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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТА ВМІНЬ УСНОГО МОВЛЕННЯ 

СТУДЕНТІВ (НА ОСНОВІ ЛІНГАФОННОГО ІНСТИТУТСЬКОГО 

КУРСУ) 

 

Абраменкова Ю. Є. (Харків) 

Науковий керівник:  

канд. пед. наук, доц. Рябих М. В. 

 
Анотація: У статті визначаються основні шляхи формування навичок i вмінь усного мовлення 

та розглядається доцільність використання розроблених вправ до лінгафонного курсу для 

формування такого типу навичок. 
Ключові слова: аудіювання, вміння, вправи, говоріння, лінгафонний курс, мовленнєва 

діяльність, навички. 
Аннотация: В статье определяются основные пути формирования навыков и умений устной 

речи, рассматривается целесообразность использования разработанных упражнений к 

лингафонному курсу для формирования такого типа навыков.  
Ключевые слова: аудирование, говорение, лингафонный курс, навыки, речевая деятельность, 

умения, упражнения. 
Summary: In the article the main ways of forming the oral speech skills and abilities are determined 

and the reasonability of using the worked out exercises to the lingaphone course for forming such 

type of skills is considered. 
Key words: listening comprehension, abilities, exercises, speaking, lingaphone course, speech 

activity, skills. 
Актуальність даного дослідження визначається необхідністю розробки 

вправ до лінгафонного курсу, який передбачається чинною програмою.  

Об’єктом дослідження є процес формування навичок та вмінь усного 

мовлення студентів. Предметом дослідження виступають вправи до 

лінгафонного курсу як засіб формування навичок та вмінь усного мовлення.  

Основною ціллю при навчанні іноземної мови є навчання спілкування 

мовою, що вивчається, тобто формування так званої комунікативної      

компетенції [6]. 

Мовленнєва діяльність розглядається як один з багатьох видів людської 

діяльності і визначається як «активний, цілеспрямований, опосередкований 

мовою та зумовлений ситуацією спілкування процес прийому і видачі 

мовленнєвого повідомлення у взаємодії людей між собою» [2, с. 33]. Розрізняють 

чотири основних види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання 

та письмо. Але ми зосередимо свою увагу лише на перших двох (аудіювання та 

говоріння), які є двома взаємопов’язаними фазами усного мовлення, що 

чергуються між собою при спілкуванні. 

Аудіювання – це розуміння сприйнятого на слух усного мовлення. 

Структуру аудіювання визначають психофізіологічні механізми аудіювання – 

механізми сприйняття мовлення (рецепція) і зокрема механізми антиципації 

(ймовірне прогнозування смислового змісту). Формування навичок та вмінь 

аудіювання проходить поетапно. На кожному етапі формуються відповідні 

механізми аудіювання мовленнєвих одиниць різних рівнів: 1) словоформи, 
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вільного словосполучення, фрази; 2) понадфразової єдності; 3) цілого тексту     

[4, с. 117; 130-131].  

 Говоріння – це активний, продуктивний вид мовленнєвої діяльності, що  

належить до усного мовлення, за допомогою якого відбувається обмін 

інформацією, встановлюються контакт та взаєморозуміння, здійснюється вплив 

на співрозмовника у відповідності з  комунікативними намірами того, хто 

говорить [1, с. 190]. Говоріння здійснюється у двох формах – діалогічному 

мовленні та монологічному мовленні. 

 Діалог – це форма усного мовлення, у процесі якої відбувається 

безперервний обмін висловлюваннями між двома чи кількома 

співрозмовниками. В межах мовленнєвого акту кожен з учасників по черзі 

виступає як слухач і як мовець. Основними якісними показниками 

сформованості загального вміння вести діалог іноземною мовою є такі 

спеціальні вміння: 1) уміння починати діалог; 2) уміння швидко реагувати на 

репліку співрозмовника; 3) уміння підтримувати розмову; 4) уміння 

стимулювати співрозмовника до висловлювання; 5) уміння продукувати діалоги 

різних функціональних типів; 6) уміння в разі необхідності ввічливо перервати 

розмову [4, с. 152-153].  

 Монолог – форма усного мовлення, що передбачає розгорнуте, зв’язне і 

безперервне висловлювання однієї особи, яке спрямоване до одного 

співрозмовника чи аудиторії. Основними якісними показниками сформованості 

загального вміння скласти зв’язне монологічне висловлювання є такі спеціальні 

вміння монологічного мовлення: 1) вміння з’єднувати декілька мовленнєвих 

зразків; 2) вміння повно висловлюватись відповідно до запропонованої 

комунікативної ситуації; 3) вміння правильно оформити своє висловлювання 

мовними засобами; 4) вміння оптимально використовувати мовний матеріал 

певної теми; 5) вміння оптимально використовувати раніше вивчений матеріал 

даної теми. 

 Для формування навичок і вмінь усного іншомовного мовлення потрібна 

науково обґрунтована система вправ. Вправа – це спеціально організоване в 

навчальних умовах багаторазове виконання окремих операцій, дій або діяльності 

з метою оволодіння ними або їх удосконалення [3, с. 312]. 

 До системи вправ для навчання аудіювання входять дві підсистеми:            

1) вправи для формування мовленнєвих навичок аудіювання; 2) вправи для 

розвитку вмінь аудіювання. До першої підсистеми включаються 3 групи вправ:    

1) вправи для формування фонетичних навичок аудіювання (фонематичного та 

інтонаційного слуху); 2) вправи для формування лексичних навичок аудіювання; 

3) вправи для формування граматичних навичок аудіювання. До другої 

підсистеми входять 2 групи вправ: 1) вправи, що готують до аудіювання текстів; 

2) вправи з аудіювання текстів [4, с. 132]. 

 До системи вправ для навчання діалогічного мовлення включаються 4 

групи вправ: 1) вправи для навчання реплікування; 2) вправи на засвоєння 

діалогічних єдностей; 3) вправи на створення мікродіалогів; 4) вправи на 

створення діалогів різних функціональних типів. Навички та вміння 

монологічного мовлення формуються за допомогою таких типів вправ: 1) вправи 

на об’єднання зразків мовлення рівня фрази у понадфразову єдність; 2) вправи на 
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створення власного монологічного висловлювання понадфразового рівня;          

3) вправи на створення власного монологічного висловлювання текстового рівня 

[4, с. 158; 177]. 

 Всі перелічені вправи можна реалізовувати в рамках лінгафонних курсів, 

які часто використовуються під час вивчення іноземної мови на філологічних 

факультетах. Робота з лінгафонним курсом передбачає поєднання, як 

аудіювання, так і говоріння, що дозволяє ефективно використовувати 

різноманітні типи вправ для формування навичок та вмінь усного мовлення. 

 У процесі дослідження нами було розроблено навчально-методичний 

посібник: «Комплекс вправ до лінгафонного курсу “The Hunts”», який можна 

використовувати під час викладання англійської мови студентам І курсу мовних 

спеціальностей. Завданнями вправ, запропонованих у посібнику, є навчити: 

фіксувати серед знайомих елементів значущі, поєднувати значущі елементи у 

смислові віхи, здогадуватись про значення окремих незнайомих елементів за 

контекстом, ігнорувати окремі незнайомі елементи тексту, які не заважають його 

розумінню в цілому, фіксувати значущі смислові віхи і поєднувати їх у смислове 

ціле, утримувати в пам’яті основний зміст прослуханої інформації та 

демонструвати своє розуміння у той чи інший спосіб, розуміти іншомовне 

мовлення у найбільш типових ситуаціях основних сфер спілкування, відповідати 

на запитання різних видів, ставити запитання різних видів, відповідати реплікою 

на репліку, вести розгорнутий діалог, починати й підтримувати розмову в 

стереотипних ситуаціях спілкування, стимулювати співрозмовника на 

висловлювання, запам’ятовувати зразок монологічного висловлювання при 

аудіюванні, переказувати зміст зразка монологічного висловлювання, робити 

повідомлення на основі мовленнєвої ситуації, обґрунтовувати свої думки, 

висловлювання оціночного характеру [5, с. 134; 150; 154]. 

 Запропонований курс складається з 10 уроків на різноманітні теми. 

Кожний урок містить дві частини, перша частина присвячена формуванню 

навичок  та вмінь монологічного мовлення, друга – діалогічного. Кожний урок 

розподіляється на три логічні змістовні частини: вправи до слухання, вправи під 

час слухання та вправи після слухання. 

