weather forecast 

Aid, allege, axe, back, 

ban. dar, bid. boost, 

clash 

 

 

При створенні системи вправ для  формуванні  продуктивних та 

рецептивних лексичних навичок були вибрані  некомунікативні, умовно-

комунікативні (умовно-мовленнєві) та умовно-комунікативні (умовно-

мовленнєві) вправи [3].  

Для перевірки гіпотези дослідження був вибраний перевірочний, 

природний експерименти, в якому випробовуваним були надані повні відомості 

про цілі і завдання дослідження, а також були обрані контрольна (КГ) і 

експериментальна (ЕГ) групи.  

Експериментальне навчання проводилося в ХНУ ім. В.Н. Каразіна, на 

факультеті іноземних мов, в січні місяці 2017 року.  Навчання проводилося в 

https://go.mail.ru/search_images?rf=10445&fm=1&gp=820033&q=tabloid%20pictures&frm=web#urlhash=84156297628223372
https://go.mail.ru/search_images?rf=10445&fm=1&gp=820033&q=tabloid%20pictures&frm=web#urlhash=84156297628223372
https://go.mail.ru/search_images?rf=10445&fm=1&gp=820033&q=tabloid%20pictures&frm=web#urlhash=2141709910269984499
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рамках аудиторних занять, в один й той же час, у закріплених за групою 

аудиторіях. Заняття проводили викладач, що працював у групі (КГ) та розробник 

матеріалів (ЕГ). Навчання проводилося протягом трьох  занять по сорока п'ятьох 

хвилин кожне, на четвертому занятті була проведена контрольна робота, приклад 

якої надано далі.  

 

Зміст контрольної роботи 

TEST 

Task 1. Choose the words from the text related to the topic “Newspapers and 

Magazines”. 

a) allege axe ban clamp down on smth  mull  reinforce slue (5) 

b) bound  bid brink callus clash fount mildew obituary proprietor (5) 

Task 2. Dictation. The words were dictated in Ukrainian (17 ЛО). 

Task 3. Give examples of the English newspaper style (at least 5) 

Task 4. Newspapers are divided into different sections. Each section covers a 

particular type of news. Describe the parts/sections of a newspaper (orally).  
 

 

  

При оцінюванні завдань 1–3 ми виходили із наступного. За кожну 

правильну відповідь надавався 1 бал. Таким чином,  за завдання 1-3 студент міг 

отримати максимально 32 біли. Згідно існуючих рекомендацій [5], бал має бути 

помножений спочатку на 0.25 (32х 0.25 = 8), а потім на 12.5 (8х 12.5=100), для 

того щоб отримати оцінку по Болонській системі.  

В КГ оцінку  «відмінно» не отримав жодний піддослідний, «добре» 

отримали 3 піддослідних, оцінку «задовільно» отримали 5 піддослідних,  оцінку 

«незадовільно» – 2 піддослідних. Якісна успішність в КГ склала 30%, відносна – 

80%. В ЕГ оцінку  «відмінно» отримали 3 піддослідних, «добре» отримали 4 

піддослідних, оцінку «задовільно» отримали 3 піддослідних. Якісна успішність в 

ЕГ склала 70%, відносна – 100%. Отже, отримані дані дозволили зробити 

висновок про ефективність вправ, які були спрямовані на формування 

рецептивних ЛН.  

Щодо завдання 4, то час на його виконання був лімітований і складав 5 

хвилин. Відповідь кожного з випробуваних аналізувалася викладачем відповідно 

до методичних рекомендацій щодо спонтанності та нормативності [1].  
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Порівняння результатів КГ та ЕГ було проведено за методом частотних 

розподілів [2], а отримана величина 0.39 також свідчила про суттєву перевагу 

розробленої нами системи вправ, які були спрямовані на формування 

продуктивних лексичних навичок.  

Перспективним, на наш погляд, є дальше дослідження проблеми 

формування лексичних навичок, а також розробка навчальних матеріалів та 

базових уроків для занять з іноземної мови, які б враховували теоретичні дані, 

що були викладені вище.  
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У статті досліджено роль різних чинників, що сприяють формуванню інформаційної  
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The article examines the role of various factors that contribute to forming information 

competence of students of a higher educational establishment. The concept of "information 

competency", its structure and integral elements have been considered.  

Key words: competency, information competency, information technology skills. 

 

Effective use of information is currently an ability required for successful 

performance in any field of trade. Relevant information obtained in time and wisely 

selected from a variety of resources demonstrates a person’s adaptiveness to growing 

demands of technological age and expertise in working with various data. As 

information can be chosen from different sources and for different purposes (personal, 

academic, work related), a modern person faces the problem of using this information 

effectively. By “effective using” we mean having a certain level of information 

competency which is to be developed through life and therefore become a foundation 

for lifelong learning. 

First of all, information competency deals with evaluating the necessary 

information, learning about its background. Understanding the quality of information 

may later result in making it a part of your own knowledge. In today’s learning 

environment students are becoming more and more information-conscious realising the 

importance of transforming a piece of information into a segment of knowledge, thus 
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embedding it into a massive storage of knowledge, ideas, experience, etc., generally 

known as professional competency [1; 2; 3; 7].  

The aim of the article is to study the notion of information competency and to 

identify possible ways of developing the information competency of students of higher 

educational establishments.  

Information competency is generally considered as “the ability to: a) recognize 

the need for information, b) acquire and evaluate information, c) organize and maintain 

information, and d) interpret and communicate information” [6, p. 2]. When students 

show inability to find and evaluate information, they will not obtain the skills 

necessary to succeed in any field, but what is more important is that “knowledge 

changes at a rate so great that what is learned today may be inaccurate or irrelevant a 

few years from now” [6, p. 4]. 

The American Library Association suggests a learning environment in which 

“inquiry is the norm, problem solving becomes the focus, and thinking critically is part 

of the process. Such learning environments require information literacy competencies” 

[5, p. 5]. Generally speaking, using an information competency approach makes 

teaching more effective. 

Scientists use different approaches to identifying levels of information 

competency, and basing on one of them, we may suggest that it consists of three basic 

elements: 

1. Acquiring information – a user chooses information rationally and effectively. 

This component comprises: 

 Determining the need of information – a user determines or realizes the 

need of information, decides on undertaking certain steps to find it, 

initiates the process of searching. 

 Finding the information – a user identifies and evaluates potential sources 

of information, develops strategies for searching, finds the chosen sources, 

selects and retrieves the chosen information.  

2. Evaluating information – a user critically and competently evaluates 

information. This component comprises: 
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 Evaluating the information – a user analyzes, studies and retrieves the 

necessary amount of information, generalizes and interpreters 

information, selects and synthesizes it, evaluates the relevance of 

information. 

 Structuring the information – a user systemizes information, groups and 

structures the retrieved information, identifies the most relevant 

information. 

3. Using the information – a user implements the information in a creative way. 

This component comprises: 

 Using the information – a user finds new ways of presenting and usinf the 

information, implements the obtained information, incorporates the new 

information into their knowledge basis, presents the information product. 

 Presenting using information ethically – a user understands the rules of 

using information in an ethical and legal way, presents the product of 

learning abiding the laws of copyright [4]. 

Ways to implement information competency into the learning environment of 

modern students have been widely discussed throughout recent years by scholars in 

different countries, making it an urgent issue of today’s education. One of the 

possibilities to solve this problem is to use library facilities with librarians as guides 

through “information jungles”. Educating the respect towards books and information 

within, librarians bring up future generations of young adults able of conscious using 

the available information.  

There have been other suggestions what an effective program of information 

competency should be like. Having considered all, we suggest that such a program, for 

example, should:  

 be infused throughout the curriculum;  

 use a wide range of information resources in problem-solving strategies;  

 make effective uses of instructional technologies to teach information 

competency;  

 encompass finding, evaluating, and using information;  
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 emphasize the ethical and legal issues connected in information, and last, 

but not the least;  

 prepare students to be  producers, as well as consumers, of  information in 

modern society [6, p. 7].    

Information literacy as a set of abilities requiring individuals to "recognize 

when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively 

the needed information" [3] increasingly important in the contemporary environment 

of rapid technological change and proliferating information resources. The complexity 

of such environment makes individuals face diverse, abundant information choices in 

their academic studies, in the workplace, as well as in their personal lives.  

Information today is available through unlimited resources and multiple media, 

all this raising questions about its authenticity, validity, and reliability, as well as 

posing new challenges for individuals in evaluating and understanding it. The 

abundance of information of  uncertain quality and expanding quantity does not 

quarantee a more informed person without complementary abilities necessary to use 

information effectively. 

Information literacy as a basis for sustainable learning, is common to all 

disciplines, to all levels of education, enabling learners to master content and extend 

their investigations, become more self-directed, and have better control over their own 

learning.  

An information literate individual should be able to: 

• Determine the extent of information needed. 

• Access the needed information effectively and efficiently. 

• Evaluate information and its sources critically. 

• Incorporate selected information into one’s knowledge base. 

• Use information effectively to accomplish a specific purpose. 

• Understand the economic, legal, and social issues surrounding the use of 

information, and access and use information ethically and legally [1, p. 25-26]. 

The notion of  information literacy is closely related to information technology 

skills. Information technology skills enable an individual to use computers, software 

applications, databases, and other technologies to achieve a wide variety of academic, 
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work-related, and personal goals. Information literate individuals cannot fail to develop 

some technology skills. 

However,  mastering  information technology may require more intellectual 

abilities than learning software and hardware. Information literacy, on the other hand, 

may be defined as an intellectual framework for understanding, finding, evaluating, 

and using information – activities which may be accomplished in part by fluency with 

information technology, in part by sound investigative methods, but most important, 

through critical analysis and reasoning. Information literacy initiates, sustains, and 

extends lifelong learning through abilities which may use multitudinous technology but 

are ultimately independent of it. 

Developing skills for lifelong learning is a major mission of higher education 

institutions. By ensuring that individuals have the intellectual abilities of critical 

thinking, and by helping them construct a framework for learning how to learn, 

colleges and universities provide the foundation for continued growth throughout their 

careers, as well as in their roles as informed citizens.  

Information literacy is a key component contributing to lifelong learning. 

Information literacy competency extends learning beyond formal classroom settings 

and provides practice with self-directed investigations as individuals move into 

internships, first professional positions, and increasing responsibilities in all arenas of 

life. Because information literacy augments students’ competency with evaluating, 

managing, and using information, it is now considered by several regional and 

discipline-based accreditation associations as a key outcome for college students.  

Incorporating information literacy into curricula and throughout the 

administrative life of the university requires the collaborative efforts of faculty, 

librarians, and administrators. Through lectures and discussions, faculty can establish 

the context for learning, inspiring students to explore the unknown, offering guidance 

on how best to fulfill information needs, and monitor students’ progress.  

The role of librarians would be slightly different in this aspect. Academic 

librarians coordinate the evaluation and selection of intellectual resources; organize, 

and maintain collections and many points of access to information; and provide 

instruction to students and faculty who seek information. Administrators create 



 53 

opportunities for collaboration and staff development among faculty, librarians, and 

other professionals who initiate information literacy programs and provide ongoing 

resources to sustain them. 

Thus, the role of librarians in modern higher education establishments has now 

changed greatly from assisting in finding the necessary book to engaging students  in 

using a wide variety of information sources to expand their knowledge, sharpen their 

critical thinking for still further self-directed learning. They should also instruct 

learners that achieving competency in information literacy is a crucial part of the 

curriculum, as it may contribute to implementing of such student-centered teaching 

methods as problem-based learning, evidence-based learning, and inquiry learning, 

thereby increasing students’ responsibility for their own learning. 

Further research can be carried out in the area of psychological peculiarities of 

human acquisition of knowledge. 
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В статті досліджуються стратегії, які вживаються оратором в межах англомовного 

риторичного дискурсу з метою доведення своєї ідеї шляхом мовленнєвого впливу на 

раціональне мислення, емоції, волю та підсвідомість.  

Ключові слова: мовленнєвий вплив, стратегія, риторика, риторичний дискурс. 

В статье исследуются стратегии, которые употребляются оратором в рамках 

англоязычного риторического дискурса с целью подтверждения своей идеи путем речевого 

воздействия на рациональное мышление, эмоции, волю и подсознание. 
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The article examines strategies that are used by the orator in the scope of English rhetoric 

discourse in order to prove the orator`s idea by the means of speech impact on rational mind, 

emotions, will, and subconsciousness. 

Key words: rhetoric, rhetoric discourse, speech impact, strategy. 

 

Вивчення риторичного дискурсу спрямоване на розв’язання пріоритетної 

наукової проблеми встановлення і опису лінгвокогнітивних операцій, що лежать 

в основі комунікативної діяльності людини, і має міждисциплінарне прикладне 

значення, об’єднуючи представників інших гуманітарних наук навколо проблеми 

впливу на свідомість і підсвідомість людини з метою розповсюдження певних 

соціальних практик. Це зумовлює актуальність теми цього дослідження. 

Мета цієї статті полягає у виявленні лінгвокогнітивної природи 

англомовного риторичного дискурсу та його стратегій. Завдання статті 

включають: 1) лінгвістичне визначення понять риторики, риторичного дискурсу, 

стратегій риторичного дискурсу; 2) опис основних стратегій англомовного 

риторичного дискурсу та засобів їх лінгвального втілення.  

Матеріалом дослідження є відеозаписи промов учасників TED 

конференцій. TED конференція є щорічним заходом некомерційного 

позапартійного світового проекту Technology, Entertainment and Design (TED), 

який бере початок у 1984 році у місті Монтерей, штат Каліфорнія. Втілюючи в 

життя гасло «Ідеї варті розповсюдження», TED вбачає своє призначення у 
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пошуку найцікавіших людей, які можуть генерувати ідеї та передавати їх 

зацікавленій аудиторії [5]. 

Досліджуючи риторичний дискурс ми застосували широкий спектр 

методів, які належать до різних груп та галузей знань. Як загально науковий 

метод ми використали аналіз та синтез отриманої інформації. Зокрема 

загальнонаукових методів дослідження ми вдались до тих методів, які зазвичай 

властиві саме дослідженням у галузі лінгвістики, мовознавства, 

перекладознавства тощо. Так для проведення нашого дослідження ми 

використали три великих групи методів: 1) лінгвістичні методи; 

2) культурологічні методи; 3) лінгвокультурологічні методи.  

Ми використовуємо визначення дискурсивної стратегії за І.Є. Фроловою, 

яка розуміє її як «комунікативний намір мовця, сформований на підставі 

використання суспільного досвіду для власних індивідуальних потреб і бажань, і 

мовну об’єктивацію цього наміру, що надає йому інтерактивного статусу через 

осмислення вербалізованого наміру всіма суб’єктами, що надає йому 

інтерактивного статусу» [4, c. 85]. Услід за А.П. Мартинюк, уважаємо, що 

ментальний корелят дискурсивної стратегії, як і будь-яка інша концептуальна 

структура, гештальтно поєднує не лише перцетивно-когнітивний, але й 

афективий досвід, а також співвідносить цей досвід з безпосередніми потребами 

і бажаннями суб’єкта дискурсу, що підключає до дискурсивної діяльності і волю 

суб’єкта [3, c. 68; 2, c. 241]. Відповідно, критерії розмежування способів 

комунікативного впливу слід пов’язувати із різними сферами психіки людини, на 

які ці способи впливу орієнтовані.  

Доведення орієнтоване на раціональне мислення (сферу раціональної 

оцінки); переконування– на сферу відчуттів та емоційних переживань; 

навіювання – на сферу підсвідомого; і, нарешті, спонукання передбачає прямий 

вплив на волю суб’єкта впливу [3].  

Тактика бенефактивної самокваліфікації є прикладом того, як чиниться 

вплив на раціональне мислення шляхом доведення оратором, що він та його ідея 

є релевантними та, тому, гідними уваги. У риториці важливу роль відіграє те, як 

сприймається оратор, чи буде аудиторія слухати його, вірити йому та його ідеї. 
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Тому оратор, зазвичай на початку виступу або ж інколи наприкінці, надає ту 

інформацію, яка доведе аудиторії вагомість його ідеї, його компетентність у 

певному питанні. Проте, оскільки спікери TED часто номінуються за їх 

досягнення, вже на момент виступу оратора виникає пресупозиція довіри. Тим не 

менш оратор вдається до тактики бенефактивноїсамокваліфікації задля 

підтвердження релевантності своєї ідеї.   

На власному досвіді роботи будує свою ідею КемеронРасселл, яка 

виступає з ідеєю про те, що зовнішність – це не головне, судячи про це з позиції 

практикуючої моделі зі значним стажем. 

Hi. My name is Cameron Russell, and for the last little while, I`ve been a 

model. Actually, for 10 years.<…>And I`m on this stage because I am a model. I am 

on this stage because I am a pretty, white woman, and in my industry we call that a 

sexy girl. I`m going to answer the questions that people always ask me, but with an 

honest twist (1). 

У своєму подальшому виступі оратор розвінчує багато міфів, якими 

супроводжується робота моделі. Відповідно, якщо ідея неважливості зовнішності 

йшла від пересічної жінки чи дівчини, вона не була б підкріплена особистістю 

оратора, як це відбувається у випадку з КемеронРасселл. Коли модель, тобто 

людина, яка заробляє своєю зовнішністю, розповідає про неважливість вроди для 

успіху в житті та навіть про ті перешкоди, які ця врода може викликати на шляху 

до успіху, про справжнє ставлення оточуючих до краси людського тіла та 

обличчя, виникає ефект когнітивного дисонансу, що викликає додатковий 

інтерес до ідеї виступаючої. Проте, коли КемеронРасселл розповідає про 

особливості та тонкощі роботи моделлю, цей дисонанс зникає, оскільки саме 

модель з певним досвідом роботи компетентна у цьому питанні та може дати 

найбільш об’єктивну оцінку. 

Тактика бенефактивноїсамокваліфікації може вживатися не тільки для 

впливу на розум як доведення, але може слугувати засобом впливу на емоції 

аудиторії шляхом переконання. Оратор Тоні Робінс, який є лайф-коучем, тобто 

інструктором з персонального розвитку та росту, зазначає досвід у своїй нелегкій 

справі, яку він описує за допомогою емоційно окрашеної лексики obsession, 
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вказує, скільки років він вже цим займається, та наприкінці застосовує 

аргументацію – він настільки вдало виконує свою роботу, що за всі роки його 

роботи в нього ще жодного разу не було програшу. Тому слід відмітити, що цей 

приклад є поєднанням впливу на емоції та на раціональне мислення: 

I've had an obsession basically for 30 years, "What makes the difference in the 

quality of people's lives?What in their performance?" I got hired to produce the result 

now. I've done it for 30 years. <…> I get the phone call when the child is going to 

commit suicide, I've got to do something. In 29 years, I'm very grateful to tell you I've 

never lost one. It doesn't mean I won't some day, but I haven't yet.(5) 

При цьому, якщо на початку він два рази округлює сумарну кількість 

років досвіду з 29 до 30, то, надаючи майже статистичні дані по своїй роботі, він 

вирішує не округляти та представити неповні три десятка років, оскільки не 

округливши роки, він робить патерн «точна кількість років – точна кількість 

невдач», що змушує реципієнта повірити в повну відсутність поразок. Для 

виділення цього патерну оратор повторює 30 років саме двічі, аби різниця була 

більш помітною. 

Оратор може чинить вплив на волю аудиторії, стверджуючи, що саме і як 

їй треба робити з тією ідеєю, яку він пропонує. Так, наприклад, Річард Ст. Джон 

розмірковував на тему успіху та ділився порадами про те, як стати успішним, з 

позиції власного успіху. Майже весь виступ ведеться від першої особи однини І 

та набуває форми «шкідливої поради» - «не робіть так, як робив я». Виступ 

завершується тим, що оратор знайшов свій власний вихід та тепер ділиться ним з 

аудиторією. При цьому він переходить на звернення до першої особи, але вже 

множиниwe, об’єднуючи себе з аудиторією, та пропонує свою ідею, впливаючи 

на волю аудиторії:  

I learned thatsuccess isn't a one-way street. It doesn't look like this; it really 

looks more like this. It's a continuous journey. And if we want to avoid"success-to-

failure-syndrome," we just keep following these eight principles, because that is not 

only how we achieve success, it's how we sustain it.(4). 

Прототиповим способом впливу на підсвідомість є риторичний прийом 

повтору, який ритмізує мовлення та завдяки цьому вводить аудиторію до стану, 
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схожого на транс. Арнольд визначає повтор як фігуру мовлення, яка полягає в 

повторенні звуків, слів, морфем, синонімів або синтаксичних конструкцій за 

умови достатньої тісноти ряду, досить близько один від одного, щоб їх можна 

було помітити [1, c. 295]. Найчастішим прикладом повтору є словесний повтор, в 

якому без змін зберігається слово чи вислів. Так, наприклад, говорячи про 

систему шкільного харчування в Америці та недоліки цієї системи, оратор 

Джеймі Олів’є використовує повтор у вигляді питально-відповідного ходу, який 

полягає у тому, що оратор сам ставить питання та й сам на нього відповідає:  

They don't even get crockery. Knives and forks? No, they're too dangerous. 

They have scissors in the classroom, but knives and forks? No. (3 ) 

Іншими видами повтору є морфемний повтор, коли повторюється не ціле 

слово, а лише лексико-граматичні морфеми (афікси), що належать до однієї і тієї 

самої словотвірної парадигми або граматичні морфеми (флексії), що належать до 

однієї граматичної парадигми; синтаксичний повтор, який полягає у повторенні 

синтаксичних конструкцій як предикативних, так і непредикативних. 

But I was upset on their behalf. They had beenduped, hoodwinked, 

bamboozled, and I had gone right along with them. I had prayed their prayers,I had 

yieldednot to temptation as best I could. I had dipped my head not once, but twice in 

that snot-inducing baptism pool. I had believed. Now what? (2) 

У цьому прикладі можна бачити вживання флексії -ed (duped, hoodwinked, 

bamboozled), а також повтор синтаксичної конструкції у минулому доконаному 

часі (Past Perfect Tense) з підметом першої особи однини (I had gone, I had prayed, 

I had yielded, I had dipped, I had believed), де також повторюється флексія -ed та її 

синонімічний варіант -ne. 

Таким чином, можна дійти висновків, що в межах риторичного дискурсу 

оратор вдається до вживання тих стратегій, які є відповідними до певного 

мовленнєвого впливу, спрямованого на різні сфери свідомості та підсвідомості 

реципієнтів (раціональне мислення, емоції, волю, підсвідомість). Так оратор 

досягає бажаного ефекту, який є важливим для сприйняття його ідеї аудиторією. 

Перспективою подальшого дослідження є дослідження не тільки мовленнєвого 

впливу в риторичному дискурсі, але й комунікативного впливу, тобто поєднання 
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впливу мовлення з тим впливом, що чинить сам оратор (просодіка, невербальна 

комунікація тощо) та супроводжуючий матеріал (аудіо- чи відео-супровід, 

слайди тощо). 
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В статье рассматривается частотность употребления грамматических временных 

конструкций английского глагола в современных англоязычных кинофильмах, которые 

исследуются не только как источник грамматических структур, но и как эффективное средство 

для изучения английского языка.   
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конструкции, глагол.  

У статті розглядається частотність вживання граматичних часових конструкцій у 

сучасних англомовних кінофільмах, які досліджуються не тільки як джерело граматичних 

структур, але й як ефективний засіб для вивчення англійської мови. 

Ключові слова: автентичні відео матеріали, граматичні тимчасові конструкції, 

дієслово. 