  Розроблені завдання до лінгафонного курсу передбачають виконання 

студентами умовно-комунікативних, рецептивно-репродуктивних та рецептивно-

продуктивних комунікативних вправ. 

 З метою перевірки доцільності використання розробленого лінгафонного 

курсу для формування навичок та вмінь усного мовлення була проведена його 

апробація на студентах першого курсу факультету іноземних мов Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. Студентам було запропоновано 

декілька уроків з курсу, після чого здійснено перевірку засвоєння ними 

відпрацьованого лексичного матеріалу. 

 Результати перевірки студентських робіт показали високий рівень 

засвоєння більшістю студентами визначених лексичних одиниць та здатності 

використовувати їх у стандартних мовленнєвих ситуаціях (за зразком текстів до 

аудіокурсу). Слід зазначити, що у студентів спостерігався високий інтерес до 

виконання запропонованих вправ, вони брали активну участь у спілкуванні за 

темами курсу. 
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 Таким чином аналіз результатів дослідження дозволяє стверджувати, що 

цілеспрямована робота студентів упродовж усього заняття під час виконання 

вправ розробленого курсу створює оптимальні умови для формування навичок та 

вмінь усного мовлення, а також для підвищення активності студентів, 

підтримання їхнього пізнавального інтересу та мотивації до вивчення іноземної 

мови. 

Перспективою роботи є проведення експериментальної роботи з 

використання авторських вправ до лінгафонного курсу для формування навичок 

та вмінь усного мовлення.  
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Анотація: Стаття присвячена вивченню специфіки вторинної номінації концепту за 

метонімічною моделлю категоризації (на матеріалі прислів’їв англійської мови). У 

дослідницькому фокусі – природа процесу метонімізації з урахуванням когнітивного підґрунтя 

цього процесу. Виявлено найпродуктивніші метонімічні моделі у контексті висвітлення 

лінгвокультурної специфіки англомовних прислів’їв.  

Ключові слова: вторинна номінація, категоризація, концепт, метонімія, прислів’я. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию специфики вторичной номинации концепта по 

метонимической модели категоризации (на материале пословиц английского языка). В фокусе 

работы – природа процесса метонимизации с учетом когнитивного основания данного 

процесса. Выявлены наиболее продуктивные метонимические модели в контексте анализа 

лингвокультурной специфики пословиц английского языка. 

Ключевые слова: вторичная номинация, категоризация, концепт, метонимия, пословица. 
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Summary: The present article focuses on studying the specific features of the secondary nomination 

of a concept according to the metonymic model of categorization (in English proverbs). In the 

research the emphasis is on the nature of the metonymy process. taking into consideration the 

cognitive basis of the process. The most productive metonymic models have been revealed in the 

context of learning the linguocultural peculiarities of English proverbs. 

Key words: categorization, concept, metonymy, proverb, secondary nomination. 

Підвищена увага до людини як спостерігача та носія етносемантичного 

гносеологічного досвіду, зумовлена бажанням дослідників проникнути в образ 

світу індивіда, виявляючи специфіку його мовної свідомості, детермінує фокус на 

проблемі вивчення особливостей концептуалізації та категоризації у річищі 

концепції О.С. Кубрякової, яка наголошує на необхідності вивчення 

співвідношення концептуальних та мовних систем, наукової, буденної та мовної 

картин світу, когнітивних структур свідомості та одиниць мови, що їх об’єктивують 

[2].  

 У цьому зв’язку очевидною є актуальність нашої роботи, спрямованої на 

вивчення природи метонімії як когнітивного механізму, який уможливлює 

образне й оригінальне доповнення знань людини про реляції між 

концептуальними царинами, і який, на відміну від метафори, вивчено на сьогодні 

ще недостатньо (М.М. Болдирєв, Л.В. Бабіна, В.Б. Гольдберг, G. Lakoff, 

M. Moliner та інші).  

Метою нашої розвідки є виявлення особливостей вторинної номінації 

концепту за метонімічною моделлю категоризації (на матеріалі прислів’їв 

англійської мови).  

Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: експлікувати 

природу метонімії як когнітивного та мовного механізму; проаналізувати та 

виявити специфіку та закономірності вторинної номінації концептів саме за 

метонімічною моделлю категоризації на матеріалі англомовних прислівїв. 

Об’єктом роботи є одиниці вторинної номінації концептів, що фігурують у 

прислів’ях англійської мови, утворюючи їхнє концептуальне підґрунтя.  

Предмет роботи складають особливості вторинної номінації зазначених 

концептів за метонімічною моделлю категоризації. 

Матеріалом слугують 350 англомовних прислів’їв, що мають у своєму 

складі випадки метонімічної номінації концептів. 

Новизна нашого дослідження зумовлена авторською теоретико-

методологічною базою вивчення специфіки вторинної номінації концепту за 

метонімічною моделлю категоризації в англомовних прислів’ях та розробленою 

типологією категоріальних метонімій у прислів’ях англійської мови. 

Основною рисою метонімічної моделі категоризації реальної дійсності є 

можливість існування у межах однієї поняттєвої структури двох тісно пов’язаних 

між собою категорій [3]. Одна з цих категорій є складником іншої і, як правило, 

вказує на її функцію. У мовному контексті вербальну експлікацію має лише одна 

характеристика, яка використовується як заміна більш обємної категорії. Завдяки 

такому прийому можливою стає реалізація кількох когнітивних цілей при 

вторинній номінації концепту у мові. 

Зазначимо, що головною специфічною рисою концептуалізації реальної 

дійсності у текстах прислів’їв, де дійсність репрезентуєтсья за метонімічною 

моделлю, є те, що метонімія як один з ефективних способів розширення мовних 
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ресурсів дозволяє досить прозоро акцентувати ту ознаку концепту, яка є основою 

вторинної номінації. 

Метонімія не передбачає різницю у характеристиці, тому й займає 

суб’єктну позицію, що дозволяє метонімічному значенню отримати певну 

референцію (віднесеність до конкретного, відомого людині предмету) [1], 

висвітлюючи індивідуалізуючу рису конкретного предмету. 

Як виявилось в результаті нашої розвідки, більшість прислів’їв 

метонімічної моделі категоризації вербалізують концепти за лінією взаємодії 

категорій у межах концептуальної царини ЛЮДИНА. В результаті відбувається 

заміщення категорії ЛЮДИНА категоріями, які переважним чином належать до 

частин тіла людини (Clean hand wants no washing / Nothing is impossible to a 

willing heart).  

Так, наприклад, категорія КИСТЬ РУКИ, як правило, асоціюється з 

здібністю людини до фізичної праці, що й відбивається в англійському прислів’ї 

«Many hands make work light». Ця асоціація не входить до інтенсіоналу поняття 

про цю категорію («hand – either of the movable parts at the end of a person’s arm, 

including the fingers» [4, с. 473]) і належить до царини імплікаціоналу, де йдеться 

про людський досвід та спостереження. На наш погляд, це відбувається тому, що 

інтенсіонал лексеми «hand» не дозволяє пізнати її сутність, бо не вказує на 

функції, що виконуються. У свідомості людини кисть руки перш за все 

асоціюється з працею. Прислів’я, таким чином, стає наочною на рівні 

експліцитного смислу. В результаті когнітивної діяльності при сприйнятті цієї 

мовної одиниці в свідомості не виникає образу руки. Цей образ при його 

вербалізації практично моментально викликає в свідомості образ самої людини. 

У свою чергу, образ людини з руками асоціюється з концептом ПРАЦЯ. 

Відповідно, такий ланцюжок асоціацій, який виникає у свідомості через 

прислів’я «Many hands make work light» з метонімією «частина-ціле», є 

підґрунтям можливості вторинно вербалізувати концепт ПРАЦЯ через 

концептуальну царину ЛЮДИНА. 

Велика кількість метонімічних прислів’їв мають у своєму складі лексему 

«head» (As many heads, as many wits / Forgetful head makes a weary pair of heels). 

Ця лексема своїм метонімічним значенням включається у відношення «частина-

ціле» та, як і лексема «hand», замінює категорію ЛЮДИНА. Однак лексема 

«head» імплікує цю категорію досить своєрідно. Асоціативний зв’язок йде 

частково за лінією імплікаціоналу лексичного значення, частково за лінією його 

інтенсіонала, включаючи зазначення фізіологічного устрою цієї частини 

людського тіла («head – a part of the body which contains the eyes, ears, nose and 

mouth, and the brain [4, с. 483]). Вона базується на наукових та життєвих знаннях 

про те, що голова безпосередньо пов’язана з процесом мислення тому, що вона 

має мозок, а також органи слуху, зору та нюху. 