The article discusses the frequency of the use of grammatical tense structures in modern 

English films which are studied not only as a source of grammatical structures, but also as an 

effective tool for learning English. 

Key words: authentic video materials, grammar tense structures, verb. 

 

У сучасних вищих навчальних закладах у зв’язку зі скороченням обсягу 

аудиторних занять постає нагальна проблема оптимізації навчання іноземних 

мов. Методика використання відео ресурсів виступає важливим компонентом 

освіти і являє собою нетрадиційний спосіб організації навчання через активні 

способи дій, спрямовані на реалізацію особистісно-орієнтованого підходу. 

При використанні кінофільмів у процесі вивчення іноземної мови 

розвиваються два види мотивації: самомотивація, коли фільм цікавий сам по 

собі, і мотивація, що досягається тим, що учню буде показано, що він може 

зрозуміти мову, яку вивчає. Це приносить задоволення й надає віру у свої сили й 

бажання до подальшого вдосконалення. 

Ще однією перевагою кінофільму є сила враження й емоційного впливу 

на учнів, що  підвищує рівень мотивації до предмета вивчення. Успішне 

досягнення такої мети можливе лише, по-перше, при систематичному перегляді 

відеофільмів, а по-друге, при методично організованій демонстрації [3]. 

Безперечними перевагами кінофільмів мовою оригіналу є їхня: 

1) автентичність; 2) інформативна забарвленість; 3) концентрація мовних засобів; 

4) емоційний вплив на студентів та ін. [2]. 

Використання відео ресурсів є ефективним не тільки з метою розвитку 

усного мовлення, але і для розгляду найбільш вживаних граматичних структур, 

зокрема часових конструкцій. Зaзвичай художній фільм розглядається лише як 

засіб збагачення лексичного запасу студентів [1, с. 145], а вивчення саме 

граматичного аспекту іноземної мови за допомогою відео ресурсів не 

досліджувалося детально, що й обумовлює актуальність дослідження.  
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Об’єкт дослідження –  часові конструкції в сучасній англійській мові. 

Предмет дослідження – особливості вживання часів дієслова у сучасній 

англійській мові.  

Мета роботи – дослідити та проаналізувати використання часових 

конструкцій англійської мови у сучасних кінофільмах.  

Згідно з метою, слід реалізувати наступні завдання дослідження: 

1. Проаналізувати існуючі наукові дослідження за обраною темою. 

2. Теоретично обґрунтувати та проаналізувати на основі автентичних 

візуальних матеріалах вживаність різних часів англійської мови. 

3. Визначити частотність вживання різних часів у сучасній англійській мові. 

Матеріалом дослідження слугували сучасні британські та американські 

фільми: «Around the World in 80 days», «Final destination», «Home alone - 2», «Pirates 

of the Caribbean: At World's End», «Beowulf».  

Граматика є одним із основних аспектів у вивченні іноземної мови і є 

базовою складовою усіх проявів іноземноі мови. Спілкування в усній і письмовій 

формі неможливе без використання граматичних структур. Успішне оволодіння 

англійською мовою є неможливим без знань усіх часових конструкцій. В 

англійській мові розрізнюють 12 основних часових форм: Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, 

Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, 

Future Perfect Continuous.  

На першому етапі роботи було проаналізовано декілька фільмів, 

демонструють різноманітні варіації використання часів в англійській мові.  

Проаналізувавши зазначені вище фільми, ми можемо стверджувати, що в 

різних фільмах віддається перевага різним часовим формам. Таким чином, для 

більш достовірного аналізу за основу було взято чотири фільми.  

У кожному з проаналізованих фільмів перевага віддається простому 

(Simple) типу часу.  

Present Simple Tense (24,4 %) представлений відповідно до різних правил 

вживання даного часу (наприклад: для позначення звичайних, регулярно 

повторюваних або постійних дій, наприклад, коли ми говоримо про чиїсь звички, 
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режим дня, розклад і т.д., тобто Present Simple позначає дії, які відбуваються в 

даний час, але не прив'язані до моменту мовлення): 

 Розклад: 

The bus leaves the high school for the airport around 5.00. [1] 

 Дієслова, які не вживаються в тривалому часі: 

- What's upsetting him? He also wants the Jade Buddha! Then give it to him! [1] 

- You need more blue. Absolutely fascinating! [1]. 

- I believe I've had quite enough. Thanks to your courageous efforts [1]. 

- Do you remember the risk of cheating the plan of disrespecting the design 

could incite a fury to terrorize even the Grim Reaper [3]. 

Past Simple Tense (22%) використовується для позначення дії, яка 

відбулась у певний час у минулому і цей час вже минув. Для уточнення моменту 

вчинення дії в минулому при використанні часу Past Simple зазвичай 

використовуються такі слова, як five days ago (п'ять днів тому), last year (в 

минулому році), yesterday (вчора), in 1980 (у 1980 році) і т. п. 

 Одноразова подія:  

- Clear, why did you get off the plane? [3] 

 Послідовні події: 

- Because I saw, I heard Alex, and I believed him. [3] 

 Постійна дія: 

- They were the greatest Kung Fu boxers the Ten Tigers of Canton [1] 

Час Future Simple (20,4%) вживається для зазначення дії, яка відбудеться у 

невизначеному або віддаленому майбутньому. Простий майбутній час зазвичай 

використовується з обставинами: tomorrow (завтра), next year (у наступному 

році), in five years (за п'ять років), in 2035 (2035 року) і т. п. 

 Точка зору: 

- I think, it will be accepted as the only God [2]. 

 Призначена зустріч, домовленість:  

- Beowulf, not you, I will see you in the morning [2]. 

 Прогнози, впевненість: 

- Tonight, we will be different,we will fight [2]. 
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 Ввічливе прохання: 

- Passepartout, will you tell this impudent fellow that we must leave... within 6 

hours or we will miss our connection in Constantinople [«1»]. 

З-поміж наступної групи – продовжених часів – найбільш вживаним є  

Present Continuous (8%) зазвичай вказує на процес, що триває безпосередньо в 

момент мовлення. На це можуть вказувати контекст або такі слова, як now (зараз), 

at the moment (на поточний момент) і т. п.: 

Дія, що відбувається в момент мовлення: 

- Where is your Royal Academy of Science authorization? “Oh, what am I 

thinking? What a fool. That would mean that you were a real scientist [1]. 

- Excuse us. We're just borrowing this vehicle to catch our ship to Paris. If 

someone could inform the appropriate authorities [1]. 

- What's he screaming about? "He is saying:" "Please let me go. I am  

bored." [1] 

Намір: 

- I'm not traveling with you. I'm making my own way [1]. 

Роздратування: 

- The goat! Passepartout. I'm being attacked by a ferocious animal! [1]  

- Even if I get the chair, I'm killing that kid! Surrender, kid! He vanished [4]. 

Риси характеру, які не притаманні людині у звичайній ситуації: 

- Perhaps I'm being a little optimistic. Help us! [1] 

Дієслово think вжито у значенні розумової діяльності, а не власної точки 

зору: 

- There's not much time! Wait! What am I thinking? [1] 

Запланована дія: 

- He's picking you up at 3.30 tomorrow [3]. 

Час Past Continuous (2,4 %) вказує на процес, що тривав в певний момент 

або період часу в минулому. На відміну від часу Past Simple, цей момент у 

минулому повинен бути названий (наприклад, yesterday at 5 o'clock, when you called, 

when rain started) або бути очевидним з контексту. 

Опис тривалості події: 
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- "Mr. Fogg, I was walking all day long and thinking. I must tell you." This is 

your family. My name's not Passepartout [1].  

Умовні речення: 

- If he was pulling at the wire, he didn't kill himself [3] 

- Вираження тривалої дії, яку перервала інша: 

- He/she was sleeping when it arrived [2]. 

Час Future Continuous (0,8 %) вказує на процес, який буде тривати певний 

час у майбутньому. На відміну від часу Future Simple, цей момент в майбутньому 

повинен бути названий (tomorrow at 4 o'clock, when we meet) або бути очевидним з 

контексту. 

- I will be waiting for you at the station at 8 o’clock tomorrow morning [1]. 

- This week only Eddie Thomason will be showing his new inventions [2]. 

Час Present Perfect (18 %) означає дію, яка завершилась до теперішнього 

моменту або завершена в період теперішнього часу. Хоча англійські дієслова в 

Present Perfect зазвичай перекладаються на російську мову в минулому часі, слід 

пам'ятати, що в англійській мові ці дії сприймаються в теперішньому часі, так як 

прив'язані до теперішнього результатом цієї дії. 

Якщо дія закінчилась нещодавно, ми бачимо результат зараз: 

- Gentlemen, today I have proved that man can break the 50-mile-per-hour 

speed barrier without disrupting his internal organs [1]. 

- You have returned our sacred Buddha.It has brought hope back to our village [1]. 

- Cheer up! You've just got to figure out what'll work for you [5]. 

- A man who has never set foot out of England circling the globe. This is 

getting to be rather amusing. "History won't remember your amusements, Lord 

Kelvin." [1] 

- Mr. Fogg? I'm sorry to say we've burnt the last of the coal. But I've had a 

word with the crew and all of them have agreed to burn their shoes [1]. 

Життєвий досвід: 

- Everything worth discovering has been already discovered [1]. 

Час Past Perfect (1,2 %) означає дію, яка завершилась до певного моменту в 

минулому: 
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- I told you that it had happened a lot time without heroes[2]. 

- God willing he/she had never told it to you. My poor son. They paid it [2]. 

Час Future Perfect (0,4 %) використовується досить рідко, він позначає дію, 

яка закінчиться до певного моменту або початку іншої дії в майбутньому або буде 

продовжуватися після нього. 

- If we're to believe Fogg's calculations, he will have circled the globe and 

returned to England in a fortnight [1]. 

Час Present Perfect Continuous (2 %) вказує на дію, яка почалась в минулому, 

тривала протягом деякого часу і закінчилась безпосередньо перед розмовою або все 

ще триває в момент розмови. 

- I have been 5 days waiting this. -5 days?[2] 

- The Black Pearl? I've heard stories. She's been preying on ships and 

settlements for near 10 years. Never leaves any survivors [5]. 

Час Past Perfect Continuous (0 %) вказує на дію, яке почалося в минулому, 

тривало протягом деякого часу і закінчилося безпосередньо перед певним 

моментом минулого або все ще не закінчилося до якогось моменту в минулому. 

Час Future Perfect Continuous (0 %) вказує на дію, яке почалося і тривало 

протягом деякого часу до певного моменту в майбутньому. Цей час 

використовується дуже рідко, а в усному мовленні – практично ніколи. 

Виходячи з проведеного аналізу відео ресурсів, можна зазначити, що час 

Past Perfect Continuous та час Future Perfect Continuous практично не вживаються у 

сучасній усній англійській мові, а найбільш поширеними є Present, Past та Future 

Simple.  

Для більшої наочності на Рис. 1 наведено відсоткове співвідношення 

вживання часових конструкцій у сучасній англійській мові.  

За результатами кількісного аналізу, зазначимо, що найбільш вживаними 

часовими формами є Present Simple Tense, Past Simple Tense та Future Simple Tense, 

на які слід звертати більше уваги під час вивчення цієї теми на заняттях з 

граматики англійської мови. 
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Перспективу дослідження вбачаємо у контрастивному аналізі вживання 

часів у британському та американському кінематографі.  
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Стаття присвячена вивченню функціональних вимірів експлуатації різноманітних 

стилістичних прийомів в англомовних слоганах промислової реклами як ефективного 

маніпулятивного засобу боротьби за споживача у ХХІ столітті. Автор приділяє особливу увагу 

визначенню місця промислової реклами у системі професійного обміну інформацією з 
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виявленням ключових чинників та стилістичних параметрів, що функціонально конституюють 

дискурс англомовної промислової реклами.  

Ключові слова: алітерація, гіпербола, метафора, метонімія, промислова реклама, 

слоган, стилістичні засоби.  

Статья посвящена изучению функциональных измерений использования 

разнообразных стилистических приемов в англоязычных слоганах промышленной рекламы 

как эффективного способа манипуляции в борьбе за потребителя в ХХI веке. Автор делает 

особый исследовательский акцент на определении места промышленной рекламы в системе 

профессионального информационного обмена, выявляет ключевые характеристики и 

стилистические параметры, функционально конституирующие дискурс англоязычной 

промышленной рекламы.  

Ключевые слова: аллитерация, гипербола, метафора, метонимия, промышленная 

реклама, слоган, стилистические средства. 

The article focuses on studying the functional dimensions of using various stylistic tools in 

industrial advertisement slogans in English as effective means of manipulating in the on-going 

struggle for the customer in the 21st century. The author places a special research emphasis on 

substantiating the status of industrial advertisement in the system of professional information 

exchange, revealing key characteristics and stylistic parameters that functionally constitute the 

discourse of industrial advertisement in English.  

Keywords: alliteration, hyperbole, industrial advertisement, metaphor, metonymy, slogan, 

stylistic means.  

 

Промислова реклама, що регулярно публікується у галузевих фірмових 

каталогах і спеціалізованих журналах, покликана розв’язувати цілу низку 

завдань в конкретній виробничій та економічній царині. Одним з першочергових 

є оперативне інформування професійно компетентного потенційного споживача 

про переваги того чи іншого обладнання, технологічного методу, матеріалу, 

продукту з метою створення, стимулювання та задовільнення купівельного попиту 

[4; 8]. У цьому зв’язку, реклама як предмет наукового пошуку цікавить лінгвістів, 

психологів, соціологів, політологів, економістів (Н.Д. Арутюнова, А. Годдард, 

Р. Голдман, Ю.А.Зацний, Г. Кук, К.Дж. Веркман та інші), що експлікує нагальність 

нашої розвідки, об’єктом якої є слогани англомовної промислової реклами, а 

предметом – функціональні особливості їхньої стилістичної текстури. 

Метою роботи є вивчення функціональних аспектів стилістичного 

інструментарію слоганів англомовної промислової реклами, що складають 

матеріал дослідження (150 фрагментів рекламного дискурсу). 

 Слоган як такий, що належить до ключових інструментів промислової 

реклами, займає одне з центральних місць в структурі рекламного тексту. Разом з 

рекламованим власним ім'ям він висловлює основний зміст рекламної концепції. 

Слоган покликаний привертати увагу до тексту, зацікавлювати покупця. Це – 
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стрижень реклами і найбільш сильний посил до покупця. Отже, він повинен бути 

потужним за впливом і ясним за змістом. 

Слоган – це коротке рекламне повідомлення, що може існувати 

ізольовано від інших рекламних продуктів і представляє собою згорнутий зміст 

рекламної кампанії [4, с. 47]. Вплив слогана в процесі рекламної комунікації, 

проходить в три етапи: сприйняття – запам'ятовування – залучення [2; 3; 6]. 

Основна місія слогана – це «спонукання адресата до дії на базі формування в 

його свідомості певних уявлень». В цілому, акт комунікації за допомогою 

слогану є репрезентацією інформації, яка повинна викликати у адресата певний 

набір емоцій, асоціацій, думок. Слоган може бути як окремим рекламним 

повідомленням, так і завершувати або починати рекламний текст. 

У нашому дослідженні ми визначаємо слоган як коротку рекламну фразу, 

що ємно викладає основну рекламну концепцію у річищі певної рекламної 

кампанії. 

Створення гарного слогана вимагає великої майстерності, інтуїції, 

творчого прозріння. Для того, щоб зробити рекламний слоган неповторним 

потрібним є максимально ефективне використання мовних, зокрема 

стилістичних, засобів [5; 7; 8]. В результаті аналізу теоретичного матеріалу ми 

доходимо висновку, що в основі створення рекламних текстів повинні лежати дві 

тенденції: стислість, лаконічність виразу і виразність, ємність інформації. 

Важливим вбачається зберегти первісну свіжість інформації, донести її 

потенціал, зосередивши текст в декількох легко засвоюваних і простих для 

запам'ятовування словах. Стилістичні засоби тут надають особливої 

експресивності рекламним слоганам, поділяючись на три основні блоки: 

фонетико-змістовні, семантико-змістовні та структурно-синтаксичні [1; 3; 7].  

До першого блоку відносимо асонанс, алітерацію та риму. Для того, щоб 

викликати у покупця певні асоціації, надати висловлюванню експресивності і 

точніше описати об’єкт реклами і її центральну ідею, рекламодавці 

використовують такі стилістичні прийоми, як алітерація та асонанс Так, 

наприклад, у рекламі автомобіля використовується алітерація звуку [k]: The car, 

that cares [3]. Таке використання цього звуку викликає асоціації зі зручністю, 
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затишком, тобто з приємними для кожної людини речами. Таку ж саму функцію 

прийом алітерації виконує і у рекламі ноутбука: Take Toshiba, take the world [4]. 

В цьому тексті автор використовує алітерацію звуку [t], що асоціюється з 

ніжністю і витонченістю. 

Один з кращих способів вивести на ринок новий бренд – створити слоган, 

який віршується з назвою торгової марки. За допомогою такого безпосереднього 

римування назва бренду виходить на перший план. А ключове слово, яке 

римується з назвою бренду, ясно дає зрозуміти споживачу пріоритети компанії і 

продукту. Рима відразу виділяє слоган серед інших саме за допомогою 

акцентуації назви бренду: A love of a glove (gloves Acme Glove Corp.), In rhyme 

with time (Kingston Watch Co.) 

 Серед фонетико-змістовних фігур фіксуємо превалювання алітерації 

(15,22%), що сприяє запам’ятовуванню наданої в тексті інформації (наприклад, 

Pure Passion Perfume (eau fling)). Найрідше використовують риму (5,07%). 

 Серед семантико-змістовних стилістичних засобів виділяємо метафору, 

метонімію, гіперболу, епітети та антитезу. 

Результати аналізу фактажу доводять, що найбільшу вагу серед 

стилістичних когнітивно-образотворчих засобів в англомовних промислово-

рекламних текстах має метафора. Оскільки метафора – це не тільки прийом 

виразної мови, а й ефективний засіб переконання [1]. У рекламному слогані 

використання метафори допомагає сфокусувати увагу реципієнта та викликати у 

нього позитивні емоції, маніпулюючи уявою: Central heating for kids [5]. У цьому 

випадку метафорична модель central heating яскраво характеризує рекламований 

товар, який підсвідомо сприймається покупцем, як щось поживне і корисне. В 

рекламному тексті метафора концентрує увагу тільки на потрібні рекламодавцю 

ознаки і переваги товару, при цьому інші його характеристики відходять на 

задній план [2].  

На відміну від метафори, метонімічне зіставлення предметів відбувається 

не за ознакою їхньої подібності, а за ознакою їхньої суміжності, тобто 

належності їх до одного кола явищ, до понять одного порядку, детермінованої 
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часовими, просторовими, причинно-наслідковими та іншими реляціями: Let us 

give you a hand (Nivea)  

В рекламних текстах асоційоване слово часто виражає цілу групу або 

категорію об’єктив. Цей різновид метонімії, коли відбувається перенесення з 

цілого на частину, називається синекдохою: a fragrance of Beyonce (= парфуми, 

розроблені Beyonce) [3, c. 58]. 

Епітети залюбки використовуються рекламодавцями, оскільки вони 

допомагають зробити аргументи яскравішими, більш наочними: subtle French 

flavor; brilliant moisturizing color (Elizabeth Arden). Автори реклами вживають 

оригінальні епітети, які насправді є фразовими або ж контекстуальними: stunning 

shades, an amazing air-soft feel, patent-pending formula, an air-whipped mousse, 

rock-hard nails, dazzling, diamond-faceted sheens, sun-kissed blonde look, eye-

illuminating color, one-of-a-kind formula, sheer-to-moderate coverage. 

Гіперболою є вербальна фігура, де» ознаки описуваного предмета 

подаються в надмірно перебільшеному вигляді з метою привернути до них 

особливу увагу читача» [1, c. 12]. Виробник-рекламодавець використовує цей 

стилістичний прийом для того, щоб продемонструвати свій товар у 

найвигіднішому світлі: It touches everything (Calvin Klein BEAUTY), Nothing 

works better (Neutrogena).  

У разі використання антитези ефект досягається завдяки контрасту і 

отримує оригінальніше звучання, а значення визначається точніше через 

накладання на це пояснення його протилежного значення: You can’t control the 

weather, you can control your hair (TRESemmé). Ефект контрасту досягається 

завдяки використанню антонімів. Антитеза характеризується гармонійним 

поєднанням звуків та рими, збалансованих складів, різкого ритму та стислості: 

Gorgeous from top to bottom line. (JENN-AIR)  

Отже, на семантико-змістовному рівні найпоширенішими у слоганах 

виявились метафори (22,7%), що найефективніше впливають на емоції адресата, 

сприяючи вираженню оцінних значень у тексті.  

Третій блок, виявлений нами у ході дослідження, представляє собою 

структурно-синтаксичні стилістичні засоби. Для нього характерними є: 
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а) слогани, які покликані надати якомога безпосередній вплив на аудиторію: 

Subway. Eat Fresh!; Have it your way (Burger King); Altogether More Fun (Butlins); 

б) спрощення синтаксису – зростаюча кількість простих непоширених пропозицій: 

Pringles. Once you pop you can not stop; Lash curler no longer required (Clinique); в) у 

лексичному плані підвищується роль високочастотних лексичних знаків, які 

характеризуються конкретним і високоемоційним за певних умов змістом: 

Schweppes. Schhh! You know who? 

Використання алюзії є також одним з найдієвіших прийомів англомовної 

промислової реклами, що полягає у використанні відомих аудиторії фрагментів 

культури, асоційованих з певною емоцією. Це, як правило, назви кінофільмів, 

творів мистецтва, рядки з популярних пісень, віршів, афоризмів: I'm going to Walt 

Disney World! 

Використання прийому абсурду, заснованого на контрасті між образом 

об’єкту реклами в чужій йому царині, де він є недоречним й безглуздим, і в 

царині його застосування, де він лідер, номер один, професіонал і т.д. Такий 

контраст підкреслює переваги об’єкта реклами набагато яскравіше, ніж простий 

опис: Microsoft. Where do you want to go today? 

Ще один характерний для рекламного тексту прийом – смислова 

акцентуація того, що клієнт – понад усе: L'OREAL. Because you're worth it. 

Популярним стилістичним інструментом, функцією якого є 

інтенсифікація маніпулятивного впливу слоганів, виявляється звернення до уяви, 

мрії, сподівань споживача з метою впровадження цільової ідеї в незвичайній 

формі, переходу в менш раціональну і критичну царину. Сугестивність 

споживача при цьому підвищується, і для його переконання не потрібні дуже 

вагомі аргументи: 57 Varieties. Beanz Meanz Heinz; FRAGRANT GEMS (David 

Jurman) 

Підсумовуючи, серед стилістичних засобів структурно-синтаксичного 

рівня переважають неповні речення у слоганах (24,8%). Окрім цього, такі фігури 

як акцентуація та спрощення синтаксису (39,9% та 26,5%б відповідно) мають 

особливе значення в слоганах англомовної промислової реклами, адже вони 



 72 

спрямовані на фокусування уваги адресата на рекламованому товарові та 

ефектах, яких адресат досягне після користування ним. 

Таким чином, кожен стилістичний засіб, що використовується як 

функціонально навантажений інструмент англомовної промислової реклами, 

виконує свою важливу роль в рекламному тексті. Універсальна ж риса, що є 

характерною для всіх рекламних текстів, проявляється в органічному зв’язку всіх 

компонентів тексту, коли кожний з них є функціонально важливим як частина 

цілого, яка несе максимальний об’єм змісту і концентровано виражає це ціле. 