Окрему групу прислів’їв, які концептуалізують реальну дійсність за 

метонімічною моделлю, складають прислів’я з реаліями-назвами одиниць міри 

(ваги, довжини, об’єму, тощо), які належать до матеріальної культури. 

Наприклад, англійські прислів’я An ounce of practice is worth a pound of 

theory / An ounce of discretion is worth a pound of wit» слугують ілюстрацією 

мовних одиниць, у складі яких реалії («ounce» та «pound») використовуються не 
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в своєму прямому значенні як одиниці ваги, а в метонімічному – як мала та 

велика кількість. Наведені прислів’я мають структуру, характерну для прислів’їв, 

організованих за моделлю порівняння двох якостей, речей, властивостей, тощо, 

при зіставленні яких формується ієрархія пріоритетів. З цих прикладів очевидно, 

що представники англійської лінгвокультури практику цінують більш, ніж 

теорію, такт – більше за ум. Фонові лінгвокраїнознавчі знання про реальне 

співвідношення унції та фунту дозволяють пояснити асоціативний механізм 

виникнення таких прислів’їв та, відповідно, можливість та обґрунтованість такої 

вторинної номінації концепту пріоритетів людини: кількість не має значення для 

моральних цінностей, позитивних рис характеру, тощо. 

Таке метонімічне співвідношення, як велике та маленьке в моделі 

«частина-ціле», функціонує в процесі концептуалізації інших аспектів дійсності, 

які не належать царині пріоритетів людини. Так, прислів’я Try to put a quart into a 

pint pot завдяки протиставленню «частина-ціле» вербалізує концепт 

НАМАГАТИСЯ РОБИТИ НЕМОЖЛИВЕ/БАЖАТИ НЕМОЖЛИВОГО. 

Вмотивованість цієї мовної одиниці базується на тому, що реалії «quart» та «pint» 

- це англійські міри об’єму рідких та сипких тіл, що знаходяться у 

співвідношенні 1: 2 (кварта – 1,14 л, пінта – 0,57 л). У цих прислів’ях такі реалії 

реалізують не своє власне поняттєве значення, а загальну класему «одиниця 

міри» і віддзеркалюють метонімічне співвідношення «маленьке-велике». Таким 

чином, частина дійсності, що об’єктивується у мові, а саме намагання вмістити 

велике в маленьке, найкраще образно сприймається в результаті метонімічного 

використання таких лексичних одиниць, як реалії-одиниці міри.  

 Прислів’я метонімічного характеру вербалізують дійсність головним 

чином за типом пропозицій, які ми розуміємо як метонімічні пропозиції. 

Метонімічні пропозиції характеризуються тим, що в основі репрезентації 

ситуації, що описується, є взаємодія або співставлення двох концептуальних 

сутностей, які метонімізуються (наприклад, FAINT HEART – FAIR LADY: Faint 

heart never won fair lady; TONGUE – HEAD: Still tongue makes a wise head та 

інші). В результаті такого співставлення уможливлюється виявлення реальних 

реляцій між сутностями, що вербалізуються, що приводить до розуміння базової 

ознаки, яка є підґрунтям вторинної номінації концепту. 

 Таким чином, метонімія є ефективним когнітивним інструментом, а 

метонімічні концепти – невід’ємною частиною образного мислення людини. 

Спосіб концептуалізації дійсності за метонімічними когнітивними моделями 

через тексти прислів’їв має певну специфіку. За типом репрезентації концепту 

метонімічні прислів’я є метонімічними пропозиціями. Найпоширенішими типом 

метонімії виявляється вид ЧАСТИНА-ЦІЛЕ та його різновид ВЕЛИКЕ-

МАЛЕНЬКЕ. Більшість метонімічних англомовних прислів’їв включає 

метонімію ЧАСТИНА ТІЛА ЛЮДИНИ-САМА ЛЮДИНА, яка слугує для більш 

чіткої актуалізації акцентованої ознаки концепту, що репрезентується у мові. 

Інша частина метонімічних англомовних прислів’їв має у своєму складі реалії-

одиниці міри, які використовуються не стільки у своєму поняттєвому значенні, 

скільки в метонімічному співвідношенні МАЛЕНЬКЕ-ВЕЛИКЕ, вербалізуючи 

концепти за лінією протиставлення. 
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 Перспективу нашої роботи вбачаємо у подальшому вивченні специфіки 

категоріальної метонімізації концептів на матеріалі не тільки прислів’їв, але й 

інших складників англомовного пареміологічного фонду із зверненням до 

психолінгвістичних та лінгвокультурологічних методів дослідження. 
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Анотація: У статті розглянуто оцінну категоризацію інтелектуальних здібностей людини в 

англійській мові з позицій лінгвокогнітивного підходу. У самому процесі оцінної категоризації 

виділені статична та динамічна складові. Представлено результати спроби виявлення основних 

оцінних категорій та їх типологічної систематизації. 

Ключові слова: інтелектуальні здібності людини, концептуалізація, оцінка, оцінна 

категоризація, прецедентний текст. 

Аннотация: В статье рассмотрена оценочная категоризация интеллектуальных способностей 

человека в английском языке с позиций лингвокогнитивного подхода. В самом процессе 

оценочной категоризации выделены статическая и динамическая составляющие. 

Представлены результаты попытки выявления основных оценочных категорий и их 

типологической систематизации. 

Ключевые слова: интеллектуальные способности человека, концептуализация, оценка, 

оценочная категоризация, прецедентный текст. 

Summary: In the article we considered the evaluative categorization of human intellectual abilities in 

the English language from the point of view of cognitive linguistics. Static and dynamic components 

are revealed within the framework of the process of evaluative categorization itself. The results of our 

research concerning the mainstream evaluative categories and their typological systematization are 

represented. 

Key words: conceptualization, estimation, evaluative categorization, human intellectual abilities, 

precedent text. 
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Початок XXI століття ознаменувався в мовознавстві інтенсивним 

розвитком антропоцентричної парадигми наукових досліджень, для якої 

характерним є когнітивно-комунікативний підхід, що дозволяє комплексно 

аналізувати лінгвістичні та екстралінгвальні фактори, які впливають на способи 

вербалізації уявлень людини про світ.  

Категоризація є однією з провідних функцій людської свідомості, яка 

лежить в основі мовленнєво-мисленнєвої діяльності й організації мови як 

системи. Оцінна концептуалізація і категоризація є специфічним інтегративним 

когнітивним процесом, який відбувається в свідомості людини при її взаємодії з 

навколишньою дійсністю і приводить до формування системи думок і оцінок.  

У цьому зв’язку актуальність нашої роботи обумовлена тим, що вона 

виконана у річищі лінгвокогнітивного наукового напряму, що дозволяє виявити 

специфіку представлення знань у свідомості людини і їх відображення в мові.  

Метою розвідки є дослідження когнітивних і мовних механізмів 

формування оцінки інтелектуальних здібностей людини, об’єктивованої 

засобами англомовної прецедентології. Зазначена мета передбачає розв’язання 

таких завдань, що визначають новизну нашого дослідження: аналіз когнітивних 

механізмів формування оцінних значень в англомовній прецедентології; 

дослідження змісту концептуальної царини ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ 

ЛЮДИНИ; виявлення лексичних одиниць, які використовуються для репрезентації 

оцінки інтелектуальних здібностей людини в англомовній прецедентології та їх 

розподілення за основними оцінними категоріями та рівнями оцінної категоризації. 

Об'єктом дослідження є оцінна категоризація інтелектуальних здібностей 

людини в англійській прецедентології, а його предметом – прецедентні засоби 

вираження оцінки інтелектуальних здібностей людини, що формують певні 

оцінні категорії в англійській мові, з виявленням особливостей процесів 

формування оцінних значень.  

Матеріал аналізу складають 600 прикладів, одержаних методом суцільної 

вибірки з художніх творів англійських і американських письменників, 

публіцистичних текстів, збірок англомовних прислів'їв, приказок, даних 

фразеологічних і тлумачних словників та інформаційних ресурсів Internet.  

Oсновними методологічними засадами роботи є концептуальний і 

контекстуальний аналізи, аналіз словникових дефініцій, когнітивно-семантичний 

аналіз засобів оцінної категоризації інтелектуальних здібностей людини в 

англійській прецедентології.  

Оскільки розгляд когнітивних і мовних механізмів, що забезпечують 

формування оцінних концептів і категорій, проведено нами у межах теорії 

оцінки М.М. Болдирєва, оцінну концептуалізацію розуміємо як оцінне 

осмислення об'єктів навколишнього світу і створення в результаті цього оцінних 

концептів в нашій свідомості [1; 2]. Основні положення теорії оцінки полягають у 

виявленні когнітивних механізмів формування оцінних концептів і категорій з 

урахуванням особливостей людського сприйняття і інтерпретації дійсності та 

вивченні мовних механізмів, що розкривають специфіку функціонування оцінних 

значень в мовленні і виявляють особливості співвіднесення концептуального і 

мовного рівнів.  
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Оцінна концептуалізація є процесом розгляду об'єктів дійсності крізь 

призму ціннісної системи людини. Це зумовлює релятивний характер оцінних 

концептів, зміст і структура яких пов'язані з реальним світом через 

концептуальну структуру об'єкта оцінки. Згідно з Дж. Лакоффом та 

Р. Ленекером, оцінні концепти як результати оцінної концептуалізації, мають 

культурну й часову обумовленість та мовну репрезентацію [7, 8].  

Результатом процесу оцінної концептуалізації є формування оцінних 

концептів в свідомості людини. На думку О.С. Кубрякової, мова є єдиним 

ключем до пізнання когнітивних здібностей людини [4]. Саме в мові 

репрезентуються конкретні характеристики інтелектуальних здібностей людини, 

на основі яких ми їх класифікуємо, в чому й полягає, на наш погляд, сутність 

оцінної категоризації. 

Оцінна категоризація інтелектуальних здібностей людини визначається 

специфікою концептуальної царини ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ ЛЮДИНИ. 

Інтелект розуміється як здібність людини мислити, приймати рішення, доцільно 

використовувати свої здібності для успішного виконання певного роду 

діяльності [5]. При оцінці інтелекту людини відбувається накладення системи 

індивідуальних цінностей суб'єкта оцінки на концептуальну царину 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ ЛЮДИНИ. Оцінна категоризація здійснюється 

у декілька етапів: осмислення об'єкту, співвіднесення його характеристик з 

нормами і стандартами, що існують у суспільстві, визначення ступеню 

відповідності ознак нормам, а також особистій системі цінностей, віднесення 

предмету до певної оцінної категорії. Результати даного процесу вербалізуються.  

В оцінній категоризації можна виділити три рівні – базовий, 

суперординатний і субординатний. До базового рівня можна віднести загальні 

класифікаційні концепти, пов'язані з оцінкою предметів, явищ і подій людиною 

або групою людей. Вищий, суперординатний, і нижчий, субординатний рівні 

оцінної категоризації пов'язані з напрямом класифікаційної діяльності у бік 

більшого або меншого узагальнення оцінки відповідно [2, 3].  

Структуру категорії оцінки інтелектуальних здібностей людини складають 

центр, полюси і периферія. Центр оцінної категорії відображає найбільшу 

кількість концептуальних ознак, периферія – незначну кількість характеристик. 

Наявність же полюсів є специфікою саме оцінних категорій.  

У процесі проведення дослідження було виявлено лексичні одиниці, які 

використовуються в англійській мові для оцінки інтелектуальних здібностей 

людини і описано їх значення згідно з тлумачними словниками англійської мови. 

Зроблено спробу виділити як назви категорій ті з них, що відображають 

більшість основних ознак у своїй групі, і систематизувати лексичні одиниці за 

категоріями і рівнями оцінної категоризації.  

Було виділено чотири групи англомовної лексики, які є засобами 

вираження оцінки інтелектуальних здібностей людини: одиниці раціональної 

оцінки, суб'єктивної оцінки, оцінки окремих складових інтелекту, а також 

загальнооцінні категорії GOOD / BAD.  

Одиниці раціональної оцінки відображають теоретичне знання про 

здібності взагалі і інтелектуальні зокрема. Їх можна віднести до 

суперординатного рівня. До них належать оцінні категорії ABLE / UNABLE, що 
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характеризують уміння/невміння виконувати певний вид діяльності, та 

INTELLECTUAL / NON-INTELLECTUAL, що характеризують 

здібність/нездібність до розуміння, сприйняття інформації, мислення.  

Одиниці основної суб'єктивної оцінки відображають головну 

характеристику інтелекту – здібність до розуміння і міркування, і тому віднесені 

до базового рівня. До одиниць групи суб'єктивної оцінки належить оцінні 

категорії CLEVER / STUPID, що характеризують конститутивну ознаку 

інтелектуального розвитку людини – здібність / нездібність легко розуміти і 

швидко мислити. 

Одиниці оцінки окремих складових інтелекту відображають окремі прояви 

інтелекту, зокрема рівень інтелектуальних здібностей, обсяг знань, наявність 

досвіду в певному виді діяльності розсудливість та розумність, швидкість 

протікання інтелектуальних процесів при формуванні власних і сприйнятті 

чужих ідей. Їх можна віднести до субординатного рівня. Рівень інтелектуальних 

здібностей (IQ) оцінюється за допомогою оцінних категорій GENIUS / IDIOT, 

обсяг знань – ЕRUDITE / IGNORANT, наявність досвіду в певному виді 

діяльності – СOMPETENT / INCOMPETENT, розсудливість, розумність – 

WISE / FOOLISH, швидкість протікання інтелектуальних процесів ідей – 

АLERT / DENSE, що характеризують сприйняття чужих ідей та 

INGENIOUS / CRASS, що характеризують формування власних ідей.  

Загальнооцінні категорії GOOD / BAD дають оцінку прояву 

інтелектуальних здібностей людини в різних сферах її діяльності, соціальному 

статусі і морально-етичних якостях, а також сприяють посиленню інших 

категорій. 

Між оцінними категоріями та між рівнями оцінної категоризації 

утворюються перехідні зони, забезпечуючи континуальність категоріального 

простору. Сама спроба систематизації та поділ оцінних категорій на раціональні і 

суб'єктивні також мають досить умовний характер, бо всі дії людини мають 

суб'єктивну складову і не можуть бути абсолютно раціональними.  

В процесі категоризації виділяємо дві складові – статичну і динамічну. 

Статична складова представлена системою категорій, яка існує в свідомості людини, 

а динамічна складова полягає у співвіднесенні об'єкту з тією або іншою категорією і 

присвоєнні йому відповідних якостей за допомогою назв цих категорій.  

В результаті аналізу фактичного матеріалу ми дійшли висновків, що 

динамічна складова оцінної категоризації полягає в самому процесі формування 

оцінки інтелектуальних здібностей людини в нашій свідомості і здійснюється за 

допомогою наступних когнітивних механізмів: а) профілювання як висвітлення 

конкретної ділянки (профілю) у межах відповідної когнітивної області 

(бази) [7; 8] (We are glad to meet a competent manager in our office); б) порівняння 

оцінюваного об'єкту з колективними або індивідуальними стереотипами, що 

дозволяє визначити ступінь відповідності характеристик об'єкта нашим очікуванням 

(Better untaught than ill taught); в) метафоричного перенесення (You, old fox!); 

г) метонімічного перенесення (Clever heads of the class), д) когнітивного контексту, 

який тлумачимо як когнітивні структури, що стоять за значеннями мовних одиниць і 

забезпечують їх розуміння (Yet none of them could have claimed, as he could, to be a 

graduate of Harvard University or to have twice travelled in Europe).  
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Таким чином оцінна категоризація інтелектуальних здібностей людини є 

складним, багатофакторним процесом, що включає статичну і динамічну 

складові, а безпосереднє формування оцінки інтелектуальних здібностей 

людини, об’єктивованої засобами англомовної прецедентології, здійснюється на 

основі когнітивних механізмів профілювання, порівняння, метафори, метонімії 

під впливли когнітивного контексту.  

Перспективу своєї роботи вбачаємо у поглибленні дослідження оцінної 

категоризації інтелектуальних здібностей людини у сучасній англомовній 

прецедентології, а також у вивченні інших концептуальних царин у зазначеному 

річищі і зверненням до крос-культурного виміру проблеми. 
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АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ 
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Науковий керівник:  
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Анотація: В статті описуються інструменти позитивно-емоційної мовної маніпуляції, що 

використовуються в англомовному політичному медіадискурсі на прикладі статей політичної 

тематики в американських печатних ЗМІ. Дослідження виконано у річищі когнітивної 

лінгвістики та емотіології. Виявлено та проаналізовано позитивно-маніпулятивні засоби на 

трьох рівнях мови: фонографічному, лексичному, граматичному.  