Проведена розвідка дозволяє зробити висновок, що на фонетико-змістовному 

рівні серед проаналізованих англомовних слоганів промислової реклами 

виявляється превалювання алітерації в порівнянні з асонансом чи римою. На 

семантико-змістовному рівні спостерігаємо перевагу у використанні метафори та 

метонімії для реалізації сугестивної функції, а епітети в рекламі (особливо це 

стосується реклами косметичних засобів) характеризуються оригінальністю та 

оказіональністю. На структурно-синтаксичному рівні переважають акцентуація, 

спрощення синтаксису та неповні речення. 

Перспективою нашого дослідження є подальше вивчення функціональної 

специфіки стилістичних засобів в англомовних слоганах промислової реклами з 

фокусом на аналізі їхнього маніпулятивно-сугестивного потенціалу зі 

зверненням до методологічного інструментарію соціолінгвістики-та 

лінгвокогнітології. 
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                                   Коломієць С.В. (Харків) 

Науковий керівник: викл. Литвиненко С.В. 

 

У статті проаналізовано погляди науковців на сутність проблеми естетичного 

виховання особистості в історії наукової думки Стародавньої Греції та Середньовіччя. У 

поглядах науковців Середньовіччя естетичне виховання розуміється як цілеспрямований 

процес формування творчої особистості, яка здатна сприймати, відчувати, оцінювати 

прекрасне та створювати художні цінності. 

Ключові слова: “морально-естетичні цінності”, “естетичні погляди”, “естетичні 

ідеї”,“естетичні цінності”,“мораль”,“краса”. 

The present article deals with the scientific views of a problem of educational nature of the 

personality in the history of the scientific thought of the Ancient Greece and the Middle Ages. 

Among the experts of the Middle Ages, the educational nature is understood as a process of forming a 

creative personality, who can understand, feel, appreciate something wonderful and create art values. 

Key words:“moral and aesthetic values”, “aesthetic views”,“aesthetic ideas”, “aesthetic 

values”,“morality” ,“ beauty”. 

В статье проанализированы взгляды ученых на сущность проблемы эстетического 

воспитания личности в истории научной мысли Древней Греции и Средневековья. Во взглядах 

ученых Средневековья эстетическое воспитание понимается как целенаправленный процесс 

формирования творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать 

прекрасное и создавать художественные ценности. 

 Ключевые слова: “морально-эстетические ценности”, “эстетические взгляды”, 

“эстетические идеи”, “эстетические ценности”, “мораль”, “красота” 

 

 Проблематика моральних та естетичних цiнностей є актуальною не 

тiльки для доби Середньовiччя та Стародавньої Греції, але i для сьогодення. 

Занепад моральних цiнностей, як сумний наслiдок розвитку суспiльства, вимагає 

рiшучих дiй вiд особистостi. Виникає необхiднiсть розiбратися в становленнi 

моралi та естетики, починаючи вiд античностi i до сьогодення та їх ролі в 

суспільному житті.  

    Важливо відзначити, що проблемі розвитку морально-естетичних 

цінностей особистості традиційно приділяється багато уваги з боку суспільних 
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діячів та науковців у різні часи (Стефано Дзуффi, Гiлберт К.Е., Кун Г., 

Iванов В.Г., Лосєв О., Мальцев, Воронiна, Прозерський, Голiк, Столович, 

Т. Тюльпа, В. Біруля, О. Лужкова).   

Незважаючи на вагомий внесок науковців у дослідження порушеної 

проблеми, аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, що в історико-

педагогічному контексті проблема розвитку ідей естетичного виховання 

особистості в історії зарубіжної наукової думки комплексно не досліджувалась. 

Однак зарубіжними вченими було сформульовано актуальні для сьогодення 

теоретичні положення та накопичено цінний практичний педагогічний досвід, 

що зумовлює доцільність їх творчого використання у виховному процесі 

сучасного вищого навчального закладу.    

Метою даного дослідження є теоретичне обгрунтування витоків розвитку 

ідей морально-естетичних цінностей особистості в історії наукової думки 

Середньовіччя.   

Ідею про необхідність розвитку естетичних виховання висловлювали ще 

такі видатні мислителі як Сократ, Платон та Арістотель. З давніх-давен у всіх 

світових цивілізаціях краса, добро та моральність представлялися у своєму 

взаємозв’язку та єдності. Витоки естетичних уявлень давньогрецьких філософів 

стали джерелом формування цілісного, образного погляду на світ як гармонійну 

досконалість.   

Видатний філософ Сократ застосовував гуманістичний підхід у своїх 

естетичних поглядах. Естетична думка Сократа полягає у тому, що прекрасні 

речі різноманітні, не схожі одна на одну. Кожна річ є прекрасною, якщо вона 

слугує своїй меті. Сократ вважав, що прекрасним є те, що є й добрим і у всіх 

речах прекрасне й добро пов’язані з їхніми призначеннями. Філософ підкреслює, 

що подобається і не може не подобатися саме те, що виконує своє завдання [5, с. 

96].  

У контексті дослідження значний інтерес мають ідеї видатного мислителя 

Платона. Філософ вважав, що найвищими людськими цінностями є «прекрасне, 

мудрість та благо». Платон визначаючи прекрасне, не обмежується лише 

чуттєвими предметами; по-друге за Платоном прекрасне – це об’єктивна 
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властивість прекрасних речей, а не суб’єктивна реакція людей на них; по-третє, 

критерієм прекрасного є вроджене почуття прекрасного, а не ефемерне відчуття 

насолоди; по-четверте, не все, що подобається дійсно є прекрасним 

[5, с. 105; 108].  

Вагомий внесок у розвиток ідей про естетичні цінності зробив 

старогрецький філософ Арістотель. Філософ висловлював думку, що категорія 

прекрасного виражає досконалість форм реального світу, повноту і 

красуставлення людини одна до одної, а також характеризує досконалість зразків 

трудової діяльності людини і створених нею художніх цінностей. Піднесення 

діяльності людини до ступеня естетичної цінності, розвиток усіх естетичних 

понять, які мають пряме відношення до «творчої діяльності» людей, до праці 

являють собою основу естетичного вчення Арістотеля. Арістотель наголошує, 

що гармонійне поєднання в одній людині високих розумових здібностей, 

моральності, зовнішньої та внутрішньої «душевної» краси та суспільно-

політичної зрілостіє найвищою формою досконалості; використовуючи для такої 

досконалості термін калокагатія. В калокагатії панує краса у поєднанні з 

моральними принципами, які є цінностями самі по собі, і, головним чином, у 

своїй сукупності, оскільки така сукупність породжує доброчесність [2, с. 59; 60]. 

На думку філософа прекрасним є те, що являючись цінним саме по собі, разом з 

тим приємно для нас. Арістотель вважав, що будь-яка краса є благо, але не будь-

яке благо прекрасне ; будь-яка краса є задоволенням, але не будь-яке 

задоволення прекрасне. Прекрасним є те, що одночасноблаге йпрекрасне. За 

Арістотелем, прекрасне – це божество й людина, людські тіла та суспільство, 

предмети та дії, земна природа та рух небесних тіл [5, с. 150; 151; 153].  

Філософські та естетичні вчення патристики зіграли важливу роль у 

розвитку середньовічної естетики. Представниками нової духовної культури, 

нового світогляду, який прийшов на зміну античній культурі та античній думці, 

були «отці церкви». Такий світогляд, пов’язаний з розвитком християнської 

релігії, був цілком підкорений інтересам християнської церкви. Але разом із ним 

у світову естетичну думку перейшло багато з найбагатшої спадщини античної 

естетичної думки [7, с. 85].   
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У контексті дослідження значний інтерес мають ідеї видатного «отця 

церкви» Аврелія Августина (354-430). Він прекрасно відчував красу земного, 

чуттєвого світу, але в той же час, вже будучи християнином, віддавав собі звіт в 

тому, що видима краса дуже відрізняється від божественної краси. Августин 

звернув увагу на співвідношення прекрасного і потворного. Краса для нього 

завжди ототожнювалася з формою. Формою всякої краси в Августина виступала 

єдність. Поняття про єдність, яке прийшло до нього від неоплатонізму, на зміну 

його захопленню манихейством, стало основою його естетики. Крім єдності 

Августин пов'язував з поняттям краси домірність і порядок. Також вiн придiляв 

чимало уваги поняттям добра та зла. З одного боку, світ як творіння бога не може 

бути недобрим. З іншого боку, існування зла безсумнівно. Августин прийшов до 

того,що зло не належить природі, проте є продуктом вільної творчості. Бог 

створив природу доброю, але отруїла її зла воля. З цим пов'язана інша теза: «зло 

не є чимось, що абсолютно протилежно добру, воно є лише недолік добра» [1, c. 

94]. 

Немає абсолютного зла, лише добро абсолютне. Зло виникає там, де ніщо 

не робиться добре, зло - це відразу від вищих цілей, це гординя. Гординя виникає 

з прагнення обійтися без бога, жаданого - з пристрастей, спрямованих на минущі 

речі. Наступний аргумент Августина полягає в тому, що зло не порушує гармонії 

світу, але необхідне для неї. Покарання грішників так само не суперечить цій 

гармонії, як і винагорода святих.  

Августин, таким чином, не заперечує наявності зла в світі, однак розуміє 

його чисто негативно, як відсутність добра [1, c. 181]. 

Високе Середньовіччя на Заході, являючись часом коли створюються 

університети (ХІІ-ХІІІ ст.), формує своє коло наук і узагальнюючі усі наявні 

знання знамениті суми богослів’я, які неминуче у тому або іншому пункті 

торкаються теми краси і традиційно для схоластики слідом за античністю 

розмежовуючи прекрасне (pulchrum) й пригодне (aptum), прикрашене (decorum) і 

благопристойне (honestum). Разом з тим, істина, буття, благо та краса – поняття 

для схоласта «оборотне»: усі вони припускають один одного. Видатний філософ 

та теолог Середньовіччя Фома Аквінський стверджував, що вигляд та краса 
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виявляє «відповідність властивості Сина», подібно до того як «властивості Отця» 

відповідає буття, а Святому Духу – «користь», і вона припускає три умови: 

цілісність, або досконалість, оскільки речі недосконалі є потворними; належну 

пропорційність, або гармонію; і, нарешті, яскравість або виразність, оскільки 

красивими називають речі яскравих кольорів [3, с. 107; 108].    

Новою важливою особливiстю релiгiйно-етичних концепцiй 

Середньовiччя являється їх загальний абстрактний характер. I єдине джерело та 

критерiй незмiнної моралi це воля единого бога. Для епохи Середньовiччя 

характерно зникнення свiтських етичних концепцiй. Етичнi концепцiї не 

заперечували iснування Бога, приймали моральнi приписи, що випливають з 

«священних книг». Мислителi дотримувались думки щодо можливостi та права 

людини на авторство власних дiй, власного тлумачення добра i зла та iснування 

Бога [4, c. 7; 8] 

Спрямованість «на самого себе» сприяла розвитку індивідуальної  

моральної свiдомостi. Вiдбулося пробудження невдоволення у людей через їх 

становища в суспiльствi. Сенс спрямованостi «на самого себе» полягав в 

усвiдомленнi власних грiхiв i мав привести до смиренностi та покаяння. Проте 

самозаглиблення мало iншi наслiдки, а саме: пробудження iнтересу до 

особистостi, вiдродження почуття власної гiдностi [4, с. 10]. 

Цікаві ідеї про розвиток моральних цінностей висловлював 

середньовічний французький філософ П’єр Абеляр. Твори Абеляра та його 

завзятий опір церковним авторитетам зумовили широке розповсюдження не 

тільки ідей Абеляра, але й самого духу вільнодумства, котрим була пронизана 

його діяльність. Головна категорія етики Абеляра – інтенція (свідомий намір), 

яка є коренем вчинку, бо гріх може здійснюватися без гріховного вчинку лише в 

інтенції. І навпаки, людині ставиться у заслугу добрий намір, який по 

незалежаним від нього обставин не втілився у вчинок. Таким чином, в етичній 

системі П’єра Абеляра розрізняють категорії розпусти,  гріху та гріховного 

вчинку. Філософ підкреслює добровільність гріха — свідоме бажанняздійснити 

те, що заборонено.  За Абеляром, людина з власної волі здатна вчиняти 

доброчесно. Саме та обставина, що людина має свободу вибору, з точки зору 
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мислителя, слугує підтвердженням премудрості творця. Людина сама є 

відповідальною як за свої вчинки, так і за гріхи. Оцінити вчинки людини можна, 

знаючи наміри, рівень їхнього усвідомлення та спонукання сумління. В етиці 

Абеляра проявилася тенденція до суб’єктивності, до ствердження моральної 

цінності особистості людини [6, с. 403; 404]. 

У даній статті були розглянуті погляди зарубіжних вчених на морально-

естетичні цінності Стародавньої Греції та Середньовіччя. Виходячи з усього 

вищезазначеного можна зробити висновок, що питанню розвитку морально-

естетичних цінностей приділялася серйозна увага на будь-якому етапі розвитку 

людства. У різні історичні періоди його зміст і обсяг набували своєї специфіки, 

що було зумовлено реаліями тих часів. Висвітлені ідеї знайшли відображення і в 

подальшій історії розвитку морально-есттеичних цінностей. Морально-естетичні 

цінності відіграють важливу роль у вихованні високоосвіченої, культурної, 

гуманної та високоморальної особистості та забезпечуть комплексний підхід до 

розвитку особистості, її естетичних,творчих та моральних якостей, які 

виявляються у її ставленні до інших людей, навчання, праці, самореалізації, 

мистецтва та побутового життя.  
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Стаття присвячена дослідженню літературної спадщини Ф. Рота, зокрема, роману 

«Немезіда» в контексті творчості єврейсько-американських письменників. Роман «Немезіда» 

відрізняється від попередніх романів Ф. Рота за тематикою та проблематикою. Автор зміщує 

акценти: розглядає онтологічні питання життя та смерті, а також суголосні з ними поняття 

сутності буття, обов’язку та покарання. Твір проаналізовано крізь призму міфопоетики, 

виявлено образи й аксіологічні настанови, пов’язані з міфологічною традицією, утворюючи 

особливий підтекстний шар у художній структурі роману. Досліджено специфіку інтерпретації 

міфологічного образу Немезіди й мотиву кари. 

Ключові слова: єврейсько-американська література, міфопоетика, мотив, роман, Ф. Рот. 

Статья посвящена исследованию литературного наследия Ф. Рота, в частности, романа 

«Немезида» в контексте творчества еврейско-американских писателей. Роман «Немезида» 

отличается от предшествующих романов Ф. Рота по тематике и проблематике. Автор смещает 

акценты: рассматривает онтологические вопросы жизни и смерти, а также созвучные с ними 

понятия сущности бытия, долга и наказания. Произведение проанализировано сквозь призму 

мифопоэтики, выявлены образы и аксиологические установки, которые тесно связаны с 

мифологической традицией и образуют особый подтекстный пласт в художественной 

структуре романа. Исследована специфика интерпретации мифологического образа Немезиды 

и мотива возмездия. 

Ключевые слова: еврейско-американская литература, мифопоэтика, мотив, роман, Ф. Рот. 

The article focuses on researching the literary heritage of Ph. Roth, in particular, on the 

novel “Nemesis” in the context of Jewish-American writers’ creativity. The novel “Nemesis” is 

different from the previous novels by Ph.Roth in terms of its topic and problems raised. The author 

shifts emphatic accents, considering the ontological issue of life and death, as well as the consonant 

concepts of the essence of our existence, duty and punishment. The work has been analyzed within 

the framework of mythopoetics with the corresponding characters and axiological aspects revealed, 

being closely interwoven with the mythological tradition and forming a specific subtextual domainin 

the fictional structure of the novel. The peculiarities of interpreting the mythological character of 

Nemesis and the motive of retribution have also been thoroughly studied.  

Key words: Jewish-American literature, motive, mythopoetics, novel, Ph. Roth. 

 

Творчість Філіпа Рота (Philip Milton Roth) – оригінальне явище в 

американській літературі другої половини ХХ ст., що оприявлює характерні 

тенденції цієї доби. Література США ХХ ст. різноманітна, оскільки представлена 

творчістю багатьох письменників різних рас та етносів, які відчувають необхідність 

зберегти свою етнічну самобутність і традиції в межах американської культури. 

Помітне місце в літературному процесі ХХ століття посідає єврейська література 

США. Серед американських письменників єврейського походження вітчизняні 

літературознавці виділяють Філіпа Рота (О. Калужина [5], О. Карасик [6] та ін.).  

Художня спадщина Ф. Рота налічує збірки коротких оповідань, понад 

тридцять романів, серед яких «Прощавай, Колумбус» (1959), «Вона була така 

гарна» (1967), «Випадок Портного» (1969), «Профессор бажання» (1977), «Театр 
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Шаббата» (1995), «Американська пастораль» (1997), «Змова проти Америки» 

(2004), «Немезіда» (2010).  

Дослідження роману Ф. Рота «Немезіда» є актуальною літературознавчою 

проблемою оскільки, по-перше, це, на думку письменника, його останній роман, 

який сконцентрував у собі весь попередній творчий досвід автора. По-друге, ХХ-

початок ХХІ століття характеризуються поширенням неоміфологізму, що 

позначилось в літературі актуалізацією міфу як основного способу виявлення 

проблем сучасності. В американській літературі цієї доби спостерігається звернення 

письменників, і зокрема Ф. Рота, до міфологічних образів, сюжетів, що дає 

можливість більш ґрунтовно інтерпретувати їхні твори.  

Роман «Немезіда» відрізняється від попередніх романів Ф. Рота за тематикою 

та проблематикою. Автор зміщує акценти: розглядає онтологічні питання життя та 

смерті, а також суголосні з ними поняття сутності буття, обов’язку та покарання. 

У літературознавстві Ф. Рота називають «титаном американської прози», 

живим класиком американської літератури. Твори з художнього доробку 

письменника були удостоєні значних літературних нагород: премії Уільяма 

Фолкнера, Сола Беллоу, міжнародної премії Франца Кафки, Пулітцерівської премії, 

міжнародної Букерівської премії, а також Ф. Рот був неодноразово номінований на 

Нобелівську премію. Творчість письменника вражає своєю епатажністю та 

відвертістю. У своїх романах Ф. Рот звертається до проблем відчуження особистості, 

пошуку героями власної ідентичності, порушує проблеми сімейних стосунків, 

політичної коректності, толерантності, краху феномену «американської мрії», а 

також онтологічні питання життя й смерті та невідворотності долі.   

На сьогодні у зарубіжному, вітчизняному і російському літературознавстві 

можна виокремити такі магістральні напрями вивчення творчості письменника: 

дослідження мови як способу відображення ідентичності (О.Б. Карасик); аналіз 

поетики творів (О. Калужина [5], Н. Висоцька [1], Т. Денисова [2], І. Львова[8]); 

виявлення генетичних і типологічних зв’язків спадщини письменника в культурно-

історичному контексті (О. В. Калужина [5], О. Звєрєв [4]); психологічний підхід 

(С. Некрасов, Н. Некрасова [10]). Проте поза увагою вітчизняних дослідників 

залишився неоміфологічний аспект творчості Ф. Рота. 
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Мета роботи полягає у виявленні функціонування античного мотиву кари в 

романі Ф. Рота «Немезіда»  

Об'єктом дослідження є роман письменника «Немезіда», а його предмет – 

міфологічні мотиви й образи зазначеного роману Ф. Рота.  

Методологічну основу роботи складають праці літературознавців з питань 

історії літературного процесу (Н. Висоцька, Б. Гіленсон, Т. Денисова, О. Калужина, 

О. Звєрєв, О. Мулярчик), фундаментальні розвідки з проблем міфопоетики 

(Ю. Лотман, М. Маковський, Є. Мелетинський, В. П. Руднєв, О. М. Фрейденберг), а 

також теорії мотивного аналізу (Б. Гаспаров, І. Силантьєв, О. Фрейденберг). 

Наукова новизна роботи полягає у дослідженні творчості Ф. Рота, зокрема 

роману «Немезіда», в контексті єврейсько-американської літератури. У статті 

проаналізовано твір письменника крізь призму міфопоетики, виявлено образи, 

й аксіологічні настанови, що тісно пов’язані з міфологічною традицією та утворюють 

особливий підтекстний шар у художній структурі твору, проаналізовано специфіку 

інтерпретації міфологічного образу Немезіди і мотиву кари. 

Роман «Немезіда» виділяється із літературної спадщини Ф. Рота і відкриває 

нові грані творчості письменника. Умовно цей твір відносять до циклу, який 

складається з чотирьох романів: «Звичайна людина» («Everyman», 2006), «Обурення» 

(«Indignation», 2008), «Приниження» («Humbling», 2009). Зазначені романи об’єднані 

загальною темою поразки, проте незвичними є особливості індивідуального стилю 

автора і динамічність сюжету.  

У романі Ф. Рота «Немезіда» (2010) реалізується мотив античної кари. 

Заголовок роману є міфологемою, що концентрує його зміст, тобто виявляється 

своєрідною «програмою» автора. Відповідно, заголовок роману свідчить про зв’язок 

тексту з образом античної богині, яка виконує функції покарання. 

У міфологічній традиції виділяли декілька богинь долі та кари, які 

виконували схожі функції, головними з яких вважалися давньогрецькі Мойри та 

богиня Немезіда. Мойри вважалися богинями долі, вони пряли нитку життя, 

визначаючи людську долю та тривалість життя. Немезіда втілювала гнівну богиню 

відплати та кари, яка неминуче знаходила винуватця та карала його за порушення 

божественних настанов.  
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У давньогрецькій міфології Немезіда  – богиня справедливої кари. Етимологія 

імені походить від грецького  - «справедливе обурення». Немезіда вважалася однією 

з доньок богині ночі Нікти та бога пітьми Ереба, що з’явилася на світ як покарання 

Кроносу. Вона народилася разом з Танатосом (богом смерті), Ерідою (богинею 

розбрату), Апатою (богинею обману), Кером (богом знищення) та Гіпносом (богом 

сновидінь). Іноді Немезіду називають Адрастеєю («невідворотня»), оскільки в 

міфологічній картині світу вона має споріднені з Немезідою функції. Основною 

функцією Немезіди було спостереження за справедливим розподілом благ між 

людьми («розподіляю»), та покарання тих, хто порушував закон («справедливо 

обурююсь»). Тож, основними рисами античного року виявляються: неминучість, 

справедливість, невідворотність, законність, суворість, влада над життям. 

У романі «Немезіда» постають онтологічні питання життя та смерті, питання 

справедливості, відповідальності, віри та совісті. Мотив року експлікується завдяки 

міфологічним маркерам, які повторюються в тексті. Міфосимволіка оприявнює 

реалізацію мотиву кари, завдяки чому в тексті проявляються основні риси античної 

категорії року: невідворотність, справедливість, суворість та неминучість. 

Композиційно роман ділиться на три частини: «Екваторіальний Ньюарк», 

«Індіан-Хілл», «Потерпілі». У першому розділі роману категорія року проявляється 

імпліцитно. Юджин Кантор, на прізвисько Баккі («бичок»), –молодий вчитель 

фізкультури, з першого дня роботи став загальним улюбленцем. «С первого же дня в 

должности заведующего его уверенность, его решительность, его мышцы гиревика, 

энтузиазм, <…> все это сделало его любимцем завсегдатаев спортплощадки, но 

после случая с итальянцами он стал в наших глазах настоящим героем, кумиром, 

защитником, отважным старшим братом – особенно для тех, чьи настоящие 

старшие братья были на войне» [1:31]. 

Важливими для формування характеру хлопця стали факти його біографії. 

Мати Баккі Кантора померла при родах, а батька він не знав, тому що його незабаром 

посадили за грати після народження сина. Батько так і не повернувся до Ньюарку, і 

маленького Юджина виростив дідусь по материнській лінії, від якого «<…> с его 

бесстрашием он научился не дрейфить перед лицом любых неприятностей», та 

бабуся, «<…> маленькая женщина с теплым, мягким характером: хороший, 
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здоровый противовес деду» [1, с. 34]. Життя дідуся не було легким, йому 

неодноразово доводилось стикатися з антисемітами, тому він виховував онука 

мужнім, вчив, що чоловік має бути відповідальним. Саме дідусь назвав Юджина 

«бичком» за його упертість, волю, силу характеру і стійкість. 

Прізвисько Баккі Юджин отримав за вчинок, який є символічним, оскільки в 

очах діда він розкрився по-новому як особистість. Десятирічний Юджин побачив у 

підвалі великого щура і замість того, щоб втекти, хлопець знищує його. У більшості 

культур щур символізує зло, руйнування, нещастя, він уособлює диявольську 

хитрість, ненажерливість, плодовитість, а також є втіленням «чорної смерті», тобто 

чуми. Зарубіжний дослідник Дж. М. Кутсі відзначає схожість сюжету «Немезіди» з 

романом А. Камю «Чума» (1947), в якому «чума» виявляється метафорою зла 

екзистенціального і соціального, роман висвітлює боротьбу суспільства з фашизмом. 

В обох творах у «межовій» ситуації екзистенціального страху перед фізичним 

небуттям персонажам відкривається сенс справжнього буття.  

Баккі Кантор замислюється над складними питаннями життя, він намагається 

осягнути, чому одним щастить, а іншим ні, чому одному визначене довге життя, а 

інші приречені на смерть. Головному герою доводиться зробити власний вибір: 

залишитися на спортмайданчику зі своїми підопічними дітьми у місті, де спалахнула 

епідемія поліомієліту, або поїхати до дитячого табору у гірську місцевість, подалі від 

хвороби, де мешкала його наречена. 

Баккі обирав між власними страхами та відчуттям відповідальності, і нарешті, 

зробив вибір на користь першого. Головний герой покинув дітей перед обличчям 

хвороби, він не виправдав покладену на нього відповідальність захищати дітей і бути 

поруч, не зважаючи ні на що. Однак людські вчинки не залишаються поза увагою 

всевладної і караючої сили Немезіди. Тож, відчуття провини з цього часу не залишає 

хлопця ні у Ньюарку, ні у Індіан-Хілл.  

Важливими для виявлення особливостей міфопоетики роману стали 

художній часо-простір і міфологічна символіка. Єврейський район Уікуеїк 

знаходиться у західному куті міста Ньюарк. Згідно з міфологічними традиціями 

«кут» символізує нечисте місце, а «захід» ототожнюється із загибеллю та темрявою. 

Місто Ньюарк розташовувалось у низині, що підсилює символіку потойбіччя. Саме 
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це місто поглинає хвороба, а район Уікуеїк страждає найбільше. Містечко Індіан-

Хілл, навпаки, знаходиться у гірській місцевості. Гора у міфологічній традиції 

асоціюється з «висотою» людського духу і уособлює духовне очищення. В Індіан-

Хілл Баккі почувається у безпеці від хвороби, але не від власного відчуття провини.  

У романі можна простежити зміщення міфологічної бінарної опозиції 

«свій – чужий»: у «своєму» просторі, рідному місті, хлопець відчуває себе 

незахищеним, а у «чужому» – у безпеці. 

Отже, міфологічний мотив кари виявляється в тексті у двох вимірах: 

перший –хвороба як кара людству за кровопролитну війну, друга – за порушення 

головним героєм покладеної на нього відповідальності і зраду власних переконань. 

Доля в романі персоніфікована в образі самого Баккі Кантора, маючи риси 

божественного року, тому відплата наступає неочікувано, суворо і справедливо. 

Герой карає себе за власні вчинки. Він не зміг взяти участь у війні, як його друзі, 

залишив дітей на спортмайданчику в Уікуеїку, тим самим не виправдав покладену на 

нього відповідальність, тож, і захворів на поліо. Баккі був носієм хвороби, заразив 

дітей, відмовляється від коханої дівчини, яка хотіла бути з ним попри все. 

Однак Баккі зробив власний вибір, що полягав у покаранні: від відмовився від 

спілкування з близькими, від мрій про сімейний затишок і обрав самотність. 

Трагедію війни, нещастя хвороби герой сприймав не як випадковість, він вважав себе 

причетним до цих страждань, а відтак, і власними злочинами. Відчуття провини 

Баккі і стало його Немезідою. 

Перспективу нашої роботи вбачаємо у подальшому вивченні творчої 

спадщини Ф. Рота і виявленні типологічних рис у творчості американських 

письменників. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ МОДАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ КИНОДИСКУРСЕ  

 

Ландарь М. А. (Харьков) 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Дудоладова А.В. 

 

В статье рассматривается понятие модальности, анализируются разные подходы к 

определению этой категории, а также разные значения модальности, реализующиеся в 

современном англоязычном кинодискурсе. 

Ключевые слова: англоязычный кинодискурс, дискурс, модальность. 

The article reveals the notion of modality, with the analysis of the available approaches to 

this category, as well as kinds of modal meanings present in the modern English cinema discourse. 

Key words: discourse, English cinema discourse, modality.   

У статті розглядається поняття модальності, аналізуються різні підходи до визначення 

цієї категорії, а також різні модальні значення, що реалізуються у сучасному англомовному 

кінодискурсі. 

Ключові слова: англомовний кінодискурс, дискурс, модальність. 

 

В связи с изменением как способов межличностного общения, так и 

современных условий жизни, вследствие экстралингвистических факторов, 

актуальным представляется исследование оттенков модальности в англоязычном 

кинодискурсе как отражении современной действительности. 

Объектом исследования являются английские модальные глаголы. 

http://www.monographies.ru/%20127
http://www.monographies.ru/%20127
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Предметом изучения являются особенности выражения модальных 

отношений в современном англоязычном кинодискурсе. 

Целью данного исследования есть определение и общая характеристика 

проявлений модальности в современном англоязычном кинодискурсе. 

Задачи, в рамках данной работы, направлены на изучение: 

– существующих подходов к категории модальности; 

– значений модальных глаголов, которые наиболее часто 

актуализируются в современных англоязычных фильмах. 

Кинодискурс определяют как один из видов дискурса, который 

представляет собой объективизированное восприятие реальности, или же как 

длительный диалог, в котором интерпретируется восприятие таких категорий, 

как прошлое, настоящее, время, пространство, любовь, власть и т.д. Как 

составное целое или смысловое единство на уровне языка, которое обычно 

реализуется в виде предложений, связанных между собой смысловыми связками, 

кинодискурс является источником социальных знаний, средством общения и 

мышления героев фильма [5, с. 7]. 

Такой семиотически осложнённый, динамичный процесс взаимодействия 

автора и кинореципиента, является процессом интерпретации фильма 

кинозрителем и понимание смысла, вложенного в него адресантом. Этот процесс 

протекает в межъязыковом и межкультурном пространстве с помощью средств 

киноязыка, обладающего свойствами синтаксичности, вербально-визуального 

единства элементов, интертекстуальности, множественности адресанта, 

контекстуальности значения, иконической точности, синтетичности [5, с.  7].  

Учитывая вышеперечисленные характеристики, кинодискурс понимаем 

как связный текст, являющийся вербальным компонентом фильма, в 

совокупности с невербальными компонентами: аудиовизуальным рядом этого 

фильма и другими значимыми для смысловой завершенности фильма 

экстралингвистическими факторами: разнообразные культурно-исторические 

фоновые знания адресата, экстралингвистический контекст (обстановка, время и 

место, к которым относится фильм), различные невербальные средства (рисунки, 

жесты, мимика, которые важны при создании и восприятии кинофильма) [4, с. 3]. 
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Предложенное определение позволяет сфокусироваться на его 

дидактическом потенциале [6] и считать данный тип дискурса адекватным 

контекстом для изучения способов вербализации категории модальности. 

Рассмотрим способы толкования этого термина в различных гуманитарных науках. 

Если, например, в рамках философии он понимается как способ 

существования объекта или протекания явления, или же способ понимания 

суждения об объекте, явлении или событии [3], то логика определяет 

модальность как характеристику суждения по «силе» высказываемого в нем 

утверждения: суждение может быть необходимым, возможным, случайным, 

невозможным [5, с. 289]. 

Лингвистическое определение модальности как функционально-

семантической категории, выражающей разные виды отношения высказывания к 

действительности [2, с. 303-304], включает такие подвиды: 

 объективную  – выражает отношение сообщаемого к 

действительности в плане реальности  (осуществляемости или 

осуществлённости) и ирреальности (неосуществлённости).  

 субъективную – выражает отношение говорящего к сообщаемому. 

 Из всего разнообразия лексических и грамматических способов 

выражения модальности в английском языке мы сконцентрируемся на 

модальных глаголах: can (could), may (might), must ( to be to), need, ought to, 

shall  (should), will ( would), dare. 

По результатам количественного анализа, отметим, что наиболее 

распространенным модальным глаголом в современном английском языке 

является глагол сan (мочь, уметь) = 20%, который в  повествовательном 

предложении зачастую используется: 

 для выражения разрешения осуществить действие: 

- You can let everyone know , that tomorrow evening at 9 pm Pope Pius XIII 

will appear in the balcony of Saint  Peter’s Basilica and deliver his first official 

address. (5, Ep.2) 

 для передачи возможности/вероятности совершения действия: 
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1. - But all we have in exchange is a telegenic puppet. 

 - And that means that he can be manipulated. (5, Ep.1) 

2. - You can give it to me if you like. (5, Ep.1) 

3.  - Is the poor gentleman much hurt? 

- He is dead. No, no, there’s life in him! But he’ ll be gone before you can get 

him to hospital. He can’t lie in the street. May we bring him in, marm? 

- Surely. Bring him into the sitting-room. This way, please! (3) 

В отрицательном предложении сan выражает: 

 запрет  на совершение действия, выраженное инфинитивом, часто 

переводится как «нельзя»:  

1.      -  Is the poor gentleman much hurt? 

         - He is dead. No, no, there’s life in him! But he’ ll be gone before you can 

get him to hospital. He can’t lie in the street. May we bring him in, marm? 

- Surely. Bring him into the sitting-room. This way, please! (3) 

2.   - Can I ask what your general stance will be at the press conference 

 - No, you cannot. (5, Ep.3) 

3.  - You cannot pass! (4) 

 невозможность (неспособность) совершения действия: 

1.  - How did they look like? 

- I don’t remember, Lenny. I must have seen thousands of parents leave their 

children with us, I can’t remember them all. (5, Ep. 2) 

2.  - But he's a liar. 

- He's poisoned you against me. 

- You can't help me anymore. 

- You don't mean that. 

- Go home. (4) 

3.  - I thought you might be missing me. 

- You know that I am. But I can't trust you anymore. (1) 

В вопросительных предложениях чаще используется для запроса на 

разрешение, а в отрицательных – для выражения запрета: 

- Can I ask what your general stance will be at the press conference ? 
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- No, you cannot. (5, Ep. 3) 

 Следующим наиболее употребляемым модальным глаголом является 

глагол must (должен, надо, нужно)= 14%, который: 

 реализует значение необходимости совершения действия: 

1.       -We have no choice. We must be in harmony with God! (5, Ep.1) 

 а так же решимости совершения этого действия: 

2. - I must wire to the King without delay. (3) 

3. - Take it! 

- No, Frodo! 

- You must take it! 

- You cannot offer me this ring! I dare not take it. Understand, Frodo, I would 

use this ring from desire to do good. But through me, it would wield a power too great 

and terrible to imagine. (4) 

4. - Why are we still hiding? 

-  We’re not hiding.  But we still have enemies. I must protect my students. You 

know that. 

- Yes, but we can’t be students forever. 

- Ha-ha , I haven’t thought of you as my student for years. In fact, I thought 

that perhaps you might take my place some day. (6) 

- You must leave that to me. I have already arranged what is to occur. There is 

only one point on which I must insist. You must not interfere, come what may. (3) 

5. - And when will you call? 

- At 8 in the morning. She will not be up, so that we shall have a clear field. 

Besides, we must be prompt, for this marriage may mean a complete change in her life 

and habits. (3) 

 выражает высокую степень уверенности, основанную на фактах и 

реализует значение «должно быть, несомненно, вероятно»: 

1.  - How did they look like? 

- I don’t remember, Lenny. I must have seen thousands of parents leave their 

children with us, I can’t remember them all. (5, Ep. 2) 
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2.  - You won’t be able to manage him. You must have learned that by now, 

after that homily he gave. (5, Ep.3) 

Менее частотный глагол may (11%): 

 выражает значение предположения, в правдоподобии которого 

говорящий не уверен, и имеет значение «может быть, возможно»: 

1.    - Even if it were true, as an orphan grows older, he may discover a fresh 

youth within. (5, Ep. 3) 

2.    - And when will you call? 

- At 8 in the morning. She will not be up, so that we shall have a clear field. 

Besides, we must be prompt, for this marriage may mean a complete change in her life 

and habits. (3) 

 выражает разрешение и реализует значение «могу, можешь, может» 

настоящем времени: 

1. - May I tell you something, Holy Father? (5, Ep. 2) 

2. - When you raise your cry of fire, it will be taken up by quite a number of 

people. You may then walk to the end of the street , and I will rejoin you in 10 minutes. 

I hope, that I have made myself clear? 

-  I am to be neutral, to get near the window, to watch you, and at the signal to 

throw in this object, then to raise the cry of fire, and to wait you at the corner of the 

street . 

- Precisely. 

- Then you may entirely rely on me. (3) 

3.  - Is the poor gentleman much hurt? 

- He is dead. No, no, there’s life in him! But he’ ll be gone before you can get 

him to hospital. He can’t lie in the street. May we bring him in, marm? 

 - Surely. Bring him into the sitting-room. This way, please! (3) 

 выражает объективную возможность совершить действие, выраженн

ое инфинитивом (могу, можно): 

-  I may actually be more handsome, but keep that to yourself. (5, Ep. 3) 

Модальный глагол Would демонстрирует еще меньшую частотность (9%) 
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 используется в конструкции would ('d) rather (пожалуй, предпочтительно): 

-  He would not rather have stayed there…(4) 

 используется в значении никак, ни за что не (хочу / хотел) в 

прошедшем времени: 

- You said this fortress would never fall while your men defend it. (4) 

 используется для выражения намерения, желания: 

-  Holy Father, Cardinal Spencer would be pleased to have you call on him this 

evening, if you wouldn’t mind. (5, Ep. 3) 

 используется для выражения вежливой просьбы: 

1. -  Holy Father, Cardinal Spencer would be pleased to have you call on 

him this evening, if you wouldn’t mind. (5, Ep. 3) 

2.  -  Would you be so kind as to bring me three oranges as well? (5, Ep. 3) 

Модальный глагол might (8%) реализует значение предположения с 

большой степенью неопределённости и сомнения: 

1.  - Why are we still hiding? 

- We’re not hiding.  But we still have enemies. I must protect my students. 

You know that. 

- Yes, but we can’t be students forever. 

- Ha-ha , I haven’t thought of you as my student for years. In fact, I thought 

that perhaps you might take my place some day. (6) 

2.  - Jean, it isn’t you 

- Yes, it is me! 

- No. Maybe you ought to take it easy. The professor said you might be 

different. (6) 

3. - In theory, they might still be alive. (5, Ep. 2) 

4.  - I thought you might be missing me. 

- You know that I am. But I can't trust you anymore. (1) 

Модальный глагол could (6%) (мог, умел) передает способность 

совершать действие в прошлом и встречается в значении: 

 предположения: 
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 - I’ve heard that voice before. Now, I wonder who the deuce that could have 

been. (3) 

 (не)возможности совершения действия вообще: 

- Your parents left you at the orphanage saying they couldn’t keep you 

anymore, because they had to go to Venice. (5, Ep. 2) 

 меньшей степени уверенности, нежели глагол can: 

- In theory, they can still be in Venice. 

- They could be anywhere, Lenny. (5, Ep. 2) 

Модальный глагол need (6%) означает насущную необходимость 

совершения действия (нужно, надо) или отсутствие таковой (в отрицательных 

предложениях): 

1.    - They are ready. 

- Yes, I know. But are you ready to do what you need to do when the time 

comes? (6) 

2.   – You need to know that I will never be close to you. (5, Ep. 2) 

3.    - In order for this all to work, you need to completely let me in. (1) 

Модальный глагол to have to (6 %) выражает необходимость, вызванную 

внешними обстоятельствами (должен, нужно): 

1.  - Your parents left you at the orphanage saying they couldn’t keep you 

anymore, because they had to go to Venice. (5, Ep. 2) 

2.       - You have to be closer to God, than to each other! (5, Ep. 2) 

3.       - But you are not responsible for the idea that destroyed her. 

- And if we are gonna succeed in this... 

- ...you have to forgive yourself, and you're gonna have to confront her. But you 

don't have to do that alone. (1) 

Модальный глагол should (6%) используется с неперфектным 

инфинитивом в значении рекомендации (следует):  

1. – My father said that I should always keep it with me. (5, Ep.1) 

2. – They should have thought about it before, during the Conclave. (5, Ep. 3) 

3. - We should probably get out of here. (1)  
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To be to (4%) означает долженствование в силу договоренности или 

заранее намеченного плана: 

1.   - When you raise your cry of fire, it will be taken up by quite a number of 

people. You may then walk to the end of the street , and I will rejoin you in 10 minutes. 

I hope, that I have made myself clear? 

- I am to be neutral, to get near the window, to watch you, and at the signal to 

throw in this object, then to raise the cry of fire, and to wait you at the corner of the street. 

- Precisely. 

- Then you may entirely rely on me. (3) 

2. - You must leave that to me. I have already arranged what is to occur. There 

is only one point on which I must insist. You must not interfere, come what may. (3) 

Shall (4%) выражает твердое, категорическое обещание, заверение, 

уверенность от лица говорящего: 

– I shall soon find out. (5, Ep. 2)  

o а также реализует значение предложения или поиска совета: 

- Shall we take a look at some paradoxical architecture? (1) 

Модальный глагол will (2%) используется в материале исследования в 

значении «пожалуйста»: 

- You will excuse this mask. The august person who employs me wishes his 

agent to be unknown to you, and I may confess at once that the title by which I have 

just called myself is not exactly my own. (3) 

Ought to (2%) выражает совет в моральной сфере: 

- Jean, it isn’t you 

 - Yes, it is me! 

- No. Maybe you ought to take it easy. The professor said you might be different (6) 

Dare (2%) чаще всего встречается в устойчивом выражении I dare say / 

speak ((я) осмелюсь сказать): 

- I dare say, we have the right man, gentlemen. (2) 

 употребляется также в вопросительных и отрицательных предложениях 

(обычно с How dare…?): 

 - Take it! 
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-  No, Frodo! 

-  You must take it! 

- You cannot offer me this ring! I dare not take it. Understand, Frodo, I would 

use this ring from desire to do good. But through me, it would wield a power too great 

and terrible to imagine. (4) 

На основе проанализированного материала частота употребления 

модальных глаголов в современном англоязычном дискурсе представлена на 

диаграмме в процентном соотношении следующим образом:  

Рис. 1. Частотность употребления модальных глаголов 
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На основе изучения разных подходов к толкованию модальности, мы 

понимаем её как функционально-семантическую категорию языка, которая 

выражает эмоциональное отношение говорящего к сообщаемой информации. 

В связи с этим считаем, что актуальным контекстом для изучения 

языковых проявлений модальности является кинодискурс, как общественное 

явление, наиболее приближенное к адресату, что позволяет выразить 

индивидуальную мысль и отношение говорящего к происходящему. 

Подводя итоги исследования, отметим, что интересна тенденция 

употребления модальных глаголов: к примеру, must сохраняет высокую 

частотность (14%). В зависимости от цели говорящего и его эмоционального 

состояния, модальные глаголы осуществляют разный иллокутивный эффект на 

адресата: побуждение (просьба, приказ), вопрос, сомнение, утверждение, 
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обещание, хотя наиболее частотным является передача запретов, разрешений и 

возможности/невозможности совершения действий. 

Перспективу исследования усматриваем в компаративном анализе 

реализации оттенков модальности в современной британской и американской речи. 
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Стаття присвячена аналізу проблематики репертуару внутрішнього мовлення та 

дослідженню цього феномена як особливої форми мовного спілкування і як специфічного 
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приема. 

Ключевые слова: внутренняя речь, тематический репертуар, глобальная тема, 

локальная тема. 

http://dic.academic/


 96 

This article is dedicated to the analysis of inner speech themes and topics and the study of 

this phenomenon as a particular form of linguistic communication and as a specific artistic technique. 

Key words: inner speech, thematic repertoire, global theme, local theme. 

 

 Найважливішою проблемою літературної творчості є пізнання людини. 

Головним об'єктом – людина та її внутрішній світ. Цим визначається 

антропоцентричний характер літератури. Одним з важливих засобів 

психологічного аналізу в художній літературі є внутрішнє мовлення (ВМ), 

призначення якого – зобразити внутрішні думки і почуття персонажа. Саме з 

позиції антропоцентризму, який в центр уваги ставить людину, комплексний 

аналіз внутрішнього мовлення, як особливої форми мовного спілкування людини 

і як фрагмента художнього тексту, є актуальним. 

Наукові праці, що склали теоретичну базу дослідження, представлені 

різними напрямками. У лінгвістиці внутрішнє мовлення вивчали, Ю.М. Сергеєва, 

А.В.Логінов, Н.В. Моісеєва. Важливе значення мають праці Л.С. Виготського, 

акад.В.В.Виноградова, праці з філософії мистецтва, зокрема ідеї М.М.Бахтіна 

про полілогічне мислення та діалогічну природу свідомості. Проте в даний час 

ще не вирішено багато теоретичних питань, що стосуються внутрішнього 

мовлення. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб розглянути проблематику 

репертуару ВМ як особливої форми мовного спілкування і як специфічного 

художнього прийому. Досягнення цієї мети передбачає вирішення наступних 

завдань: виявити особливості виникнення ВМ в свідомості людини; описати 

основні форм існування внутрішнього мовлення; вивчити особливості 

використання ВМ в літературних творах; праналізувати проблематику 

репертуару ВМ в англомовних творах різних літературних родів і жанрів; 

Об'єктом дослідження є внутрішнє мовлення. 

Предметом - проблематика репертуару внутрішнього мовлення в 

сучасному англомовному художньому дискурсі. 

Матеріал дослідження складають 150 прикладів внутрішнього мовлення в 

англомовному дискурсі, одержаних шляхом суцільної вибірки із художніх 
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текстів англомовної літератури британських та американських авторів – 

С.Моема, Е.Хемінгуея, Дж.Остін, Ш.Бронте та ін..  

Наукова новизна роботи полягає в систематизація репертуару 

внутрішнього мовлення за належністю предмета обговорення до приватної чи 

суспільної сфері людського життя. Практичне значення дослідження 

визначається можливістю використання його матеріалів при створенні спецкурсу 

з теорії тексту і в процесі проведення практичних занять по аналітичному 

читанню. Методологічну основу дослідження становлять метод порівняльного 

аналізу, метод узагальнення та систематизації інформації, а також методи 

дискурсивного аналізу. 