Ключові слова: концепт, маніпуляція, позитивна емоція, політичний медіадискурс. 
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Аннотация: В статье описываются инструменты положительно-эмоциональной языковой 

манипуляции, которые используются в англоязычном политическом медиадискурсе на 

примере статей политической тематики в американских печатных СМИ. Исследование 

выполнено в русле когнитивной лингвистики и эмотиологии. Определены и 

проанализированы манипулятивные средства на трех уровнях язика: фонографическом, 

лексическом, грамматическом.  

Ключевые слова: концепт, манипуляция, позитивная эмоция, политический дискурс. 

Summary: In the article the author describes instruments of positive-emotional linguistic 

manipulation that are used in English political mediadiscourse (on the example basis of articles on 

political topics in American printed media). The research is carried out in the framework of cognitive 

linguistics and emotiology. Manipulation instruments are revealed and analyzed on the phonographic, 

grammatical and lexical levels.  

Key words: concept, manipulation, political discourse, positive emotion. 

У сучасній когнітивно-дискурсивній парадигмі у фокусі уваги вчених 

знаходиться проблема маніпуляції, яка тлумачиться як «вплив на людину з 

метою спонукання її зробити що-небудь несвідомо чи всупереч її власного 

бажанню або наміру» [4, c.72]. Мовленнєвий вплив як царина досліджень вивчає 

процеси мовленнєво-мисленнєвого регулювання діяльності людини/групи 

людей. З середини минулого століття вивчалися різні виміри впливу цього 

феномену на аудиторію (В.З. Дем’янков, О.С. Ісерс, К.В. Нікітіна, Ю.А. Зацний, 

Т. ван Дейк та ін.), але емоційний/емоціогенний аспект маніпулювання як такий, 

що є безпосередньо пов’язаний з когніцією та формуванням концептуальних та 

категоріальних структур у свідомості експерієнцера, і на сьогодні залишається 

вивченим недостатньо. 

У цьому зв’язку актуальність нашої розвідки вбачаємо у її спрямованості 

на розв’язання проблеми потенційного маніпулятивного програмування 

когнітивно-емоційної реакції адресата повідомлення (окремих громадян і 

суспільства в цілому) за допомогою вербальних засобів та на висвітлення 

специфіки досить енігматичного на сьогодні політичного дискурсу англомовних 

ЗМІ як різновиду політичної комунікації у термінах емоційної маніпуляції у 

річищі емотіології та когнітивної лінгвістики.  

Об’єктом нашого дослідження є вербалізований концепт позитивна емоція 

(ПЕ) у політичному англомовному медіа дискурсі. Його предметом виступає 

маніпулятивний потенціал мовних засобів репрезентації концепту ПЕ, 

актуалізованого у зазначеному типі дискурсу.  

Метою роботи є аналіз та систематизація способів мовної об’єктивації 

категоріального концепту ПЕ в англомовному політичному медіадискурсі як 

інструментів мовленнєво-мисленнєвої маніпуляції з фокусом на лексичному 

рівні. Досягнення цієї мети передбачає послідовне вирішення у роботі наступних 

завдань: визначити теоретико-методологічні засади дослідження засобів 

вербалізації категоріального концепту ПЕ в англомовному політичному 

медіадискурсі як інструментів мовленнєво-мисленнєвої маніпуляції; виявити 

специфику засобів вербализації категоріального концепту ПЕ в англомовному 

політичному медіа дискурсі та систематично їх організувати; проаналізувати 

аспекти реалізації маніпулятивного потенціалу вербалізаторів концепту ПЕ в 

англомовному політичному медіадискурсі. 

        Мета і завдання нашої розвідки зумовили вибір основних методів 

дослідження, серед яких використовувались: гіпотетико-дедуктивний метод для 
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добору фактичного матеріалу; концептуально-метафоричний аналіз мовної 

об’єктивації концепту ПЕ; концептуально-таксономічний аналіз вербальних 

інструментів позитивно-емоційної маніпуляції в залежності від рівня, до якого 

вони належать. 

Матеріалом роботи слугують 300 прямих та непрямих номінацій ПЕ, 

отриманих методом суцільної вибірки з американських газетних джерел. 

Наукова новизна дослідження полягає у комплексності запропонованого 

підходу до системного вивчення вербального інструментарію мовленнєво-

мисленнєвого саме позитивно-емоційного маніпулювання в англомовному 

політичному дискурсі ЗМІ, зокрема газет, на всіх мовних рівнях – 

фонографічному, лексичному та граматичному у річищі емотіології та 

лінгвокогнітології, що допомагає уникнути психотехнічного ефекту мовленнєвої 

маніпуляції, допомагаючи розв’язати таку гостру у ХХІ столітті проблему, як 

мовленнєво-мисленнєва агресія і навіть мовленнєво-мисленнєве насильство.  

Зазначимо, що під мовленнєво-мисленнєвим маніпулюванням ми 

розуміємо вид мовного впливу, що використовується для прихованого 

впровадження в психіку адресата цілей, бажань, намірів, відносин або установок, 

які не збігаються з тими, які є у адресата на даний момент. Під позитивно-

емоційним мовленнєво-мисленнєвим маніпулюваннм маємо на увазі ті випадки, 

коли прихований потенціал мови емоцій використовується адресантом для того, 

щоб нав’язати адресату певне уявлення про дійсність, сформувати необхідне 

ставлення до неї, викликати необхідну адресанту емоційну реакцію (позитивно-

емоційну, у нашому випадку, при чому «позитивно» у сенсі «на користь 

адресанту через створення ефекту користі та позитиву для адресату»). 

Основним інструментом такої маніпуляції, з нашої точки зору, є будь-який 

вербальний знак, що у певному когнітивному та лінгвістичному контексті може 

мати необхідний вплив на адресата. Людині притаманно звертатися до слова для 

здійснення впливу на адресата – свідомо чи ні. При свідомому використанні 

мовних засобів можна говорити про мовленнєво-мисленнєве маніпулювання у його 

первісному значенні, бо це, перш за все, є дією цілеспрямованою. Згідно з                

В.І. Шаховським [6], М.Ю. Урновим [5], кожний дійсно маніпулятивний крок з 

необхідністю базується на активації певної емоційної реакції адресата, що підвищує 

вірогідність ефективності очікуваного маніпулятивного впливу, а якщо 

лінгвокогнітивне звернення йде до емоцій саме позитивного спектру, як 

стверджують психо- та нейролінгвісти, маніпулятивний потенціал висловлення 

підвищується майже удвічі  

Інструментами мовленнєвого маніпулювання можуть бути фонографічні, 

лексичні засоби, морфологічні категорії, синтаксичні конструкції, текстові 

категорії, тощо. У нашому дослідженні виявилось, що позитивно-емоційна 

маніпуляція в політичному медіадискурсі реалізується на 3 рівнях: 

фонографічному, лексичному та граматичному. 

У нашій статті зосередимося на аналізі найширшого пласту мовних засобів 

маніпуляції, репрезентованому на лексичному рівні. Вбачається доцільним 

розділити їх на три групи: лексико-семантичні, лексико-синтаксичні та лексико-

прагматичні. До лексичних високим ступенем експресивності, спрямовуючись у 

багатьох випадках на зумовлення не тільки емоційних/емоціогенних, але й 
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оцінних аберацій. Серед цих засобів – метафора, метонімія, конверсиви, так звані 

«слова-амеби», неологізми, перифрази та уточнення, дейктики, евфемізми, 

дисфемізми, софістицизми. Використанням неконкретної семантики відмічені 

квантифікатори – слова, які модифікують інші слова або весь вислів в цілому в 

кількісному відношенні. Надаючи характеристику певній групі людей, 

предметів/явищ, вони маніпулюють об'єктами, яким неможливо дати чітке 

визначення: Не was just опе of so тапу.  

Сутність метонімії як маніпулятивного інструменту полягає в регулярному 

або оказіональному перенесенні імені або характеристик з одного класу об'єктів 

на інший клас, який асоціюється з ним по суміжності, відношення до однієї 

ситуації; з цілого на частину і навпаки: I’ll be doing everything I can to make sure 

that John Kerry and John Edwards take our country back for the people who built it. 