Головна специфічна особливість внутрішнього мовлення полягає в  тому, 

що воно виконує психологічно-внутрішні функції: внутрішньої роботи думки, 

планування, підготовки процесу спілкування та обміну думками [7]. В умовах 

внутрішнього мовлення завжди виникає свій, особливий, «внутрішній діалект». 

Словесні значення ВМ є завжди ідіомами, неперекладними на мову зовнішньої 

промови [2, 3]. 

Внутрішнє мовлення виражається в художньому тексті трьома типами. 

Внутрішнє репліцювання - окремі, невзаємозв’язані висловлювання, що 

виникають в немовних ситуаціях. Воно служить показником активності 

персонажа в процесі сприйняття чужої мови. Внутрішній монолог є складною 

формою односторонньої мовної взаємодії персонажа з самим собою. Внутрішній 

діалог являє собою відтворення персонажем в своїй промові різних смислових 

позицій, взаємодіючих між собою [5]. 

Внутрішнє мовлення може виконувати різноманітні стилістичні функції в 

тексті, які можна об'єднати в три групи:1) психологічні функції; 2) сюжетно-

композиційні функції; 3) функції, що характеризують мовлення [4]. 

Використання ВМ як засобу характеристики героя є важливим прийомом для 

психологічного саморозкриття образу. Внутрішній діалог чи монолог може 

служити для виділення головної або бути однією з головних думок твору, 

дозволяє поєднати точку зору героя з авторською оцінкою [5]. 
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Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що внутрішнє 

мовлення широко представлене в художній літературі. Оскільки проблематика 

внутрішнього мовлення охоплює широкий спектр тем, його доцільно 

систематизувати за критерієм належності конкретної теми до приватної чи 

суспільної сфери людського життя.  

Тема – це об'єкт художнього відображення, характери і ситуації, що 

переходять з реальної дійсності в твір і утворюють об'єктивну сторону його 

змісту. Проблематика в такому розумінні - все те, що стало предметом 

авторського інтересу, осмислення і оцінки, сполучна ланка між первичною і 

художньою реальністю [6].  

На цій підставі відокремлюємо глобальну тему «Особисті проблеми», що 

позначає важливі для особистості події, стан героя, його думки, переживання, 

розкриває його духовний світ [2]. У цій глобальній темі можна виділити наступні 

локальні теми:  

1. Локальна тема «Фізичний стан людини» - ця тема розкриває емоційно-

вольові якості героя, його моральний і фізичний стан в певних обставинах і після 

або під час певних подій. 

Наприклад, герой роману «For Whom the Bell Tolls», після сварки з 

лідером партизан Пабло відчуває себе втомленим не тільки фізично, а й 

морально, він розуміє, що можливо приймає не зовсім правильні рішення: 

«I am tired, he thought, and perhaps my judgment is not good. But my 

obligation is the bridge and to fulfill that, I must take no useless risk of myself until I 

complete that duty. Of course it is sometimes more of a risk not to accept chances 

which are necessary to take but I have done this so far, trying to let the situation take 

its own course» [4, p. 42]. 

2. Локальна тема «Психологічний стан людини» - емоційні прояви 

особистості, психологічно зануреної в певні життєві обставини, такі як зустріч 

або втрата коханої людини, розставання, кохання. Перед нами емоційна мова 

Джулії Лемберт, її щире почуття. 



 99 

«The blasted fool, why does he talk all that rot? Doesn't he know I'm crazy to 

marry him? Why doesn't he kiss me, kiss me, kiss me? I wonder if I dare tell him I'm 

absolutely sick with love for him» [5, p. 32].  

3. Локальна тема «Риси характеру людини» - відображає сильні і слабкі 

сторони в характері персонажа, більш глибоко і повно розкриває образ героя, 

його духовний світ. 

 «I can stick it out now. It'll be different when we're back in London again. I 

mustn't show how miserable I am. I must pretend it's all right» [5, p. 134]. 

За допомогою внутрішнього мовлення автор представляє чудовий зразок 

саморегуляції людини. 

4. Локальна тема «Особисті потреби людини» - до цієї теми можна 

віднести потреби в їжі, одязі, житлі. Це базові, або насущні потреби, адже 

задоволення їх є умовою життя. 

 «There were no war we would probably all be in bed. In bed I lay me down my 

head. Bed and board. Stiff as a board in bed. Catherine was in bed now between two 

sheets, over her and under her. Which side did she sleep on? Maybe she wasn’t asleep. 

Maybe she was lying thinking about me» [3, p. 188].  

5. Локальна тема «Взаємовідносини з іншими людьми» - внутрішнє 

мовлення може використовуватися як спосіб осмислення відносин з іншою 

людиною, відношення до її слів і вчинків.  

«He is undoubtedly very much in love – every thing denotes it – very much in 

love indeed! – and when he comes again, if his affection continues, I must be on my 

guard not to encourage it. – It would be most inexcusable to do otherwise, as my own 

mind is quite made up. Not that I imagine he can think I have been encouraging him 

hitherto. No, if he had believed me at all to share his feelings, he would not have been 

so wretched» [1, p. 199]. 

Цей внутрішній монолог виник у свідомості героїні після розставання з 

предметом своїх захоплень. 

6. Локальна тема «Духовні потреби людини» виражає потреби пізнати 

себе і навколишній світ, прагнення до самовдосконалення та самореалізації. 
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Духовні потреби спонукають до занять мистецтвом, культурою, релігією, і 

прагненням зрозуміти вищий сенс свого існування.  

«He had destroyed his talent himself. Why should he blame this woman 

because she kept him well? He had destroyed his talent by not using it, by betrayals of 

himself and what he believed in, by drinking so much that he blunted the edge of his 

perceptions, by laziness, by sloth, and by snobbery, by pride and by prejudice, by hook 

and by crook. What was this? A catalogue of old books? What was his talent anyway? 

It was a talent all right but instead of using it, he had traded on it» [6, p. 234]. 

7. Локальна тема «Важливі події в житті людини» - ці події можуть бути 

трагічними або щасливими, відбуватися в минулому або майбутньому.  

В даному монолозі герой роману «For Whom the Bell Tolls», перебуваючи 

на фронті, думає не про війну і про перемогу, а про майбутнє спільне життя зі 

своєю коханою. 

«Why not marry her? Sure, he thought. I will marry her. Then we will be Mt 

and Mrs. Robert Jordan of Sun Valley, Idaho. Or Corpus Christi, Texas, or Butte, 

Montana. Spanish girls make wonderful wives. Imirable dead, Maria can tell them 

about how some of the blue-shirted crusaders for the true faith sat on her head while 

others twisted her arms and pulled her skirts up and stuffed them in her mouth. I 

wonder how they will like Maria in Missoula, Montana? That is if I can get a job back 

in Missoula» [4, p. 210]. 

Включаючи в свої роздуми будь-які об'єкти навколишньої дійсності, 

герой незмінно пов'язує їх зі своєю особистістю, трактує як об'єкти свого 

внутрішнього світу. Серед проблем, які з'являються у персонажа, можна 

виділити теми, які є важливими для всього суспільства. Ці локальні теми можна 

об'єднати в глобальну тему «Суспільні проблеми» [2]. 

1. Локальна тема «Війна і мир» 

 Короткими, мов обрубаними фразами, американський письменник 

передає реальність війни, що жорстко коригує навіть найвищі мрії героя. Міст 

підірвано, заради цього загинув загін Ель Сордо, Ансельмо і загине сам 

Джордан. Мета досягнута, але чи зміниться доля людства? 
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«I have fought for what I believed in for a year now. If we win here we will 

win everywhere. The world is a fine place and worth the fighting for and I hate very 

much to leave it. And you had a lot of luck, he told himself, to have had such a good 

life. You’ve had just as good a life as grandfather’s though not as long. You’ve had as 

good a life as any one because of these last days. You do not want to complain when 

you have been so lucky. I wish there was some way to pass on what I’ve learned, 

though. Christ, I was learning fast there at the end» [4, p. 554]. 

2. Локальна тема «Характеристика групи людей, які пов'язані між собою 

будь-якою професійною діяльністю». 

Наприклад, наступна репліка персонажа є узагальненою оцінкою ролі 

лікарів у житті суспільства. 

«Mr. Horner [aside]: A quack is as fit for a pimp, as a midwife for a bawd; they 

are still but in their way, both helpers of nature. – [aloud.] Well, my dear doctor, hast 

thou done what I desired?» [2, p. 7]. 

3. Локальна тема «Відносини між поколіннями в суспільстві і в сім'ї». 

«I wish Grandfather were here instead of me. Well, maybe we will all be 

together by tomorrow night. If there should be any such damn fool business as a 

hereafter, and I’m sure there isn’t, he thought, I would certainly like to talk to him. 

Because there are a lot of things I would like to know. I have a right to ask him now 

because I have had to do the same sort of things myself. I don’t think he’d mind my 

asking now» [4, p.400]. 

У важкий момент герою роману «For Whom the Bell Tolls» потрібна 

підтримка рідних і близьких людей. У цьому монолозі показано позачасовий 

взаємозв'язок між поколіннями. 

4. Локальна тема «Відносини в суспільстві між соціальними групами людей». 

Ця тема є актуальною і часто піднімається у внутрішньому мовленні 

героїв. У романі «Theatre» ми бачимо відношення головної героїні до чоловіка, 

який набагато бідніший за неї. 

«Poor lamb, he must be as poor as a church mouse» [5, p. 118]. 

«Oh, that was how he got all his information. Poor sweet. He read about grand 

people in the papers and now and then, at a restaurant or a theatre, saw them in the 
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flesh. Of course it was a thrill for him. Romance. If he only knew how dull they were 

really!» [5, p. 118]. 

З цих слів ми розуміємо, що Джулія Ламберт відноситься до Тома 

Феннела зневажливо, як до милої іграшки. 

5.Локальная тема «Філософські проблеми» 

Використовуючи внутрішнє мовлення, Сомерсет Моем вкладає в уста 

Джулії Лемберт своє світовідчуття:  

«Аll the world's stage, and all the men mid women merely players. But there's 

the illusion, through that archway; it's we, the actors, who are the reality. That's the 

answer to Roger. They are our raw material. We are the meaning of their lives. We 

take their silly little emotions and turn them into art, out of them we create beauty, and 

their significance is that they form the audience we must have to fulfill ourselves. They 

are the instruments on which we play, and what is an instrument without somebody to 

play on it?» [5, p. 231]  

Цей внутрішній монолог є свідченням розвитку самосвідомості Джулії. 

Вона усвідомила своє життєве призначення на новому рівні.  

Результати проведеного дослідження підтверджують думку про складний і 

багатоплановий характер ВМ і необхідності його багатоаспектного вивчення. 

Внутрішнє мовлення існує в трьох основних формах: у формі внутрішнього 

монологу, діалогу, внутрішнього репліцювання. Стилістичні функції, які виконує 

ВМ в художніх текстах, можна об'єднати в три групи: 1) психологічні функції; 2) 

сюжетно-композиційні функції; 3) функції, що характеризують мовлення. 

Внутрішнє мовлення відображає рефлексію людини про власний 

інтелектуальний і емоційний стан, про події минулого життя, плани на майбутнє. 

Оскільки проблематика ВМ є дуже широкою, ії доцільно систематизувати за 

критерієм належності конкретної проблеми до приватної чи суспільної сфери 

людського життя. На цій підставі відокремлюємо глобальну тему «Особисті 

проблеми», в якій можна виділити наступні локальні теми: фізичний стан 

людини; психологічний стан людини; риси характеру людини; особисті потреби; 

взаємини з іншими людьми; духовні потреби; важливі події в житті людини; 

особисті проблеми людини. 
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Навколишня дійсність завжди впливає на людину, формує її внутрішній 

світ. Тому серед проблем, які з'являються у персонажа, можна виділити теми, які 

є важливими для всього суспільства. Це проблеми війни і миру, ставлення 

персонажа до людей, які пов'язані між собою будь-якою професійною 

діяльністю, відносини між поколіннями в суспільстві і в сім'ї, відносини в 

суспільстві між соціальними групами людей, а також філософські проблеми 

(життя і смерті). Ці локальні теми можна об'єднати в глобальну тему «Суспільні 

проблеми».  

Таким чином внутрішнє мовлення є важливим способом аналізу і 

розкриття особистості героя, засобом живого відображення соціальних і 

моральних пошуків, засобом дієвої демонстрації динаміки чуттєвої і вольової 

сфери свідомості людини. 

Перспективою подальшого дослідження є  проведення порівняльного 

аналізу локальних тем в творах різних літературних жанрів, виявлення ролі 

кожної теми в творчості окремих представників англомовної художньої 

літератури. Перспективним є також виявлення нових даних  про структурну і 

семантичну організацію внутрішнього мовлення як фрагмента художнього тексту. 
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ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ  

(НА МАТЕРІАЛІ ТЕМИ «АРТИКЛЬ») 

 

Родічева А.С. (Харків) 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Свердлова І.О. 

 

У статті здійснено опис різновидів сучасних методів та підходів до формування 

граматичних навичок у студентів, розглянуто основні види вправ, які удосконалюють 

продуктивні та рецептивні граматичні навички на матеріалі теми «Артикль».  

Ключові слова: граматика, граматична навичка, рецептивні та продуктивні навички, 

система вправ, власні назви, метод Готтсданкера. 

В статье описаны разновидности современных методов и подходов к формированию 

грамматических навыков у студентов, рассмотрены основные виды упражнений, которые 

совершенствуют продуктивные и рецептивные навыки на материале темы «Артикль».  

Ключевые слова: грамматика, грамматический навык, рецептивные и продуктивные 

навыки, система упражнений, имена собственные, метод Готтсданкера. 

The article describes the variety of modern methods and approaches to formatting 

grammatical skills among students. The article also looks at the basic types of exercises that will 

improve productive and receptive skills based on the theme "Articles".  

Keywords: grammar, grammatical skill, receptive and productive skills, system of exercises, 

Gottsdanker methodology.  

 

Запропоноване дослідження є спробою пошуку шляхів формування 

граматичних навичок вживання артиклю у студентів 1-2 курсів мовних вузів. 

Незважаючи на те, що особливостям формування артикля в англійській мові 

присвячені численні вітчизняні та зарубіжні дослідження, але до цього часу 

практично відсутні роботи, в яких пропонуються альтернативні традиційним 

принципи презентації та закріплення вживання артикля в рамках педагогічної 

граматики, чим і зумовлюється актуальність нашого дослідження.  

Об’єктом дослідження є граматичні навички, а предметом – методичні 

рекомендації щодо формування навичок вживання артиклю з власними 

назвами, зокрема з іменами людей у різних видах мовленнєвої діяльності. 
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Метою дослідження є ознайомлення з результатами дослідження, тобто з 

системою організації граматичного матеріалу по темі артикль в рамках повної 

орієнтуючої основи дій (ООД). Досягнення поставленої мети, зумовлює 

необхідність поставлення та здійснення наступних завдань: 

1. На основі аналізу наукових джерел ознайомитися з системою 

організації граматичного матеріалу по темі артикль в рамках ООД. 

2. Теоретично розкрити сучасні методи та підходи до формування 

граматичних навичок. Проаналізувати існуючі методичні рекомендації. 

3. Розробити методичну організацію презентації матеріалу та систему 

рецептивних та продуктивних вправ, які сприяють формуванню навичок та вмінь. 

Для досягнення поставленої мети були використані такі методи: аналіз 

вузівських навчальних посібників та наукової літератури з методичних 

досліджень, спостереження за навчальним процесом, узагальнення методичного 

досвіду, моделювання педагогічного процесу, методичний експеримент, аналіз і 

опис кількісних і якісних результатів експерименту.  

Проблемою організації матеріалу займалися Каушанська В.Л., 

Гордон Є.М. і Крилова І.П. та Барміна Л.А. Каушанська, розглянувши власні 

імена, виділила їх у рамках усіх можливих поєднань (names of persons). 

Гордон Є.М. і Крилова І.П. також групують вживання артикля за принципом від 

загального до конкретного. В підручнику Барміної Л.А., тема «Артикль» з 

іменами людей розподілена в різних частинах, зокрема на сторінці 51.  

Таким чином, в нашій роботі ми припустили, що методична організація 

презентацій матеріалу може служити одним із способів більш ефективного 

формування граматичних навичок вживання артиклів. Зокрема, в якості одиниці 

організації матеріалу може виступати мікрозначення. 

Відповідно до класифікації артиклів та проведеному дослідженню, 

зокрема посібника Барміної Л.А. «Практикум по английскому языку: Артикли» 

[1, с. 51-52],  в нашій роботі ми запропонували презентацію артиклів в рамках 

повної ООД, яка дає змогу в одній таблиці побачити усі можливі варіанти 

вживання артиклів в рамках усіх можливих поєднань (наприклад, прикметник + 

ім’я). Розроблена таблиця надана далі.  
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Таблиця систематизації артиклів 

A  The No article 

– if the name is used to 

denote a representative of a 

family: 

The boy is a Benbow. 

– if the name is used to 

denote the whole family: 

One June evening I went to 

dine with the Macdonalds. 

The Granges were the only 

people I knew in the town. 

– personal names: 

James Macdonald 

“Humphrey was in 

the Foreign Office.” 

said Richard. 

– in accordance with 

general rule:  

If I were a king… 

 

– title without name: 

The President was in his 

country residence. 

– title/ military rank 

+ name: 

President Roosevelt; 

Lady Quern; –  foreign title + name: 

the  Emperor  Napoleon III 

the Tsar Peter the Great 

- adjective + name 

(when the attribute is in the 

centre of communication): 

 

I was met by an angry Liz.  

 

 

 

 

 

- adjective + name: 

(when the attribute 

indicates a permanent 

quality of the person in 

question) 

 

Suddenly, to everybody's 

surprise, the silent Mr. 

Fan-thorp swung round 

and addressed Barbara. 

 

- adjective (“old, 

young, dear, poort 

little, tiny, honest” ) + 

name: 

 

Little Lynette 

wanted to play with 

the cat and I left her 

in the garden. 

 

- in accordance with 

general rule: 

 

She felt like an Alice in 

Wonderland. 

- a personal name with 

the adjective “certain”:  

 

Last night I found a 

gentleman waiting to see me 

when I returned home — a 

certain George Reed 

 (i. e. someone who called 

himself George Reed). 

 - relationship + 

name: 

Aunt Agatha 

Cousin George 

- members of a 

family, such as 

Mother, Father, 

Uncle, Grandmother: 

Mother is still 

resting, but she will 

be down soon. 
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- a proper name can 

refer to a work of art 

created by the person: 

 

He bought a Picasso at 

Sotheby’s in 1970. 

(He bought a painting by 

Picasso) 

  

- when titles are not 

followed by a personal 

name: 

 

He is a professor. 

 

  - a unique post (rank, 

occupation, state): 

 

He was the head of a 

great  

Publishing firm.  

- with vocatives, i.e. 

nouns used in 

addressing a person: 

 

Conan smiled. 

"Thanks, Sergeant. 

I'll do that."  

"Is he all right, 

doctor?" she asked 

anxiously. 

- in of-phrases after 
the words “post, 
office, title, rank, 
degree”: 
 

He received the 

degree of Doctor of 

Law two years ago. 

- not the whole nationality 

but separate 

representatives:   

 

 

A Greek won the race. 

- social classes, religious 

groups, nationalities as 

undivided bodies ("the 

whole body of"): 

 

the Social Democrats 

the Americans 

 

- no generic 

reference: 

 

Italians are musical 

people as a rule.  

 

 

На наступному етапі була розроблена система вправ, в основу концепції 

була вкладена типологія Ніколаєвої С.Ю., що спрямована на формування 

граматичних навичок. Створення раціональної системи вправ є ключем до 

вирішення проблеми навчання іншомовного мовлення. Важливість системи 

вправ полягає в тому, що вона забезпечує як організацію процесу засвоєння, так і 

організацію процесу навчання. 3 точки зору організації процесу засвоєння 

система вправ має забезпечити: 
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1) підбір необхідних вправ, що відповідають характеру певної навички або 

певного вміння; 

2) визначення необхідної послідовності вправ; 

3) розташування навчального матеріалу та співвідношення його компонентів; 

4) систематичність/регулярність виконання певних вправ: 

5) взаємозв'язок різних видів МД (Ю.І.Пассов). 

Кожна вправа незалежно від її характеру має три- або чотирифазову 

структуру. 

Перша фаза — завдання, 

Друга фаза — зразок виконання, 

Третя фаза — виконання завдання, 

Четверта фаза — контроль (контроль з боку вчителя, взаємоконтроль або 

самоконтроль учнів) [3; с.64-65]. 

В рецептивних вправах учень сприймає вербальну інформацію через 

слуховий або зоровий канал, а потім тим чи іншим способом показує, що він 

впізнає, розрізняє звуки, графеми, граматичні структури і т.і., розуміє усне чи 

писемне висловлювання. Рецептивні вправи направлені на: аудіювання або 

читання повідомлень, запитань, розпоряджень тощо на рівні фрази/ речення або 

групи речень, наприклад:  

(ДЄ «запитання-контразапитання») 

Bradley: Alice! Have you seen Mr. Black? 

Alice: Which one, Bradley? 

В репродуктивних вправах учень відтворює повністю або із змінами 

сприйнятий ним навчальний матеріал (звук, слово, речення, текст). Всі 

репродуктивні вправи фактично є рецептивно-репродуктивними, бо учень 

спочатку сприймає певну вербальну інформацію від учителя, диктора або з 

підручника, а вже потім репродукує її повністю або частково. Існують такі види 

репродуктивних вправ як імітація зразка мовлення (ЗМ), підстановка у ЗМ, 

трансформація ЗМ, розширення ЗМ, завершення ЗМ, відповіді на запитання 

різних типів, переказ тексту (відомого слухачам, але від імені персонажа). 

Наприклад: 
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Fill in the blanks with articles wherever necessary. 

Perez de Cuellar, ... UN Secretary General, declared his support for the Soviet 

peace initiatives to reach a just settlement. 

У продуктивних вправах учень самостійно породжує висловлювання 

різних рівнів (від рівня речення до рівня тексту) в усній або письмовій формі. 

Якщо продукуванню усного чи писемного висловлювання передує сприймання і 

розуміння тексту, то вправа - рецептивно-продуктивна. Продуктивні вправи 

зумовлюють об'єднання ЗМ (одноструктурних і різноструктурних) у 

понадфразову єдність; об'єднання ЗМ у діалогічній єдності: запитання-відповідь; 

запитання-контрзапитання; повідомлення-запитання; спонукання-згода/відмова; 

спонукання-запитання і т. п., наприклад:  

Answer the questions. Give laconic answers. 

T:   Is Nurse or Mother back?  

Ps: Mother. 

 На останньому етапі нашого дослідження проводилось експериментальне 

навчання на 1-му курсі Харківського медичного коледжу № 1 у березні місяці 

2017 року. 

Навчання проводилося в рамках аудиторних занять. Заняття проводив 

викладач, що працював у групі. Навчання відбувалось протягом 5 занять по 45 

хвилин кожне. Для визначення рівня знань, навичок та вмінь групи був 

проведений тест, який показав, що більшість студентів некоректно вживають 

артиклі, а деякі з них не розуміють у яких випадках той чи інший артикль 

використовується. 