В текстах політичних промов спостерігаємо велику кількість 

(концептуальних) метафор, за рахунок чого створюється образне сприйняття тексту 

промови. Метафора частіше за все використовується для впливу на емоційно-

вольову сферу адресата і створення відповідного відношення до реалій: I’m proud of 

John Kerry’s leadership, and I intend to stand shoulder to shoulder with him as we fight 

for the things Harry Truman promised in 1948. 

Конверсія в позитивно-маніпулятивній лексиці – це спосіб виразу 

суб'єктно-об'єктних відносин в еквівалентних за сенсом реченнях. Конверсивами 

можуть бути тільки слова, що мають не менше двох глибинних валентностей 

кожне, і тому відносини конверсії є характерними перш за все для дієслів. We’re not 

going to let those who disagree with us shout us down under a banner of false patriotism. 

We’re not going to be proud to call ourselves Democrats, not just here in Boston. And 

we’re going to be proud to call ourselves Democrats in Texas. 

Серед іншіх інструментів позитивно-емоційної маніпуляції спостерігаємо 

такі: а) уособлення: І want a president and vice president as good and as strong as 

the American people; б) гіперболи: І stand here knowing that my story is part of the 

larger American history, that I owe a debt to all of those who came before me and that, 

in no other country on earth, is my story even possible; в) перифрази: But they sense, 

deep in their bones, that with just a change in priorities, we can make sure that every 

child in America has a decent shot of life, and that the doors of opportunity remain 

open to all; г) слова-амеби: The American public opinion approves President 

Obama’s handling of the Gulf Coast oil spill; д) дейктики: Thank you. My friends, not 

far from here stands a building located at 611 Folsom Street in San Francisco; е) 

дисфемізми: Yet even as we speak, there are those who are preparing to divide us, the 

spin masters and negative ad peddlers who embrace the politics of anything goes; є) 

софістицизми: Their agreement did not turn out to he the sine qua поп of the ... 

future; ж) синоніми: Not long after, he and a co-worker discovered something 

unprecedented – a switch that channeled Internet traffic culled from millions of living 

rooms, bedrooms, kitchens and offices across the nation to secret room operated by the 

NSA. There, that information was collected and processed ostensibly for the purposes 

of defending the nation; з) антоніми: But if  you believe that the Googles of the world 

can serve as a democratizing force and expand freedoms - after what we have seen in 

the wake of 9/11, with the sheer amount of  information you have, we would be fools to 
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not also believe the other side of that equation: That such power can also take those 
freedoms away.  

Таким чином, вербальний інструментарій позитивно-емоційної маніпуляції 

в англомовному політичному дискурсі ЗМІ виявляється присутнім на всіх рівнях 

мови. Найширший пласт мовних засобів маніпуляції репрезентовано на 

лексичному рівні. Маніпулятивні інструменти різних рівнів вступають у 

взаємодію один з одним, що дозволяє досягти більш ефективного позитивно 

емоційного впливу на адресата. Позитивно-емоційна маніпуляція в рамках 

політичного дискурсу ЗМІ – багатовимірне явище. Реалізувати одне з головних 

завдань політичного дискурсу ЗМІ – управління громадською думкою – 

дозволяють їй такі властивості, як цілеспрямованість і орієнтованість на 

масового адресата, а також прихованість: така маніпуляція не розкриває свою 

спрямованість на вплив, і від того, вочевидь, залежить її ефективність.  

Перспективу нашого дослідження вбачаємо в подальшому вивченні 

маніпулятивного інструментарію в інших типах дискурсу зі зверненням до 

теоретико-методологічного апарату не тільки емотіології та лінгвокогнітології, 

але й лінгвокультурологічних та психолінгвістичних студій. 
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Аннотация: Данная статья посвящена теоретическому анализу английской орфографии и 

разработке материалов для обучения студентов английской орфографии в рамках одного 

модуля. 

Ключевые слова: английская орфография, методика, орфографический навык, пособие. 

Summary: This article is dedicated to the analysis of the English spelling and to the development of 

the materials worked out for teaching students English spelling within one module. 

Key words: English spelling, methodology, orthographic skill, textbook. 

Орфографічна грамотність є однією з актуальних проблем сьогодення. Але 

нажаль дуже часто орфографічна грамотність студентів мовних факультетів є 

досить низькою. Це виникає через відсутність сформованості орфографічної 

навички, що формується в процесі тривалих  вправ і засновується на більш 

простих навичках та вміннях: таких як навичка письма, вміння проаналізувати 

слово з фонетичного боку, вміння визначити та проаналізувати орфографічний  

принцип написання слова, вміння встановити морфемний склад слова та 

виділити із слова орфограму, що потребує перевірки та вміння підвести 

орфограму під відповідне їй правило [3]. Англійська орфографія – це складна 

система, що потребує детального аналізу. Таким чином виникає необхідність в 

дослідженні цієї проблеми: у вивченні і аналізі особливостей англійської 

орфографії, її труднощів та принципів [4]. Вивчення раніше виконаних 

досліджень свідчить про те, що  для підвищення орфографічної грамотності 

студентів мовних факультетів виникає необхідність у створенні  нової методики 

навчання студентів англійській орфографії. 

Об'єктом дослідження є англійська орфографія, оволодіння нею 

студентами, причини орфографічних труднощів та засоби подолання цих 

труднощів. 

Предметом дослідження є розробка посібника для формування 

орфографічних навичок студентів мовних факультетів в межах одного модулю. 

Актуальність дослідження полягає у відсутності матеріалів, котрі у 

відведений нам час дозволили б студентам сформувати навички орфографії; в 

дефіциті учбової, справочної і методичної літератури. 

Мета дослідження  полягає у пошуку ефективних методів для формування 

орфографічних навичок, виявлення наукових основ та методики для формування 

орфографічних навичок на основі аналізу існуючої  методичної літератури та 

створення системи вправ для формування орфографічних навичок студентів 

мовних факультетів.  

Матеріалом дослідження для даної роботи є англомовні тексти та 

посібники для формування орфографічних навичок.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що в ньому розроблено 

нову методику у вигляді системи вправ, спрямованих на формування 

орфографічних навичок і вмінь  упродовж 16 академічних годин; визначено 

найефективніші форми контролю запропонованих вправ на аудиторних і 

позааудиторних (домашніх) заняттях; розроблено модель навчального процесу, 

яка дозволяє практично реалізувати запропоновану методику навчання; 

сформульовано методичні рекомендації для навчання орфографії, які 

допоможуть широко використати у практиці викладання іноземних мов у вищих 

навчальних закладах. 
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Наукова новизна дослідження полягає у подальшому поглибленні знань 

про умови формування орфографічних навичок.  

Для досягнення поставленої мети було вирішено такі завдання: 

1. Було проведено аналіз існуючих матеріалів для навчання студентів 

англійської орфографії. 

2. Був розроблений посібник для навчання студентів англійської 

орфографії в межах одного модулю. 

В ході дослідження використовувались наступні методи: 

- когнiтивно-узагальнюючи методи дослідження, що включають вивчення 

методичної, лінгвістичної, психологічної і педагогічної літератури вітчизняних 

та іноземних авторів; 

- діагностичні методи, що включають спостереження, анкетування, 

письмове тестування студентів; 

- статистичні методи, що передбачають кількісний та якісний аналіз даних, 

отриманих в ході дослідження  

Процедура дослідження виглядала наступним чином. В межах першого 

розділу був зроблений аналіз фонових знань з англійської орфографії, 

необхідних для створення навчально-методичного посібника з англійської 

орфографії для студентів мовних факультетів. А саме: було проаналізовано п’ять 

основних орфографічних принципів, що лежать в основі написання слів в 

англійській мові: фонетичний, морфологічний, історичний (або традиційний), 

етимологічний та ієрогліфічний принципи. Отже для розгляду принципів 

англійської орфографії був обраний метод наочності. Для цього було порівняно 

між собою написання таких слів: 

1) milk 

2) milked 

3) know 

4) cent, psychology 

5) die, dye. 

За результатами цього аналізу було визначено, що вміння встановлювати 

принцип, який лежить в основі написання того чи іншого слова є дуже важливим 

для формування орфографічних навичок студентів мовних спеціальностей а  

також було встановлено, що в англійській мові переважає історичний або 

традиційний принцип, тому за допомогою нової методики необхідно сформувати 

у студентів навичку формулювання правила щодо правопису слів, які 

грунтуються на історичному принципі [1]. 