Було вирішено проводити експеримент в одній і тій же групі. Результати 

передекспериментального зрізу свідчили, що в середньому студенти могли 

правильно вжити артиклі у деяких випадках, що становило 60%.  

Обробка результатів дослідження проходила згідно методу 

Готтсданкера [2]. У результаті експерименту були виявлені тенденції 

формування рецептивних і продуктивних граматичних навичок, як психологічної 

основи становлення інтересу до навчання. Величина, яка свідчить про 



 110 

достовірність різниці в отриманих результатах est w 2  склала 0,54, що дозволило 

зробити висновок про ефективність розробленого комплексу вправ. 

Результати проведеного дослідження дозволили сформулювати такі 

висновки: 

1) Ознайомившись з системою організації граматичного матеріалу по 

темі артикль в рамках ООД, вдалося теоретично розкрити сучасні підходи до 

формування граматичних навичок.  

2) Було розроблено таблицю презентації матеріалу та систему 

рецептивних та продуктивних вправ, які полегшують формування навичок та 

вмінь вживання артиклю.  

3) Eкспериментальна перевірка дозволила зробити висновок про 

ефективність розробленої системи вправ. 

Проведене дослідження не вичерпує окреслену проблему. Перспективним, 

на наш погляд, є подальша розробка тем, пов’язаних із вживанням артиклю, 

побудова системи вправ з урахуванням методичних висновків, зроблених в 

даному дослідженні.  
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Статтю присвячено вивченню позитивних та негативних аспектів використання 

інформаційних технологій та Інтернет-ресурсів на заняттях з іноземної мови. У 

представленому дослідженні у річищі лінгвосоціокультурної методики критично 

проаналізовано та виявлено потенціал комп’ютерних технологій у практичному навчанні 

іноземної мови для підвищення рівня мотивації та якості засвоєння матеріалу з фокусом на 

аспекті розвинення соціо- та лінгвокультурної компетенції  

Ключові слова: заняття з іноземної мови, Інтернет-ресурси, інформаційні технології 

навчання, методика викладання, організація процесу викладання 

Статья посвящена изучению позитивных и негативных аспектов использования 

информационных технологий и Интернет-ресурсов на занятиях по иностранному языку.   

В представленном исследовании в русле лингвосоциокультурной методики 

критически проанализирован и выявлен потенциал компьютерных технологий в процессе 

практического обучения иностранному языку для повышения уровня мотивации и качества 

усвоения материала с фокусом на параметре развития социо- и лингвокультурной 

компетенции. 

Ключевые слова: занятия по иностранному языку, Интернет-ресурсы, 

информационные технологии обучения, методика преподавания, организация процесса 

преподавания. 

The article is dedicated to studying the positive and negative aspects of using information 

technologies and Internet-resources while teaching foreign languages. In the rpesent research within 

the framework of linguosociocultural methodology we have critically analyzed and determined the 

potential of computer technologies for the practice of teaching foreign language from the point of 

view of enhancing motivation and improving the quality of interiorizing language material wiith a 

special emphasis on the dimension of developing socio- and linguocultural competence. 

Key words: foreign language lessons, Internet resources, information technologies of 

teaching, teaching methods, organization of the teaching process. 

 

Проблематика підвищення рівня освіти за допомогою новітніх технологій 

в наш час набуває особливої значущлсті [1; 2; 4], що експлікує нагальність нашої 

розвідки. Велика увага приділяється учню і його сприйняттю навколишнього 

світу за допомогою таких технологій ХХІ століття як соціальні мережі, 

персональні комп’ютери, телебачення та ін. Все це призводить до суттєвої зміни 

академічних звичок, характеру діяльності, моделі поведінки та захоплень, 

інтересів суб’єктів лінгводидактики .  

У цьому звязку, мета даної статті полягає в тому, щоб розглянути переваги 

та недоліки використання сучасних технологій у навчанні іноземної мови.     

Об'єктом дослідження виступають інформаційні технології як 

лінгводидактичний інструмент сучасності, а його предметом – позитивні та негативні 

виміри звернення до інформаційних технологій, включаючи Інтернет-ресурси, у 

процес формування соціо- та лінгвокультурної компетенції.  

Нові інформаційні технології навчання (ІТН) – це «процес підготовки і 

передачі інформації, засобом здійснення яких є комп'ютер» [3, с. 57]. При 
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підготовці до уроку з використанням ІТН вчитель повинен складати план уроку 

виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен 

дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та 

послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. [2, c. 

 401]. Слід зазначити, що дуже важливо при цьому пам’ятати, що комп’ютер або 

будь-які інформаційні технології не зможуть бути використані як заміна вчителя, 

адже вони створені йому на допомогу, тобто доповнюють урок, який веде 

вчитель. 

Широке застосування ІТН в освіті обумовлене багатьма чинниками, які в 

деталях описує В. П. Демкін [1, c. 400]:  

По-перше, впровадження ІТН у сучасній освіті суттєво прискорює 

траснфер знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду людства 

не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої. 

По-друге, сучасні ІТН, підвищуючи якість навчання й освіти, надають 

можливість для більш успішного й швидкого адаптування до навколишнього 

середовища, до соціальних змін.  

По-третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є 

важливим чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам 

процесу модернізації традиційної системи освіти. 

Звертаючи увагу на те, що сучасні інформаційні технології у наш час 

впливають на усі царини життєдіяльності людини, включаючи й освіту, варто 

зазначити, що на неї вони мають найсильніший та дуже позитивний вплив, 

відкриваючи все нові й нові можливості впровадження поки не дуже відомих та 

не дуже широко вживаних способів викладання та навчання [2; 4]. 

Сучасна система освіти схильна до змін та нових впроваджень, але вже 

існують декілька основних напрямків її реформування, основними з яких є  

спроби збільшення творчого потенціалу освіти, намагання створити більш 

доступну освіту для усіх верств населення, постійне зростання якості освіти, 

інформування учнів шляхом збільшення обсягу та способів інформації, 

прискорення темпів надання інформації, забезпечення легкості навчання 

новітнім технологіям. 
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Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні іноземним 

мовам дозволяє підвищити якість навчального матеріалу й підсилити освітні 

ефекти від застосування інноваційних педагогічних програм і методик, оскільки 

це дає викладачам додаткові можливості для побудови індивідуальних освітніх 

траєкторій учнів. Застосування інформаційних технологій дозволяє реалізувати 

диференційований підхід до учнів з різним рівнем готовності до навчання [1]. 

Результати нашого опрацювання теоретичних джерел дозволяють зробити 

висновок, що лінгводидактична освітня система з використанням сучасних 

інформаційних технологій має ряд переваг, таких як: 

- зменшення використання роботи вчителя, який в даній ситуації 

перетворюється на посередника навчального процесу, перестає відігравати єдину 

головну роль у відтворенні навчального матеріалу; 

- головна роль відведена не цілком діяльності педагога, а скоріш 

навчанню учнів; 

- учень має широкі можливості вибору послідовності сприйняття 

матеріалу в процесі отримання знань в тій, чи іншій галузі; 

- дає можливість використання окремого підходу до певного учня, 

враховуючи різний рівень знань та загальний обсяг засвоєної інформації у 

окремих галузях і загалом; 

- рівень точності та покращення контролю знань й оцінки досягнутих 

результатів стає значно вище; 

- покращується можливість регулювання самостійної роботи учня; 

- підвищується мотивація та зацікавленість в навчанні; 

- надається багато можливостей з урахуванням різних типів учнів; 

- сприяє розвитку продуктивних та творчих функцій мислення, росту 

здібностей, формуванню більш дистинктивного стилю мислення; 

- дає можливість вибору складності завдання для конкретного учня, а 

також підготовки великої кількості різних варіантів контрольних робіт; 

- дає доступ для безлічі вправ, не лише для контролю знань, умінь та 

навичок учня, але й для самостійного оволодіння ним інформацією з метою 

саморозвинення та самоконтролю. 
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  Інтерпретація звичайного уроку з іноземної мови таким чином дозволяє 

вчителю перекласти частину своєї роботи на комп’ютер, роблячи при цьому 

процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним, маючи можливість 

приділяти більше уваги тим учням, які того більш потребують. Зокрема, стає 

більш швидким процес запису визначень, правил та інших важливих складників 

матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів, адже 

є можливість використання екрану комп’ютера або проектора. Учень більше не 

має витрачати час на очікування, доки вчитель повторить саме потрібний йому 

фрагмент інформації.  

Водночас, нами було виявлено, що крім переваг така система залучення 

інформаційних технологій до процесу викладання іноземних мов має також ряд 

недоліків. Нарівні з позитивними факторами виникають різні проблеми як при 

підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення [2, c. 151-152]. 

Найтиповішіми з них вбачаються наступні:  

- вчителю потрібно вміти користуватися потрібними для уроку 

програмами, також мати нефбиякий рівень володіння навичками використання 

персонального комп’ютера; 

- відсутність врегульованого контролю за процесом виконання тих чи 

інших вправ під час самостійної або домашньої роботи; 

- зменшення інтенсивності спілкування учня з учителем та колективом, 

що хибно впливає на розвиток комунікативних навичок; 

- відсутність обладнання за певних причин, оскільки кожен учень на уроці 

із застосуванням ІТН повинен мати доступ до комп’ютера; 

- невміння організувати подачу інформації або відсутність такої 

можливості; 

- персональні особливості учнів (неможливість сприймати інформацію з 

екрана, тощо); 

- негативний вплив комп’ютерів на здоров’я. 

Водночас, більшість виявлених проблеми легко вирішуються, а переваг 

використання комп’ютерних технологій та Іетернет-ресурсів при навчанні 

іноземній мові, як доводить наша розвідка, значно більше, ніж недоліків. Дійсно, 
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питання оволодіння потрібними навичками для використання комп’ютера легко 

вирішується за допомогою уроків, інтеґрованих з інформатикою, де учні 

оволодівають комп'ютерною грамотністю і навичками використання ПК в роботі 

з матеріалом у межах різних предметів. Отже, навчання іноземних мовам за 

допомогою ІТН – це можливість для учнів проявити свої творчі здібності, 

виразити свою мовленнєво-мисленнєву неординарність, значно підвищуючи 

рівень володіння іноземною мовою. 

 Перспективу нашої роботи вбачаємо у подальшому вивченні позитивних 

функціональних аспектів інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні 

іноземним мовам для формування більш конкурентоспроможного рівня розвитку 

мовної освіти з фокусом на дослідженні лінгводидактичного потенціалу 

соціальних мереж як засобу ефективної реалізації цілей навчання.  
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Стаття присвячена присвячена вивченню моделей мовленнєвої поведінки викладача 

іноземної мови на уроці. Розглянуто функції мовленнєвої поведінки викладача та їх реалізація. 

Проаналізовано якості та властивості викладача у відповідності до кожної із досліджуваних 

моделей. 
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Ключові слова: мовленнєва поведінка викладача, функції мовленнєвої поведінки, 

особистісні якості, ефективна мовленнєва поведінка. 

Статья посвящена изучению моделей речевого поведения преподавателя иностранного 

языка на уроке. Рассмотрены функции речевого поведения преподавателя и их реализация. 

Проанализированы личностные качества и особенности преподавателя в соответствии с 

каждой из исследуемых моделей. 

Ключевые слова: речевое поведение преподавателя, функции речевого поведения, 

личностные качества, эффективное речевое поведение. 

The present article is dedicated to the study of models of a foreign language teacher \ 

professor’s speech behavior at a lesson. The functions of a foreign language teacher’s \ professor’s 

speech behavior have been studied. A teacher’s \ professor’s personal qualities and characteristics 

have been analyzed in accordance with each of the models defined. 

Key words: foreign language, motivation strength, personal psychological factors. 

 

Мовленнєва поведінка є одним з найважливих умінь сучасного викладача. 

Як категорія педагогічної науки мовленнєва поведінка є невід'ємним атрибутом 

його професійної діяльності, що спрямований на виховання, навчання та 

розвиток зростаючої особистості студентів.  

Зростаючий інтерес до проблеми педагогічної взаємодії таявища 

мовленнєвої поведінки викладача віддзеркалюється в численних дослідженнях та 

наукових пошуках. Методи та моделі, якими користуються викладачі, при 

проведенні своїх занять зі студентами, знаходяться під постійним фокусом уваги 

дослідників та поповнюють скарбницю педагогічної майстерності сьогодні.   

Об’єкт дослідження – мовленнєва поведінка викладача. 

Предмет дослідження – моделі мовленнєвої поведінки викладача. 

Мета дослідження – дослідити моделі мовленнєвої поведінки та виявити  

модель, яка є найуживанішою. 

Згідно даної мети є необхiднiсть розв'язати такi завдання: 

- дослідження різних джерел інформації щодо мовленнєвої поведінки 

викладача іноземної мови на уроці (наукової літератури, публіцистичних статей, 

iнтернет видань тощо); 

- розкриття поняття «мовленнєва поведінка»; 

- визначення основних моделей мовленнєвої поведінки викладача; 

- ознайомлення з характерними особливостями моделей мовленнєвої поведінки; 

- дослідження використання моделей викладачами, при проведенні ними 

занять, або передивляючись відео-уроки.  
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Ми розглядаємо мовленнєву поведінку як структурний компонент 

мовленнєвого спілкування, як цілісний процес взаємодії між учасниками 

комунікації, спрямований на реалізацію конкретної, життєвої цільової установки, 

що протікає на основі зворотного зв'язку в конкретних видах мовленнєвої 

діяльності. Результатом мовленнєвої діяльності є думка і текст, а результатом 

мовленнєвої поведінки виступають відносини між людьми [5]. 

Існують такі функції мовленнєвої поведінки викладача:  

 самопрезентаційна; 

 мотиваційна; 

 психотерапевтична. 

У межах самопрезентаційної функції мовленнєвої поведінки особистість 

викладача стає об'єктом пильної уваги студентів з перших моментів спілкування. 

Від ефекту «першого враження» залежить подальший розвиток взаємовідносин і 

результативність спільної роботи. Від культури самопрезентації залежить 

атракція (особиста чарівність викладача). Привабливість педагога є емоційним 

регулятором міжособистісних відносин, забезпечуючи їх стійкість, глибину, 

довірливість. Викладач повинен мати не лише привабливий зовнішній вигляд, а 

ще й уміти чітко та розумно розмовляти, бути переважно завжди у гарному 

настрої, бо наявність позитивних емоцій на заняттях зміцнює уявлення про 

викладача як привабливої людини. 

 Тож, професіоналізм викладача проявляється в здатності викликати до 

себе стабільну прихильність і симпатію студентів. 

Мотиваційна фунція проявляється в тому, що слова викладача повинні 

створювати на заняттях сприятливий клімат, викликати жвавий інтерес до 

спільної діяльності, включати в процес занять кожного студента, забезпечити 

необхідну синхронність дій, сприяти переживанню емоційного підйому.Зараз не 

всі викладачі вміють мотивувати студентів до роботи на заняттях, адже це вміння 

вимагає досвіду. 

Хоча досі у літературі немає чіткого визначення цілей 

психотерапевтичного процесу, саме поняття психотерапії, як правило, 

пов'язують з лікувальним впливом у патологічних випадках, які вимагають 
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втручання фахівця-медика. У межах психотерапевтичної функції викладач є і 

медиком, і психологом, і найближчою людиною у житті студента [3, с. 338-339]. 

Викладач має повести себе так, щоб студент міг підійти до нього та розказати 

про свої проблеми та отримати допомогу у їх вирішенні. 

Суттєвою ознакою культури поведінки викладача є дотримання 

мовленнєвого етикету, тобто використання системи національно-специфічних 

стереотипів, стійких формул спілкування, призначених для встановлення та 

підтримання контактів і обраної тональності [6, с. 270]. 

Типовими комунікативними ситуаціями, що обслуговуються етикетними 

виразами, є: звернення, вітання, знайомство, вибачення, подяка, привітання, 

запрошення, прохання, рада, застереження, схвалення, комплімент, прощання. 

Мовленнєва поведінка викладача в цілому служить індикатором його 

загальної ерудиції, особливостей інтелекту, мотивації поведінки та емоційного стану [2]. 

Принципове значення має культура волевиявлення викладача. Характер 

співпраці, яким відрізняється взаємодія зі студентами, зобов'язує викладача до 

мінімуму зводити використання прямих команд і наказів, дієслів наказового 

способу – «встати», «сісти», «відповідай» тощо. Для викладача нормою є не 

пряма вимога, а запрошення, прохання, побажання, застереження та інше 

[3, с. 380-383]. 

Услід за Є.Г. Оршанською та Є.В. Харченко [4], у ході нашого 

дослідження було розглянуто 3 моделі мовленнєвої поведінки: ефективної, 

позитивної та негативної мовленнєвої поведінки. Також було досліджено 

ефективність цих методів на практиці. Для проведення нашого дослідження, ми 

обрали такі методи: анкетування та інтерв’ювання студентів, перегляд 

відеозанять та відвідування занять викладачів китайської мови. 

Слідом за Н.В. Борщовою, зазначаємо, що модель ефективної мовленнєвої 

поведінки викладача повинна бути побудована з урахуванням аналізу якостей та 

властивостей особистості, розкриття структури професійної діяльності, 

специфіка якої пов'язана з білінгвізмом. Ця модель забезпечує облік рівня 

культури, знань, інтересів, соціального статусу викладача, ступеня залучення 

його та студентів у процес спілкування, прагнення досягти певного впливу на 
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них [1]. Дослідивши поведінку викладачів, виявилося, що більшість з них є 

культурними, розумними, творчими людьми. 

Викладач, який реалізує позитивну модель, демонструє високий рівень 

освіченості, проявляє любов до дітей, доброзичливість, справедливість, 

відповідальність, активність, виявляє творчий підхід до вирішення поставлених 

перед ним завдань, поєднує ввічливість, терплячість, тактовність, уважність і 

чуйність в своїй мовленнєвій поведінці [4]. У ході дослідження позитивної 

моделі поведінки, ми з’ясували, що використовуються такі фрази: «доброго дня», 

«дякую», «шановні студенти», «сідайте, будь ласка», «молодець» та інші. Жести: 

схвальне кивання головою, привертання уваги до дошки за допомогою руки, 

тощо. Також використовується привітна міміка обличчя. 

Викладач, який реалізує негативну модель, може виявляти зайву 

балакучість, відсутність любові до дітей, несправедливість, прискіпливість, 

безвідповідальність, зрозумілість, злопам'ятність, відсутність творчого підходу 

до вирішення навчальних завдань, неввічливість, невихованість, тощо. 

Демонстрація перерахованих особистісних якостей справляє негативний вплив 

на процес спілкування, налаштовує студентів на негативне сприйняття викладача 

та його дій, знижує ступінь їх інтересу до досліджуваного предмета. У своїй 

діяльності викладач не враховує потреби студентів, ігнорує їх можливості та 

прагнення, підкреслює залежність їх досягнень у навчанні від його зусиль. 

Ступінь прояву його уваги та зацікавленості до різних студентів неоднакова [4]. 

Під час дослідження негативної моделі мовленнєвої поведінки, ми з’ясували, що 

використовуються такі жести: вказівка студенту на двері, удари рукою по столі, 

тощо. Також, переважає використання таких вказівних слів та фраз: «встав», 

«вийшов», «іди геть» та інші. 

У ході дослідження було з’ясовано, що викладачі китайської мови 

використовують yсі три функції мовленнєвої поведінки. При перегляді відео-

уроків та відвідуванні занять китайської мови, було виявлено, що викладачі 

справляють дуже добре враження, чітко та зрозуміло викладають запланований 

матеріал, вміють мотивувати студентів до продуктивної праці на уроці, а також є 
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дуже добрими психологами, бо розуміють проблеми студентів та, навіть, можуть 

допомогти в їх вирішенні. 
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Ця стаття присвячена тестовій методиці навчання читанню за темою Fashion and 

Clothes. У статті докладно розглянуто терміни «читання» та «тест». Детально проаналізована 

тестова методика навчання читанню, до якої були включені такі етапи як: відбів та адаптація 

текстів, виділення основної лексики за темою Fashion and Clothes, розроблені дотекстові, 

текстові та післятекстові вправи та був складен тест для перевірки рівня сформованості 

навичок та умінь читання учнів за темою Fashion and Clothes.   

Ключові слова: контроль, методика, навичкі, тест, учні, читання. 

Данная статья посвящена тестовой методике обучения чтению за темой Fashion and 

Clothes. В статье подробно рассмотрены термины «чтение» и «тест». Детально 

проанализирована тестовая методика обучения чтению, в которую были включены такие 

этапы как: подбор и адаптация текстов, была выделена основная лексика за темой Fashion and 

Clothes, разработанны дотекстовые, текстовые и послетекстовые упражнения и был создан 

тест для проверки уровня сформированности навыков и умений чтения учеников за темой 

Fashion and Clothes.  

Ключевые слова: контроль, методика, навыки, тест, ученики, чтение. 

The article is divoted to the test method of teaching reading on the topic of Fashion and 

Clothes. The article examined in detail the terms "reading" and "test". The test method of teaching 

reading is analysed clearly, to which such stages were included as: selection and adaptation of texts, 

the basic vocabulary of the topic Fashion and Clothes was picked out, some exercises before the 

texts, to the texts and after the texts were worked out, and also was created a test for verification of 

level of formed skills and abilities of students’ reading on the topic of Fashion and Clothes.  

Keywords: control, method, skills, test, pupils, reading. 
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Стаття присвячена тестовій методиці навчання читанню за темою Fashion 

and Clothes. 

На сьогоднішній день особливо важливою стає проблема читання, 

оскільки саме вміння правильно та усвідомлено читати є передумовою розвитку 

інтелектуального та духовного світу дитини. Як відомо, духовне відображення 

будь-якого народу неможливо уявити без живодайного впливу художньої 

літератури на формування національної самостійності, бо саме література є 

одним із активних чинників суспільного виховання совісті, моралі, 

загальнолюдських цінностей, інтелектуальності. Читання виховує учнів, надає 

наснаги, допомагає жити, всебічно розвиває, саме тому читання займає особливе 

місце в процесі навчання [2]. 

 Актуальність дослідження обумовлена проблемою розробки навчально-

методичних матеріалів для навчання читання, оскільки уміння зрілого читання є 

надзвичайно важливим фактором для функціонування іншомовної компетенції 

загалом. Об’єктом дослідження є сучасні англомовні тексти у британських 

газетах та журналах за темою Fashion and Clothes. Предметом даного 

дослідження є формування навичок читання іноземною мовою у учнів п’ятого 

класу загальноосвітньої школи. Метою роботи є детальний розгляд тестової 

методики навчання читанню за темою Fashion and Clothes. Матеріалом 

дослідження були приклади, здобуті методом суцільної вибірки із британських 

газет та журналов. Відповідно до поставленої мети методи дослідження, які 

застосовувалися для обробки та добору матеріалу були: метод контекстуального 

та метод логічного аналізу, а також застосовувався для обробки та добору 

матеріалу описовий метод.  

Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета 

дослідження, а також тим, що розгляд тестової методики навчання читанню вже 

був предметом спостережень у ряді робіт на матеріалі різних мов [1; 3; 4; 7], але 

детального аналізу тестової методики навчання читанню за темою Fashion and 

Clothes не було досліджено. Практичне значення дослідження полягає в розробці 

методичних рекомендацій щодо проведення навчання читанню іноземною мовою 

за темою Fashion and Clothes в молодших класах загальноосвітньої школи, а 
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також в тому, що конкретний мовний матеріал, який міститься в дослідженні 

може використовуватися на практичних заняттях з англійської мови та може 

допомогти при подальшому вивченні даної проблеми. 