Також в межах першого розділу було розглянуто та проаналізовано 

труднощі англійської орфографії, причини цих труднощів, що полягають у 

невідповідності звукового та графічного вираження слів [2].  Були розглянуті 

засоби подолання цих труднощів. Також були розглянуті засоби формування 

орфографічних навичок та обрано найбільш ефективні. За результатами цього 

розділу було з’ясовано, що труднощі англійської орфографії полягають у 

невідповідності звукового та графічного вираження слів (наприклад коли 

літерасполучення передають один звук або коли одна літера може передавати 

різні фонеми) і це часто стає причиною значної кількості орфографічних 

помилок та з метою попередження цих помилок слід використовувати спеціальні 
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вправи, націлені на формування стійких орфографічних навичок, а саме: вправи 

на списування, виписування і дописування та вправи для запису на слух 

(диктанти різних видів) [2]. 

Наступним етапом дослідження був аналіз існуючих посібників, 

спрямованих на навчання студентів англійської орфографії, що допоміг 

встановити, що не існує жодного посібника, який би міг сформувати 

орфографічні навички в такий короткий відрізок часу(в межах одного модулю). 

Таким чином за допомогою першого розділу дослідження були здобуті фонові 

знання, необхідні для створення навчального посібника для навчання студентів 

англійської орфографії. 

В межах другого розділу роботи був розроблений навчальний посібник з 

англійської орфографії, де було створено комплекс вправ на формування 

орфографічних навичок, визначено тип, мету кожної з вправ, та надані інструкції 

до виконання кожної вправи з посібника.  

Таким чином при розробці посібника для навчання студентів англійської 

орфографії був врахований обсяг часу, що приділяється для формування 

орфографічних навичок і він становить 16 академічних годин. На кожній парі  

1/3 частина заняття  приділяється вправам для запису на слух (диктанти різних 

видів) (30 хвилин), інша частина –  вправи на списування виписування і 

дописування. Багато матеріалу та тренувальних вправ для формування 

орфографічних навичок з англійської мови розподілено на позааудиторні заняття 

(тобто виконання домашнього завдання). Всі вправи окрім диктантів  

виконується в режимі самоконтролю, а диктанти – в режимі контролю з боку 

викладача. Таким чином співвідношення часу аудиторних і позааудиторних 

занять становить 2/1, таким чином позааудиторні заняття займають 8 

академічних годин.  

В основу методики навчання покладено місячний цикл занять (16 

академічних годин). Згідно з тим, що процес навчання англійської орфографії 

має свої відмінні риси, розроблений посібник складається з двох підциклів.  

Перший підцикл присвячений закладанню теоретичних знань про основні 

орфографічні принципи, що лежать в основі написання слів та вправам на 

формування навичок розпізнавання цих принципів. Другий підцикл включає в 

себе виконання вправ на подолання різних орфографічних труднощів та 

формування орфографічної навички, а саме: вправи на просте та ускладнене 

списування з підкреслюванням певних графем, з групуванням слів за певними 

ознаками, тощо. 

Специфікою системи розроблених вправ, є широке використання вправ, 

що базуються на детальному теоретичному аналізі орфографічних правил. 

Основна кількість вправ на аудиторних заняттях виконується на базі слухових 

диктантів, насичених словами, що демонструють труднощі англійської 

орфографії та аналізу цих труднощів з допомогою підкреслювання 

орфографічних труднощів. Такі вправи спрямовані на формування навичок 

розпізнавання і позначення літер а також навичок співвідношення звукового 

вираження букв і буквосполучень з відповідним зоровим образом, а також 

уміння аналізу звукового вираження букв, навички виділення звуко-літерної 

відповідності слів, навички розпізнавання основних морфем (орфограм), навички 
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розпізнавання та аналізу омонімів. Позааудиторні заняття передбачають вправи, 

спрямовані на формування навичок формулювання правила щодо правопису 

похідних слів, уміння розпізнавання слів в основі яких лежать різні орфографічні 

принципи, уміння визначати який орфографічний принцип лежить в основі 

написання слова та їх аналіз. Також позааудиторні заняття передбачають вправи 

на просте та ускладнене списування з підкреслюванням певних графем, з 

групуванням слів за певними ознаками, тощо а також вправи на формулювання 

правила щодо правопису слів, які грунтуються на історичному або традиційному 

принципі [1]. 

Загальна кількість вправ становить 56. З них 8 – слухові диктанти, 23 – 

вправи на підкреслювання певних графем або орфографічних труднощів, 15 – 

вправи на підстановку літери або літеросполучення, 10 – вправи на визначення 

орфографічних принципів. Таким чином у другому розділі розроблений 

комплекс вправ для формування орфографічних навичок у студентів в межах 

одного модулю. 

Перспективи подальшого дослідження полягають в розробці додаткових 

вправ та в оптимізації виконання цих вправ. 

Таким чином в дослідженні були виконані всі завдання для поставленої 

мети. 
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Анотація: У статті розглянуто теоретичний аналіз формування толерантних відносин 

студентської молоді; визначено особливості впровадження позааудиторних навчальних 

тренінгів, що сприяють формуванню толерантних відносин в студентському суспільстві. 
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Аннотация: В статье рассматривается теоретический анализ формирования толерантных 

отношений студенческой молодежи; определены особенности внедрения внеаудиторных 

учебных тренингов, которые способствуют формированию толерантных отношений в 

студенческом обществе. 

Ключевые слова: межтолерантное взаимодействие, толерантность, толерантные отношения 

студентов,  учебный тренинг. 

Summary: The article deals with theoretical analysis of forming of tolerant relations of students’ 

youth; the peculiarities of implementation of the extracurricular trainings, which stimulate forming of 

tolerant interaction in the students’ society, are determined. 

Key words: educational training, inter-tolerant intercommunication, students’ tolerant relations, 

tolerance. 

Актуальність даного дослідження визначається збільшенням темпів глобалізації 

та інтеграції всіх життєвих процесів і явищ суспільства. Інтеграційні суспільні процеси 

змінюють не тільки статус іноземної мови в суспільстві, але також виконують основні 

суспільні функції. Пріоритетними стають формування взаєморозуміння між народами, 

забезпечення доступу до різноманіття світової політики та культури, тобто міжнародні 

контакти, що розширюються, актуалізують міжкультурну комунікацію. Крім 

оволодіння іншомовними знаннями, вміннями та навичками технологічного характеру, 

майбутній фахівець повинен цілеспрямовано розкривати власну здатність до 

терпимого та поважного сприйняття феноменів інших культур, прагнути сприяти 

вирішенню питань національного та міжнаціонального характеру. У цьому зв'язку 

актуалізується проблема формування толерантних відносин студентів. Соціокультурні 

реалії спонукають систему освіти до розробки відповідних освітніх стратегій. 

З’являється нова парадигма освіти – полікультурне освітнє середовище, в якому живе і 

працює особистість. 

Об'єктом дослідження виступають толерантні відносини студентської молоді в 

глобалізованому суспільстві у вищому навчальному закладі.  

Предметом дослідження є формування толерантних відносин студентів 

засобами іноземної мови в умовах позааудиторної роботи шляхом впровадження 

тренінгів. 

 Мета дослідження – теоретично обґрунтувати умови та стратегії розвитку 

толерантних відносин майбутніх фахівців засобами тренінгів у процесі вивчення 

іноземної мови. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що уточнений зміст поняття 

„толерантні відносини студентів”; виявлена значимість формування міжкультурної 

толерантності відносин в професійній підготовці майбутніх фахівців; розроблена 

організаційно-педагогічна модель формування толерантних відносин студентської 

молоді шляхом впровадження тренінгів. 

Проблема виховання толерантності та формування толерантних відносин була 

об’єктом дослідження багатьох вчених і педагогів: сутнісно-змістові характеристики 

поняття толерантності як психічного явища (І.Б. Гриншпун); різні аспекти педагогіки 

толерантності (О.В. Безкоровайна); толерантність як принцип соціальної роботи 

(Т.В. Шеляг); оволодіння засадами толерантності у студентському середовищі 

(Л.А. Завірюха); формування толерантності як професійної якості вчителя 

(О.С. Матієнко). Різні проблеми виховання особистості в дусі толерантності, 

інтернаціоналізму, формування її духовної культури, у тому числі культури 
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міжнаціонального спілкування, духовно-морального становлення особистості        

(Є.В. Бондаревська, Л.Я. Вавілова, Л.А. Гончаренко).  