Читання є одним з найважливіших видів комунікативно-пізнавальної 

діяльності учнів. При навчанні читанню на початковому етапі важливо 

навчити школяра правильно читати, тобто навчити його озвучувати графеми,   

розуміти, оцінювати, використовувати інформацію текста. Ці вміння залежать 

насамперед від того, з якою швидкістю читає дитина. Під технікою читання ми 

розуміємо не лише швидке і точне співвіднесення звуку і букви, але і 

співвіднесення звукобуквенного зв'язку із смисловим значенням того, що дитина 

читає. Саме високий рівень оволодіння технікою читання дозволяє досягти 

результату самого процесу читання – швидкого і якісного вилучення інформації. 

Однак, це неможливо, якщо школяр недостатньо володіє мовними засобами, не 

вміє або неправильно відтворює звуки [3]. 

Читання розуміємо як один з найважливіших видів мовної діяльності, 

який тісно пов'язаний як з вимовою, так і з розумінням мови [8].  

У широко відомих формах контролю читання (відповіді на запитання, 

постановка запитань до тексту, його переказ, бесіда за прочитаним) центр уваги 

перенесений на продуктивні форми роботи, деякі з них вимагають 

індивідуального підходу до контролю розуміння і тому забирають багато часу. З 

огляду на це, застосування таких форм роботи не завжди можливе в 

загальноосвітніх школах. Через це останнім часом велика увага приділяється 

проблемі раціональної організації самостійної роботи студентів. Одним з 

можливих розв’язань цієї проблеми є розробка і впровадження в навчальний 

процес тестових форм контролю [5].  

Тест вважається одним з найефективніших засобів контролю в навчанні 

іноземної мови. Тест – це сукупність завдань, розташованих у певному 

порядку [9]. У перекладі з англійської мови test – «випробування» [12]. Це метод 

одержання характеристики певних явищ за допомогою перевірки відповідей на 

питання чи спосіб виконання коротких завдань [10].  

http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Педагогічний тест – це система завдань специфічної форми, певного 

змісту, зростаючої трудності, що дозволяє якісно оцінити структуру і виміряти 

рівень знань, умінь і навичок [13]. Завдання педагогічного тесту – оцінити певні 

людські знання і навички [11]. Розрізняють два методи контролю знань учнів: 

суб'єктивний і об'єктивний. Суб'єктивний метод контролю означає виявлення, 

вимір і оцінку знань, умінь, навичок, що виходить з особистих представлень 

екзаменатора. Цей метод оцінки знань придатний для підсумкового контролю, 

оскільки не має необхідної точності і відтворюваності результатів. Під 

об'єктивним контролем мають на увазі контроль, який має необхідну точність, 

відтворюваність результатів [5, с. 6]. Інструментом, який дозволяє об'єктивно 

оцінювати якість засвоєння, вважається тест, що поєднує в собі контрольне 

завдання і еталон, по якому можна судити за якістю засвоєння [5].  

Тест розуміємо як емпірико-аналітичний метод, який відповідає 

критеріям наукового пізнання, що представляє разом з моделюванням, 

багатовимірними кількісними і якісними методами сучасну проектну і 

організаційну наукову методологію. У навчанні – це система формалізованих 

завдань, призначених для встановлення освітнього (кваліфікаційного) рівня 

особи. Педагогічне тестування – форма оцінювання знань учнів, студентів 

(абітурієнтів), основана на застосуванні педагогічних тестів. 

Отже, одним з найважливіших видів мовленнєво-пізнавальної діяльності 

людини є читання. Читання іноземною мовою як комунікативне вміння та засіб 

спілкування є найрозповсюдженішим способом іншомовної комунікації, яким 

учні загальноосвітньої школи мають оволодіти згідно з вимогами чинної 

програми [4]. Саме тому постало важливим таке питання як аналіз тестової 

методики навчання читанню. Нами була вибрана тема – Fashion and Clothes, яка 

є обов’язковою під час навчання учнів п’ятих класів загальноосвітньої школи. 

Мета дослідно-експериментальної роботи полягала в детальному розгляді тестової 

методики навчання читанню за темою Fashion and Clothes. Наше дослідження 

складалося з таких етапів: 1) етап – констатуючий. У ході експерименту були 

сформовані контрольна та експериментальна групи на базі учнів 5 "А" класу 

загальноосвітньої школи НВК № 1. До моменту початку дослідно-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
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експериментальної роботи учні вже володіли однаковими знаннями розуміння 

англійської мови (вони вміли читати, перекладати, розуміти та говорити 

іноземною мовою) їх рівня, проте безпосередньо до процесу читання нового 

матеріалу за темою Fashion and Clothes вони не приступали. Таким чином, 

вихідний рівень оволодіння новим матеріалом за темою Fashion and Clothes 

дорівнював нулю; 2) етап – формуючий. Його метою було експериментальним 

способом апробувати можливість використання різних прийомів роботи з 

іншомовними текстами при навчанні читання. Практична робота складалася з 

серії текстів за темою Fashion and Clothes та сетом вправ до цих текстів; 3) етап – 

перевірочний. На цьому етапі була знову проведена діагностика тестової 

методики навчання читанню за темою Fashion and Clothes. Учням обох підгруп 

було запропоновано ознайомитись з новим текстом за темою Fashion and Clothes 

до якого був прікріплен тест для перевірки ступеня сформованості навичок та 

умінь читання учнів п’ятого класу загальноосвітньої школи за темою Fashion and 

Clothes.  

Результати дослідження показали, що учні експериментальної групи 

впоралися з цими завданнями майже на 100%, в той час як учні контрольної 

групи впоралися з такими ж вправами лише на 53%, що доказує ефективність 

тестової методика навчання читанню за темою Fashion and Clothes.  

Підводячи резюме, треба зазначити, що навчання читанню виступає в 

якості цільової домінанти. Згідно з програмою з іноземних мов в області 

навчання читанню перед вчителем ставляться завдання навчити школярів читати 

тексти, розуміти і осмислювати їх зміст. У процесі оволодіння читанням 

необхідно подолати масу труднощів. Для цього вчителеві слід залучати учнів у 

активну творчу діяльність, створюючи різні ситуації мовного спілкування, де в 

учнів відбувається накопичення і розширення лексичного словника, як бази для 

успішного оволодіння читанням. Щоб читання на іноземній мові сприяло 

розвитку пізнавального інтересу учнів, необхідно враховувати пізнавальні 

потреби, вікові та індивідуально-психологічні особливості дітей (а для цього слід 

різноманітити навчальні матеріали: тексти та завдання до них); включити школярів в 

активну творчу діяльність шляхом застосування активних методів навчання; дати їм 
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можливість проявляти самостійність та ініціативу в навчальній діяльності.  

Однією з проблем навчання читання іноземною мовою є зміст текстів на 

початковому етапі. На початковому етапі навчання іноземної мови, коли 

вчителю важливо навчити школярів читати тексти і отримувати з них потрібну 

інформацію, необхідна правильна організація роботи з текстами на уроці.  

Робота з розвитку інтересу до читання іноземною мовою повинна носити 

цілеспрямований характер. Треба обов’язково звергути увагу на те, що 

правильно відібрані тексти і завдання до них сприяють розвитку інтересу 

школярів до читання іноземною мовою, яка у свою чергу є важливим чинником 

успішного оволодіння цим видом мовленнєвої діяльності. Також треба звернути 

увагу на те, що зараз майже в усіх загальноосвітніх школах приділяється дуже 

мало уваги та часу тестам, а тест вважається одним з найефективніших засобів 

контролю в навчанні іноземної мови. Основна відмінність тесту від традиційної 

контрольної роботи полягає у тому, що він завжди припускає вимірювання. Тому 

оцінка, що виставляється за підсумками тестування, відрізняється більшою 

об'єктивністю і незалежністю від можливого суб'єктивізму вчителя, ніж оцінка за 

виконання традиційної контрольної роботи, яка завжди суб'єктивна, оскільки 

заснована на враженні вчителя, не завжди вільного від його особистих симпатій 

або антипатій по відношенню до того, або іншого учня [2].  

Тестування в навчанні іноземної мови проводиться для виявлення рівня 

досягнення в певному виді діяльності; здібностей до певного виду діяльності; 

труднощів в оволодінні тим або іншим видом діяльності і можливих способів їх 

подолання [2].  

Отже, проведене дослідження за тестовою методикою навчання читанню 

за темою Fashion and Clothes ще раз довело, що проблема навчання читання 

дійсно актуальна і потребує особливої уваги. Однією з головних практичних 

цілей навчання іноземної мови в загальноосвітніх школах є те, що учнів 

необхідно навчити читати адаптовані і неадаптовані тексти, так як розвивати 

уміння і навички усного мовлення необхідно в зв’язку з прочитаним та на його 

основі, і допомогти їм в цьому нелегкому процесі за допомогою тестової методики.  

Перспективу подальших досліджень визначить аналіз труднощів навчання 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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читанню текстів на іноземній мові. 
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Дана стаття розглядає методику навчання модальних дієслів за допомогою 

аудіоматеріалів. У статті проаналізовано підходи до навчання граматики, системи вправ з 

навчання модальних дієслів та аудіювання. 

Ключові слова: аудіювання, методика навчання, модальні дієслова,  системи вправ. 

Данная статья рассматривает методику обучения модальным глаголам с помощью 

аудиоматериалов. В статье проанализированы подходы к обучению грамматике, системы 

упражнений для обучения модальным глаголам и аудированию. 
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Ключевые слова: аудирование, методика обучения,  модальные глаголы, системы 

упражнений. 

This article focuses on the methods of teaching modal verbs with the help of audiomaterials. 

Approaches to teaching grammar, systems of exercises of teaching grammar and listening are 

analysed in the article.  

Key words:  listening, methods of teaching, modal verbs, systems of exercises. 

 

Знання іноземних мов є важливим засобом спілкування між народами, 

кращого знайомства з культурою країни досліджуваної мови, зміцнення 

міжнародного співробітництва. Тому необхідно забезпечити умови для 

оволодіння іноземними мовами молодим поколінням, насамперед учнями шкіл, 

ліцеїв, гімназій, а також студентами коледжів та вищих навчальних закладів. 

А для того, щоб вірно висловлювати свої думки та будувати речення, потрібно 

навчити студентів граматиці й так побудувати навчальний процес, щоб він надав 

максимальну користь та зацікавив. У цьому випадку необхідно зазначити, що 

відпрацювання граматичних структур буде проходити набагато цікавіше, якщо 

знання матеріалу удосконалювати за допомогою аудіо текстів. 

У рамках статті, яка висвітлює результати дипломної роботи, 

розглядається розроблення систем вправ з навчання модальних дієслів 

англійської мови за допомогою аудіоматеріалів. 

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю пошуку шляхів 

удосконалення вмінь студентів вживання модальних дієслів за допомогою 

автентичних аудіоматеріалів. 

Об’єкт  дослідження – процес навчання модальним дієсловам у вищій школі. 

Предмет дослідження – використання автентичних аудіоматеріалів з 

метою підвищення ефективності вживання модальних дієслів у мовленні. 

Мета дослідження – пошук шляхів підвищення ефективності 

функціональних навичок використання модальних дієслів на основі 

використання автентичних матеріалів, у тому числі аудіоматеріалів на заняттях з 

англійської мови у вищій школі. 

Завдання дослідження:  

 розкрити стан проблеми навчання модальних дієслів на основі 

аналізу теоретичної та навчально-методичної літератури; 
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 дослідити вплив вправ з аудіювання на засвоєння студентами 

граматичних понять мовної системи та на формування навичок свідомого 

грамотного письма;   

 розробити системи вправ з навчання модальних дієслів на основі 

аудіювання;  

 провести експериментальне навчання та з’ясувати взаємозалежності 

між ефективністю навчальної діяльності студентів та їхньою успішністю; 

Методи дослідження – аналіз і узагальнення лінгвістичної та 

лінгвометодичної літератури; педагогічне спостереження і аналіз занять з огляду 

на проблему дослідження; проведення експерименту, аналіз результатів 

експерименту. 

На даний час проблему створення ефективних систем вправ для навчання 

модальних дієслів є не можна вважати цілком вирішеною.  Цією проблемою 

займались Гальскова Н.Д., Дмитренко Т.А., Бабінська П.К., Соловова Є.Н., 

Пассов Є.І., Маслико Є.А. та інші. Цими методистами розроблено та 

удосконалено методику формування граматичних навичок і навчання видів 

мовленнєвої діяльності.  

Формування граматичних навичок студентів, як одного з найважливіших 

компонентів мовних умінь: аудіювання, говоріння, читання, письма, на заняттях 

з англійської мови є головною метою навчання граматиці у вищому навчальному 

закладі [2].  Грамотне поєднання слів у словосполучення та змінення 

словосполучень для висловлення думки мовця у даний момент є однією з 

найважливіших умов використання мови. 

Оволодіння граматикою мови, що вивчається, важливе не тільки для 

формування продуктивних умінь в усній і письмовій мові, а й для розуміння 

спілкування інших мовців при аудіюванні і читанні. 

Існує два основні підходи до навчання граматичних явищ – імпліцитний 

та експліцитний [3].  При використанні імпліцитного підходу акцент робиться на 

навчання граматиці без пояснення правил, а в разі використання експліцитного 

підходу – навчання граматичним правилам супроводжується поясненнями.  
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Для навчання граматики можна також запропонувати диференційований 

підхід, який дозволяє поєднувати різні методи та підходи, враховуючи 

особливості навчання. Він орієнтований на особистість кожного студента та 

індивідуальні можливості його пам’яті, уваги та інших якостей, які є 

необхідними для засвоєння граматичного матеріалу [1]. 

Звичайно, спілкування іноземною мовою може проходити навіть за таких 

умов, якщо студент не володіє граматикою у повному обсязі та робить 

граматичні помилки. Але  у процесі навчання потрібно писати тести та складати 

іспити з іноземної мови. Без знання граматики студент може не витримати такого 

випробування. Завдання ж викладача – зробити процес оволодіння граматикою 

продуктивним та цікавим [1]. 

Навчання граматиці буде мати функціональну та комунікативну 

спрямованість, якщо у цьому допоможе інтегративне навчання, що реалізується у 

взаємодії студентів між собою під час навчання. Викладач, як посередник між 

ними, створює умови для оволодіння граматичним матеріалом, направляє 

студентів у процесі вивчення певного граматичного явища. Інтегративний підхід 

до навчання граматиці складається з трьох рівнозначних стадій, таких як 

вивчення, пояснення та використання. 

Англійські модальні дієслова повинні бути класифікованими для 

подальшого вивчення, враховуючи  частотність їхнього вживання в мовному 

корпусі. На цій основі виділяють формально-граматичний, формально-

структурний, семантичний, стилістичний, а також функціональний підходи до 

вивчення модальних дієслів [3]. 

Мета навчання граматичного матеріалу іноземної мови, що вивчається – 

це оволодіння граматичними навичками мовлення: репродуктивними, тобто 

граматичними навичками говоріння та письма та рецептивними, тобто 

граматичними навичками аудіювання та читання. 

Граматичні навички мовлення, як і всі інші, повинні характеризуватися 

такими ознаками як автоматизованість, гнучкість та стійкість. 

Виходячи з всього вищесказаного, ми можемо зрозуміти, що знання та вживання 

модальних дієслів, як складової необхідного граматичного мінімуму, повинно 
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бути стійким, з можливістю вільного автоматизованого вживання у необхідних 

мовних ситуаціях. У цьому допоможуть системи вправ з навчання модальних 

дієслів [2]. 

Для аналізу системи вправ з навчання модальних дієслів  взято навчальні 

посібники, які видані у  ХНУ імені В.Н. Каразіна та складені викладачами цього 

університету – «Modality in Patterns» та «A Practical Course in Modal Verbs». Ці 

посібники призначені для формування навичок розпізнавання та вживання 

модальних дієслів студентами, укладені вони згідно з робочою програмою 

навчання. 

Метою дослідження було не тільки вдосконалити знання модальних 

дієслів як граматичної одиниці, а й  покращити вживання студентами модальних 

дієслів завдяки усним видам мовленнєвої діяльності, якими є говоріння та 

аудіювання. Нам було цікаво підійти до включення мовленнєвих навичок в 

систему мовленнєвих вмінь саме через вправи на аудіювання тому, що вони 

викликають зацікавлення студентів до почуття оригінальної мови, а також 

стимулюють студентів до висловлення своїх думок на основі почутого. Тому 

необхідно розвивати цю тему та дивитись, як можна використовувати вправи на 

аудіювання для вдосконалення навичок вживання модальних дієслів. 

У межах дипломної роботи нами була розроблена система вправ для 

удосконалення навичок та вмінь вживання студентами модальних дієслів 

англійської мови на основі підходів, висвітлених вище. 

Ця система вправ пройшла перевірку у групі ЯЮ-11 факультету 

іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна у межах лабораторного експерименту. 

Розроблені матеріали відрізняються різноманіттям та кількістю граматичних 

вправ, які, на наш погляд,  дозволяють удосконалити навички вживання 

модальних дієслів та відпрацювати їх практичне вживання. 

Вправи поділено на три розділи за трьома типами вправ, якими є: мовні 

вправи, умовно-комунікативні та комунікативні або мовленнєві. Під час 

розроблення вправ було підібрано такий матеріал, який відповідав би рівню 

знань студентів  початкових курсів денної форми навчання. 
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Мовні вправи, які призначені для виконання перед читанням тексту, 

передбачають на меті виконання студентами завдань із частинами мови без 

комунікативної основи. Під час виконання цих вправ студенти повторюють 

граматичний матеріал, вивчений раніше та згадують значення модальних дієслів, 

з якими будуть працювати. Такі вправи сприяють зняттю мовних (граматичних, 

лексичних та фонетичних) труднощів у студентів та налаштовують їх на 

впізнавання щойно повторених модальних дієслів у тексті.  

Наприклад: 

 

Fill in the gaps correctly with must, have to, need, ought to: 

1. You…. (ought to) be a very happy husband. 

2. I… (have to) get up at 6 the day after tomorrow. 

3. I… (must) loose the weight till the summer. 

4. You don’t… (need to) say a lot of nonsence. 

 

Умовно-комунікативні вправи передбачають говоріння на тему ситуацій, 

що створені штучно, з метою опрацювання певних лексичних або граматичних 

структур. Вони спрямовують студентів на розвиток навичок аудіювання. Вправи 

цього виду дають відпрацювати матеріал в умовно створеній ситуації. 

Наприклад: 

 

Listen to the text “The Browns meet Robert Simpson”. After listening: 

1. Retell what arrangements Maggie, Jim and Jane will have to do for taking  

a trip to Moscow. 

2. Using must, have to, need, ought to, describe the arrangements that Maggie, 

Jim and Jane had to do for taking a trip after a month, which passed from the 

moment of speaking. 

 

Комунікативні вправи є спеціально організованою формою спілкування, 

де студент використовує вже сформовані навички іноземного мовлення та 

висловлюється на тему реальних життєвих ситуацій. Також комунікативні 

вправи направлені на розвиток та вдосконалення існуючих умінь та навичок. 
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Студенти виконують цей вид вправ на основі власного досвіду, вживаючи щойно 

повторені та закріплені модальні дієслова.  

Наприклад: 

 

1. Tell your groupmates, what arrangements you had to do for taking a trip  to 

Georgia last year. 

2. Robert said that his friends should learn foreign languages for taking a 

foreign trip. Convince all of your groupmates why you must learn foreign languages. 

Tell what arrangements you have to do/you must do for that. What language is the 

easiest for you? Which one is the most difficult? 
 

Експериментальна перевірка розробленої системи вправ показала такі 

результати: інтерес студентів до вивчення граматики та удосконалення навичок 

вживання модальних дієслів підвищився завдяки використанню аудіотекстів. 

Теоретичні та практичні висновки свідчать, що визначені і теоретично 

обґрунтовані педагогічні умови застосування автентичних аудіотекстів для 

удосконалення навичок студентів вживання модальних дієслів сприяють 

розвитку мовної компетенції студентів. Отримані результати дають підставу 

вважати, що вихідна методологія була правильною, поставлені завдання 

виконано, мету досягнуто. 

Створені навчальні матеріали можуть бути корисними для студентів 

мовних вузів денної та заочної форми навчання. Також вони можуть стати у 

нагоді тим, хто цікавиться англійською мовою та хоче покращити запас своїх знань. 

Таким чином, можна зробити висновок, що формування  необхідних 

навичок аудіювання можливе не тільки при опрацюванні аудіотекстів, а й на 

етапі формування граматичних, лексичних та інших навичок. Це є закономірним, 

тому що будь-який вид мовленнєвої діяльності є не тільки ціллю навчання, а й 

засобом формування суміжних навичок мовлення. 

Перспектива дослідження полягає у удосконаленні системи вправ для 

включення у систему мовленнєвих навичок та розширення запропонованого 

підходу навчання на інші модальні дієслова. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧОВИН ТА СТИХІЙ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ 

КОНЦЕПТУ НАДІЯ  
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Стаття присвячена вивченню ознак концептуалізованих речовин та стихій як засобів 

лінгвокультурної об’єктивації концепту НАДІЯ (на матеріалі англійської, німецької та 

української мов). Встановлено особливості функціонування концепту НАДІЯ у зазначених 

лінгвокультурах з фокусом на аналізі специфіки реіфікаційного реконструювання його змісту з 

точки зору лінгвокогнітивного та лінгвокультурного підходів.  

Ключові слова: внутрішній світ, концепт НАДІЯ, лінгвокогнітологія, 

лінгвокультурологія, реіфікація. 

 Статья посвящена изучению характеристик концептуализированных веществ и 

стихий как способов лингвокультурной объективации концепта НАДЕЖА (на материале 

английского, немецкого и украинского языков). Выявлены особенности функционирования 

концепта НАДЕЖДА в указанных лингвокультурах с фокусом на анализе специфики 

реификационного реконструирования его содержания с точки зрения лингвокогнитивного и 

лингвокультурного подходов.  

Ключевые слова: внутренний мир, концепт НАДЕЖДА, лингвокогнитология, 

лингвокультурология, реификация.  

 The article deals with studying the characteristics of conceptualized entities and elements as 

dimensions of the linguocultural objectivization of the concept HOPE (in English, German and 

Ukrainian). The author has revealed the peculiarities of the way the concept HOPE functions in the 

above linguocultures with an emphasis on analyzing specific features of reificationally reconstructing 

its content from the point of view of cognitive linguistics and linguoculturology. 

Key words: concept HOPE, inner world, linguocognitology, linguoculturology, reification. 

 

У ХХІ столітті внутрішній світ мовної особистості переважним чином 

вивчається як універсальне когнітивно-культурне утворення, актуалізоване у 

мові та дискурсі (В.П. Зінченко, О.С. Кубрякова, С.В. Лєпілін, А.М. Приходько, 

І.С. Шевченко, A. Goldberg, G. Lakoff, M. Turner, L. Talmy), що експлікує 
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своєчасність нашої роботи, спрямованої на вивчення специфіки структурно-

змістовної архітектоніки концепту НАДІЯ, вербально репрезентованого в 

англомовній, німецькомовній та україномовній лінгвокультурах, виконаної у 

річищі лінгвокогнітології та лінгвокультурології.  

Метою ж цієї статті, об’єктом якої є концепт НАДІЯ, виражений засобами 

англійської, німецької та української мов, а предметом – когнітивно-семантичні 

характеристики реіфікаційних засобів лексикалізації поняття надії у зазначених 

лінгвокультурах, є компаративне виявлення функціональної сутності 

реіфікаційних ознак неживої природи (речовин та стихій) концепту HOPE/ 

HOFFNUNG/, який, як вираження внутрішнього світу людини, характеризується 

цілим спектром різноманітних ознак, серед яких в результаті аналізу фактичного 

матеріалу (120 фрагментів художнього дискурсу, які містять первинні та 

вторинні номінації концепту, що вивчається, отриманих через суцільну вибірку) 

основними вбачаємо концептуальні  характеристики речовин, стихій та світла.  

Методологічним підґрунтям нашої розвідки є когнітивно-дискурсивний 

підхід [1; 3; 5; 6; 7], а для реалізації мети дослідження використано методи 

дефініційного, компонентного та контекстуального аналізу.  

 Звернемося до результатів, отриманих нами на цьому етапі роботи. 

Аналіз фактажу показав, що, оскільки концептуалізація феномену надії поєднує у 

собі риси концептуалізації речовин та стихій як об’єктів матеріального світу, він 

також наділяється матеріальними властивостями.  

Визначимо поняття надії, які існують в англійській, німецькій та 

українській картинах світу.  

В англійській мові лексема hope як ім’я відповідного концепту означає 

наступне: а) відчуття успішного завершення справи (lost all hope of success); 

б) окрема форма вираження відчуття (the hope of winning); в) річ, яка є причиною 

відчуття у конкретному випадку (The medicine is her last hope).  

Отже, для концептуалізації надії в англомовній лінгвокультурі 

характерною постає розгалуженість, яку демонструють синоніми ключового 

слова-репрезентанта концепту НАДІЯ – лексичні одиниці, які мають хоча б один 

загальний і один відмінний семантичний компонент та можуть бути 
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взаємозамінними залежно від контексту [2; 4]. Так, лексичну одиницю hope 

можна замінити синонімами confidence / optimism (щодо майбутнього), aspiration 

/ goal / dream (предмет надії), support / prop (природа надії).  

«Надія» в українській мові має більш вузьке значення та виражає: а) віру 

у можливість настання будь-чого радісного, приємного; б) те, на що 

сподіваються, і що має принести успіх.  

Незважаючи на вужчу семантику, концепт НАДІЯ має більш широкий 

синонімічний ряд, до якого також належать передчуття, перспектива, шанс, 

мрія, ілюзія, химера, корабель, світло наприкінці тунелю. 

Лексема Hoffnung у німецькій мові виражає таке: надію на когось / щось 

(das Hoffen; Vertrauen in die Zukunft; Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was 

[jemandem] die Zukunft bringen wird); очікування (positive Erwartung, die jemand in 

jemanden, etwas setzt).  

Залежно від контексту, німецькомовне «Hoffnung» може мати синоніми die 

Zuversicht, das Zutrauen, das Vertrauen, die Aussicht, die Perspektive, der Optimismus.  

Отже, за результатами проведеного порівняльного аналізу, 

концептуалізація надії в англійській, німецькій та українській мовах має такі 

універсальні ознаки: ОРІЄНТАЦІЯ НА МАЙБУТНЄ, ПОЗИТИВНІСТЬ, СТІЙКЕ 

ПЕРЕКОНАННЯ, РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ, АНТРОПОМОРФНІСТЬ.  

Проаналізуємо реіфікаційні характеристики, якими наділено концепт 

НАДІЯ в англомовній , німецькомовній та україномовній лінгвокультурах.   

Як речовина, надія має власну вагу: «man muss sich nur mit einer leichten 

Hoffnung begnügen» (треба тішитись легкою надією) / schwere Hoffnung (тяжка 

надія) / Meine Hoffnung ist schwer, vielleicht zu schwer, aber das ist meine Hoffnung, 

und ich trage sie selbst (Моя надія важка, занадто важка, але це моя надія, і я несу 

її сам). Така концептуальна ознака характерна здебільшого для української та 

німецької мов.  

Як речовина, надія може концептуалізуватися як рідина або тверде тіло. У 

рідкому стані вона як рідина може випарюватися, або навпаки замерзати 

(зазнавати процесу охолодження): «For they were heated by the hope of gain…»  
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Концептуалізуючись у термінах твердого тіла, надія, як виявляється, має 

ознаки твердої та міцної речовини, яка може навіть виступати фундаментом: І де 

ж то твоя тверда надія, про яку ти розповідав нам? / der Trummer der Hoffnung, 

die Hoffnungen werden zunichte, zerschlagene Hoffnungen.  

Аналіз вербально репрезентованих способів концептуалізації надії у 

зазначених лінгвокультурах дозволяє виявити іще одну загальну для досліджуваних 

лінгвокультур характеристику – НАДІЯ – ЦЕ ГОРЮЧА РЕЧОВИНА: У Семена 

зірочкою у темряві з’явилася надія / And then by a return on his former subject, he 

conceived a spark of hope» (Stevenson); brennende Hoffnung.  

         Таблиця 1  

Реіфікаційні ознаки концепту НАДІЯ, вербально репрезентованого в 

англомовній, німецькомовній та україномовній лінгвокультурах 

Концепт  

Ознака  

НАДІЯ  HOPE HOFFNUNG 

м’якість + –  – 

твердість + + + 

крихкість + – + 

горючість + + + 

рідина + + + 

випарювання + – – 

(зі)нагрівання + + + 
 

Отже, як демонструють результати проведеної розвідки, способи 

концептуалізації надії в англійській, німецькій та українській мовах мають 

спільні ознаки.  

Крім того, для зображення внутрішнього світу людини, зокрема надії 

експериєнцера, використовується низка ознак зовнішнього світу, і зокрема 

такими виступають метафори природних стихій та світла. Традиційно виділяють 

чотири стихії: вода, вогонь, повітря та земля. При концептуалізації надії у 

досліджуваних лінгвокультурах характерними виявляються риси 

концептуалізованих стихій води та вогню.  
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  Так, для концепту німецької лінгвокультури ключовими є прямі та 

непрямі ознаки вогню: der Hoffnungsfunke; der Hoffnungsfunke gloste, die Hoffnung 

lässt aufflamen. Тобто, наведені приклади вказують на початкову та завершальну 

фази горіння, і жоден із них не демонструє безпосереднього процесу горіння.  

Стихія вогню залучається і при концептуалізації надії в українській 

лінгвокультурі: Це було справжнє полум’я надії – надії такої, яка іноді 

приходить до людини на останньому градусі відчаю» 

Концепт HOPE в англійській мові здебільшого репрезентуєтья у 

порівнянні надії з жариною або жаром: It was wonderful what a change this mere 

spark of hope wrought in us / There was a glow of hope in me. 

Концепт НАДІЯ має також ознаки води, які виражаються через 

концептуалізацію її функціональних та структурних характеристик. Для 

концепту НАДІЯ у всіх лінгвокультурах, що вивчаються, характерно те, що воду 

черпають, п’ють: Hoffnung schöpfen, Hoffnung trinken. Вода, як і надія, у 

картинах світу в англійській, німецькій та українській мовах асоціюється із 

чимось, що тече (плине), зникає: waves of hope / die Hoffnungen wurden zu Wasser/ 

вона поринула у цю радісну надію майже одразу. 

Отже, в англомовній, німецькомовній та україномовній лінгвокультурах 

концепт НАДІЯ з високою щільністю концептуалізується реіфікаційно у 

термінах речовин, стихій та світла, що віддзеркалюється в його дискурсивній 

об’єктивації у відповідних лінгвокультурах, але концептуальні ознаки стихій 

води та вогню більш притаманними виявляються для концептів НАДІЯ та 

HOFFNUNG, а концепт HOPE осмислюється у переважним чином через 

концептуальні характеристики стихії вогню (світла).  

Перспективи дослідження вбачаємо у проведенні подальшого аналізу 

концепту НАДІЯ ще й у французькій та італійській мовах та лінгвокультурах, а 

також у різних типах дискурсу із зверненням до вивчення особливостей 

функціонування та метафоро-метонімічного втілення концепту з виявленням 

його культурно детермінованих характеристик.  
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У статті проаналізовано погляди науковців на сутність проблеми естетичного 

виховання особистості в історії наукової думки доби Відродження. У поглядах науковців доби 

Відродження морально-естетичні цінності розуміються як духовні цінності, пов’язані з 

виявленням, переживанням та створенням краси, добра й гармонії на основі гуманізму, який 

висуває на перший план людську  індивідуальність.  

Ключові слова: “морально-естетичні цінності”, “естетичні погляди”, “естетичні ідеї”, 

“естетичні цінності”, “гуманізм”, “мораль”,“краса”. 

В статье проанализированы взгляды ученых на сущность проблемы эстетического 

воспитания личности в истории научной мысли эпохи Возрождения. Во взглядах ученых 

эпохи Возрождения нравственно-эстетические ценности понимаются как духовные ценности, 

связанные с выявлением, переживанием и созданием красоты, добра и гармонии на основе 

гуманизма, который выдвигает на первый план человеческую индивидуальность. 

Ключевые слова: “морально-эстетические ценности”, “эстетические взгляды”, 

“эстетические идеи”, “эстетические ценности”, “гуманизм”, “мораль”, “красота”. 

The article analyzes the view of scientists about the essence of the issue of aesthetic 

education of the personality in the history of the Renaissance scientific thought. In the views of the 

Renaissance scientists moral and aesthetic values are understood as spiritual values that are associated 

with the identification, experience and creation of beauty, goodness and harmony on the basis of 

humanism, which highlights the human individuality. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається тенденція 

переходу до гуманістичної освіти, основою якої є збереження, трансляція й 

набуття духовних особистісних цінностей. Одним з найбільш значних періодів 

розвитку ідей гуманізації морально-естетичних цінностей є епоха Відродження. 

Метою гуманістичної освіти сьогодення має бути послідовна реалізація 

гуманістичного принципу – дбайливе ставлення до внутрішнього світу, інтересів 

і потреб людини, збагачення її духовного потенціалу. Всебічний гармонійний 

розвиток особистості не можна уявити без її естетичної вихованості, що 

передбачає формування в неї почуття прекрасного та вміння жити за законами 

духовної краси.  

Метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування витоків розвитку 

ідей морально-естетичних цінностей особистості в історії наукової думки доби 

Відродження.  

Важливо відзначити, що проблемі розвитку морально-естетичних 

цінностей особистості традиційно приділяється багато уваги з боку суспільних 

діячів та науковців у різні часи. Естетичні цінності вивчали філософи доби 

Відродження Микола Кузанський, Лоренцо Валла, Джаноццо Манетті, Марсіліо 

Фічіно, педагог-гуманіст Ян Амос Коменський, із сучасників виокремлюються 

праці Стефано Дзуффі, В.А. Мальцева, B.П. Шестакова.  

Доба Відродження у розвитку західноєвропейської культури пов’язана з 

прогресивним переворотом, який відбувся у соціальному та економічному житті, 

– розкладом феодального способу виробництва, формуванням в його надрах 

зародків нової, капіталістичної формації. Бурхливе зростання міської 

культури,розквіт міського ремесла, звільнення селянства – все це створило 

передумови для виникнення в Італії нового типу культури [6, с. 120].  

Духовне та моральне життя людини доби Відродження підпадало під 

вплив ідей реформації, що були пов’язані з реформуванням католицької церкви, 

важливими науковими та географічними відкриттями, які висвітлювали 

можливості людини з іншого, раніше невідомого боку. Основою моральних та 
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естетичних цінностей стає гуманізм, завдяки якому людська індивідуальність 

виходить на перший план. 

Важливо підкреслити, що поняття «гуманізм», яке вперше з’явилось у той 

час, відкриває новий вид соціокультурної спільноти, що не брала до уваги 

станову та майнову приналежність її членів. Гуманістів об’єднує поклоніння 

новим цінностям, що виникли під впливом епохи, серед яких основною постає 

антропоцентризм – позиція, згідно з якою людина є центром світобудови. Також 

проголошується здатність цінити все, що має чуттєвий характер, повагу та любов до 

краси природи та людського тіла, відновлення чуттєвих задоволень [1, с. 116]. 

Одним з найбільш відомих гуманістів та філософів того часу був Лоренцо 

Валла. Його теоретичні інтереси були пов’язані з гуманістичними проблемами 

філософії, етики та естетики. Найбільш відомий трактат Лоренцо Валли – «Про 

істинне та хибне благо» (1431), де він повертає значимість тілесної краси в 

протилежність християнській естетиці. Красота для нього постає одним з 

найважливіших та найцінніших дарунків природи. Безлад не заперечує значення 

краси, він контрастує з нею, підкреслюючи її силу та значущість. Відповідно до 

принципів епікурейської філософії, Валла оголошує вищим благом насолоду, 

найвищий критерій краси. Він називає прекрасним те, що приносить людині 

найвище задоволення, але також пов’язане з ідеєю користі. Підкреслюючи 

чуттєвий характер краси та відкидаючи релігійний погляд на мистецтво, творчий 

спадок Валли сприяв розвитку естетичних принципів Відродження та спростовував 

середньовічну теорію мистецтва. [6, с. 126-127]. 

Саме в цей час розгорнулася широка полеміка про право людини на 

свободу як вирішальний вимір її існування, про її необхідність творити «свою 

міру». Джованні Піко делла Мірандола, відомий, італійський гуманіст, 

торкається проблем естетики в своїй «Промові про гідність людини» 1487 р., де 

він розвиває концепцію людської особистості. Людина має свободу волі, та від 

нього самого залежить, чи він підніметься до висоти божества, чи він опуститься 

до рівня тварини. Він говорить о том, що людина сама постає творцем свого 

образу. Ця ідея була неможлива ні за часів Стародавньої Греції та Риму, де 

особистість розумілася тільки як частина природного і соціального космосу, ні в 
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епоху Середньовіччя, де особистість підпорядковувалася божественній волі. 

Гуманістична думка ставить людину в центр Всесвіту, говорить про необмежені 

можливості її розвитку. Ідея гідності людської особистості, розроблена Піко 

делла Мірандола, міцно увійшла в філософську й естетичну свідомість 

Відродження [6, с. 147-148]. 

Великий мислитель Відродження, Микола Кузанський вбачав прекрасне 

як єдність у розмаїтті, вперше сформулював поняття смаку, розкрив діалектику 

абсолютного та відносного в області прекрасного. В його естетиці своє образно 

перехрещуються ідеї Середньовіччя та нової, ренесансної свідомості. Від 

Середньовіччя він запозичує «символіку чисел», ідею про єдність мікрокосмосу 

та макрокосмосу, визначення прекрасного як «пропорції» та «ясності» кольору. 

Проте він суттєво переосмислює та по-новому тлумачить спадщину 

середньовічної естетики. Думка про єдність мікро- та макрокосмосу 

перетворювалась в його тлумаченні на ідею про  високе призначення людської 

особистості [4, с. 295]. 

В своєму трактаті «Про красу» Кузанський розглядає прекрасне як єдність 

трьох елементів буття. Краса виявляється перш за все нескінченою єдністю 

форми, яка проявляє себе у вигляді пропорції і гармонії. Ця єдність розгортається 

і породжує відмінність добра і краси, і, нарешті, між цими двома елементами 

виникає зв'язок: усвідомлюючи саму себе, краса породжує щось нове – любов як 

кінцевий та найвищий пункт прекрасного. Цю любов Микола Кузанський 

тлумачить в дусі неоплатонізму, як піднесення від краси чуттєвих речей до краси 

вищої, духовної [6, с. 129]. 

Неоплатонізм також значно вплинув на естетичні погляди італійського 

філософа Марсіліо Фічіно. Вивчаючи платонівське вчення про любов, Фічіно 

значно переосмислює його, доповнює власними міркуваннями. Так, крім чисто 

платонівських двох типів любові – духовної і тілесної в трактаті «Коментарі ...» 

містився розбір складної діалектики любові як взаємоперехід життя і смерті, 

буття і небуття. Вчення про любов Марсіліо Фічіно органічно переходить у 

вчення про красу. Звідси виникає уявлення про два типи краси: тілесної і 

духовної. Духовна краса є вищою, що наближається до божественної. На думку 
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Фічіно, краса не може бути зведена до кількісної пропорції. Красі притаманне й 

така властивість, як грація, тобто гармонія руху, виразу, яка у кожної людини 

суто індивідуальна і не зводиться ні до яких норм. 

В естетиці Марсіліо Фічіно нове тлумачення отримує «потворне». Якщо у 

Миколи Кузанського потворному немає місця в світі, то в естетиці 

неоплатонізму Фічіно воно отримує самостійне метафізичне значення. У зв’язку 

з цим змінюється концепція художньої творчості. Художник повинен не просто 

«приховувати» недоліки природи, але «виправляти» їх, немов  заново творити 

природу [6, с. 145]. 

У контексті дослідження значний інтерес мають етичні ідеї видатного 

філософа доби Відродження Монтеня. У своїй праці «Проби» у главі « Про 

чесноту» він зазначає, що є велика різниця між злетами та поривами душі й 

твердою сталою звичкою. Переконання Монтеня полягає в тому, що немає нічого 

такого, чого б ми не змогли, навіть перевищити саме Божество, бо куди більше 

доблесті в тім, щоб визволитися від пристрасті, ніж у тім, аби бути незворушним 

від природи [5, с. 407]. 

У своїй фундаментальній праці «Велика дидактика» видатний педагог-

гуманіст доби Відродження Ян Амос Коменський наголошує на необхідності 

морального виховання. Він стверджував, що справжня робота полягає у вивченні 

мудрості, яка робить нас піднесеними, мужніми та великодушними. Це саме те, 

що знаходиться під ім’ям моральності та благочестя; тільки завдяки цьому ми 

стаємо справді вищими ніж тварини, більш близькими до самого Бога. 

Коменський наголошував, що треба якомога більше піклуватися про те, щоб 

мистецтво впроваджувати дійсним засобом моральне благочестя було поставлене 

у школах, щоб школи цілком стали «майстернями людей» [2, с. 229; 230]. 

Коменський наголошував, що мистецтво розвивати моральність має 

шістнадцять основних правил. Першим з них є наступне: чесноти повинні 

впроваджуватися юнацтву усі без виключення. Нічого не можна виключити з 

того, що є правильним та чесним, не визиваючи вад і порушення гармонії. Друге 

правило наголошує, що існують основні, або «кардинальні» чесноти: мудрість, 

помірність, мужність і справедливість. Третє правило зазначає, що мудрість 
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юнаки повинні черпати з гарного повчання, вивчаючи істинні відмінності речей і 

їхні гідні якості. Шосте правило розвитку моральності каже, що помірності треба 

обучатися на протязі усього часу навчання, звикаючи дотримуватися помірності 

у їжі та питті, у сні та неспанні, у роботі та грі, у розмові й мовчанні. Треба 

нагадувати юнакам про золоте правило, що неможна нічого робити надмірно, 

тобто ні в чому ніколи не доходити до пересичення та відрази. Сьоме правило 

зазначає, що мужності треба вчитися, долаючи самих себе, стримуючи свій потяг 

до надмірної біганини або грі поза межами відведеного часу, в приборкуванні 

нетерплячості, ремства, гніву. Основою цього правила повинна бути звичка 

чинити завжди обмірковано і нічого не робити під впливом захоплення або 

пориву. У восьмому правилі великий педагог зазначає, що справедливості 

навчаються. Нікого не ображаючи, віддаючи кожному своє, уникаючи неправди 

та обману, проявляючи старанність та люб’язність. У дев’ятому правилі педагог 

підкреслює, що необхідними юнацтву видами мужності є шляхетна відвертість 

та витривалість у праці. У десятому правилі він роз’яснює, що шляхетна 

відвертість досягається частим спілкуванням зі шляхетними людьми та 

виконанням у них на очах всіляких доручень. В одинадцятому правилі Ян Амос 

Коменський зазначив, що звичку до праці юнаки набудуть у тому випадку, якщо 

постійно будуть зайняті якоюсь серйозною або цікавою справою. Дванадцяте 

правило наголошує, що обов’язково необхідно прищепити дітям близьку до 

справедливості чесноту – готовність услугувати іншим та бажання цього. 

Тринадцяте правило каже про те, що розвиток чеснот потрібно починати з самих 

юних років, перш ніж порок оволодіє душею. У чотирнадцятому правилі 

педагог-гуманіст підкреслює, що чеснотам навчаються, постійно здійснюючи 

чесне. П’ятнадцяте правило вказує на те, що постійні приклади порядного життя 

батьків, годувальниць, вчителів, співтоваришів мають сяяти перед учнями, бо 

діти, на думку Коменського, щоб вони не бачили гарне або погане, вони 

прагнуть це наслідувати навіть без будь-якого зовнішнього спонукання. Таким 

чином, вони навчаються раніше копіювати ніж пізнавати. На думку педагога, 

самі батьки повинні перш за все строго дотримуватися домашньої дисципліни, а 

вчителями нехай будуть найкращі з людей, видатні своєю моральністю, – ось 
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найбільш дієвий чудовий засіб до того, щоб спонукати учнів до найбільш 

чесного життя. У останньому правилі мистецтва розвитку моральності 

Коменський підкреслює, що приклади треба супроводжувати настановами та 

правилами життя для того, щоб виправляти, доповнювати та зміцнювати 

наслідування. Подібного роду настанови треба добувати з Святого Письма та 

висловів мудреців. Також Коменський звертав увагу, що обов’язкова треба 

найретельнішим чином оберігати дітей від спільноти зіпсованих людей, щоб 

вони не заразились від них. Педагог стверджує, що внаслідок зіпсованості нашої 

природи зло розповсюджується легше і тримається стійкіше. Саме тому всіляко 

треба уберігати молодь від усіх приводів до моральної зіпсованості, як, 

наприклад, кепських товаришів, розбещених речей, пустих та беззмістовних книг 

і, нарешті, ледарства, щоб діти від ледарства не навчились робити дурне або не 

отупіли розумово. Краще, щоб вони завжди були чимось зайняті, серйозною 

справою або розвагою, тільки б не поринати у неробство [2, с. 230; 231; 232; 233; 234]. 

У своїй праці «Материнська школа» Ян Амос Коменський наголошує на 

важливості естетичного виховання дітей. Він вбачав можливість такого 

виховання через музику. На думку педагога, музика для нас – найбільш природна 

справа. Як тільки ми з’являємось у цьому світі, то у той же час виконуємо 

райську пісню, котра нагадує нам про наше падіння. Коменський наголошує, що 

розспівуючи разом з дітьми і ніби граючи з ними, батьки та няньки цілком без 

будь-яких зусиль можуть укоренити ці пісеньки у їхній розум, так як пам’ять у 

дітей стала набагато більшою та сприйнятливою, ніж була раніше, а завдяки 

ритмам і мелодії сприймає більше, легше й приємніше. Але чим більше пісень діти 

запам’ятають, тим приємніше буде це їм самим [3, с. 71]. 

У даній статті були розглянуті погляди зарубіжних вчених на морально-

естетичні цінності доби Відродження. Виходячи з усього вищезазначеного 

можна зробити висновок, що питанню розвитку морально-естетичних цінностей 

приділялася серйозна увага на будь-якому етапі розвитку людства. У різні 

історичні періоди його зміст і обсяг набували своєї специфіки, що було 

зумовлено реаліями тих часів. Висвітлені ідеї знайшли відображення і в 

подальшій історії розвитку морально-естетичних цінностей. Морально-естетичні 
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цінності відіграють важливу роль у переході до гуманістичної освіти, основою якої є 

збереження, трансляція й набуття духовних особистісних цінностей. 
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