Ґрунтовний аналіз різних аспектів соціально-педагогічних підходів до категорії 

„відносини” дозволяє дати визначення поняттю „толерантні відносини” як 

усвідомлені й активні зв’язки, що виникають між різними соціокультурними 

групами, а також у середині них у процесі їхнього соціального, освітнього, 

культурного життя і діяльності та ґрунтуються на прийнятті іншої людини і здатності 

зберегти свою індивідуальність [2, c. 9].   

Толерантні відносини студентів – це усвідомлені активні зв’язки студента зі 

світом, іншими людьми, підґрунтям яких є ненасилля, прийняття та розуміння іншої 

людини при первісно позитивному емоційному ставленні до неї [4, c. 240].  

Таким чином, для вирішення проблем формування толерантних відносин 

необхідно навчити студентів способам поведінки та реагування, які не шкодять іншій 

людині, щоб закріпити ці способи поведінки як внутрішню установку кожної людини, 

а потім і в тих суспільних механізмах, що визначають і формують відносини між 

людьми. Рівень загальної комунікативної толерантності показує тенденції толерантних 

відносин до людей взагалі, зумовлених життєвим досвідом, установками, 

властивостями темпераменту, моральними принципами, психічним станом особи. 

Отже, для побудови толерантних відносин необхідна наступна особливість людини – 

вміння та бажання розуміти індивідуальність інших людей. 

Вміння сформувати толерантні відносини є складовою частиною характеру 

людини. Скрізь призму полікультурності студентського середовища, це вміння сприяє 

спокійному та ефективному засвоєнню знань, а також через коректне спілкування з 

представниками різних культур та етносів дозволяє побудувати безконфліктну роботу 

[3, c. 76]. Таким чином, у формуванні толерантного простору та толерантних відносин 

серед студентів з вивчення іноземної мови актуальним постає питання міжкультурної 

толерантності.  

Поняття „міжкультурна толерантність” є наслідком звуження поняття 

„толерантність” [1, c. 11]. Під міжкультурною толерантністю слід розуміти 

толерантність, що представляє собою комплекс властивостей і здатностей особистості, 

що дозволяють їй проявляти терпимість, повагу та доброзичливе ставлення до 

представників інших етнокультурних суспільств та феноменів інших етнокультур.  

Міжкультурна толерантність студента включає також прагнення до здійснення 

професійної діяльності без нанесення шкоди національним почуттям та національній 

гордості партнерів, до внесення вкладу в позитивне вирішення питань міжкультурної 

взаємодії. 

Аналіз нормативних документів виявив, що міжкультурну толерантність слід 

розглядати як невід'ємну соціально та професійно значиму якість у структурі 

особистості майбутнього фахівця. Таким чином, особливу значимість набуває 

проблема формування міжкультурної толерантності. Найбільш ефективне формування 

міжкультурної толерантності майбутніх фахівців відбувається в процесі їх іншомовної 

підготовки. Вивчення саме іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації сприяє 

культурному збагаченню та встановленню відносин культурної рівнозначності, 

рівноцінності. 

У реалізації головного завдання – формування толерантних відносин студентів у 

процесі вивчення іноземної мови, за допомогою тренінгів –  виявлена залежність 
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якості взаємодії від наявності зворотного зв'язку, що забезпечується зростанням 

комунікативної компетентності студентів і здатності суб'єктів до взаємної адаптації. 

Регулятивна функція толерантності, виражається у „підключенні” її механізмів 

(самозбереження, терпіння, прийняття, оцінка та вирішення проблемної ситуації) до 

процесу адаптації; дає можливість педагогам та студентам „почути” один одного, 

творчо підійти до вибору стратегій поведінки.  

В результаті вивчення проблеми формування толерантних відносин 

встановлено, що навчальні тренінги дозволяють реалізувати прояв полікультурності в 

аудиторній та позааудиторній діяльності, орієнтуючи студентів на активне пізнання 

багатосторонньої мови, нової соціокультурної реальності, на залучення їх у життя 

полікультурного соціуму. Розмовні тренінги, змістовно та процесуально спрямовані на 

навчання стратегіям толерантної взаємодії та способам міжкультурної комунікації, 

сприяють встановленню загальної картини світу та розвитку взаєморозуміння. У 

самосвідомості студентів акцентуються не стільки етнічні, скільки надетнічні базові 

цінності сучасної людини та професіонала: здатність поважати, розуміти та 

ухвалювати культурні відмінності, уміння чути один одного, розв’язувати конфлікти, 

домовлятися один з одним, здатність до співробітництва. 

Навчальний тренінг – це навчання шляхом набуття і осмислення життєвого 

досвіду, який моделюється у груповій взаємодії людей. Тренінг не зводиться до 

передання знань і вмінь у незмінному вигляді, він передбачає створення можливості 

прямого зіткнення з реальністю, яка вивчається, навчання на власному досвіді. 

Наприклад, тренінг спілкування спрямовується на здобуття знань, вмінь і навичок, 

корекцію та формування установок, що необхідні для успішного спілкування у різних 

сферах життєдіяльності й толерантної міжособистісної взаємодії [5, с. 23]. 

Завдяки практичному тренінгу в різних ситуаціях спілкування, які моделюються 

викладачем, студенти краще усвідомлюють свої помилки, у них розвивається здатність 

адекватно оцінювати себе та інших людей, відбувається зняття бар’єрів спілкування і 

руйнація стереотипів, які перешкоджають продуктивному спілкуванню. 

В основі навчальних тренінгів мають бути наступні принципи: 

1) Моделювання ситуацій ґрунтується на основі новизни, що створює умови 

невизначеності, множинності „ступенів свободи”, а відтак є важливою передумовою 

активізації креативності. 

2) У штучно створених умовах ігрової взаємодії студент може виявити свої 

творчі, інтелектуальні, професійні, комунікативні здібності, звільнитися від 

внутрішнього напруження, виявити свої ціннісні орієнтації тощо. Це своєрідна 

підготовка до можливих форм поведінки на заданому рівні, що не передбачає їх 

негайного практичного використання. 

3) У тренінговій грі майбутній спеціаліст вчиться орієнтуватися і долати 

труднощі, з якими може зустрітися в реальному житті, тому межа між ігровим і 

реальним світом стає умовною. Відтак ігрову діяльність під час тренінгу можна 

вважати одним із головних факторів соціалізації особистості, зокрема у набутті 

особистого досвіду толерантної поведінки. 

4) Позитивний зворотній зв’язок, що передбачає сприйняття всіх подій під час 

тренінгу, як певну реальність, без критики. Такий підхід є вагомим фактором 

формування толерантної поведінки студентів. 
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5) Ретроспективна побудова паралелей між змістом заняття і життєвим 

досвідом учасників. Такий підхід відрізняє навчальний тренінг від класичної для 

психологічних тренінгів вимоги перебувати у ситуації „тут і зараз”. Основне 

завдання такого підходу – дати студентам можливість зрозуміти, які вміння 

розвивались, які особистісні якості активізувались і як все це пов’язується з життям 

учасників за межами тренінгу. 

6) Широке використання засобів візуальної і пластичної експресії, що 

сприяють розвитку творчого мислення та уяви, і сприяють відмові від шаблонності 

та стереотипів у майбутній професійній діяльності.  

В практичній частині дослідження розроблені тренінги з розвитку толерантних 

відносин студентів на заняттях з іноземної мови, в яких розглядаються проблеми 

расово-етнічної тематики, спрямовані на виховання поваги до представників різних 

релігійно-етнічних культур та національностей, проблеми дискримінації студентів 

під час навчально-виховного процесу, проблематику міграційних процесів, побудови 

стереотипів у суспільстві, нові актуальні проблеми розвитку ейджизму суспільства. 

Запропоновані тренінги сприяють відкритому спілкуванню студентів та 

обговоренню тем, які заслуговують розгляду та подальшого дослідження саме на 

заняттях з іноземної мови.  

В ході тренінгової позааудиторній діяльності сполучаються традиційні та 

інноваційні прийоми тренінгів, залучаються проектні та проблемні технології, 

ситуації вибору, інтерактивні методи спілкування, групові форми роботи, що 

організують співробітництво та співтворчість студентів. Навчальні тренінги 

дозволяють вирішити конфліктні ситуації щодо проблем побудови міжнаціональних 

стосунків та сприяють подоланню інтолерантного ставлення студентів до 

представників різних культур тощо.  

Перспективою роботи є подальше вивчення та дослідження сутності, форм та 

моделей формування толерантних відносин студентів на заняттях з іноземної мови, а 

також розробка тренінгових програм для впровадження їх у навчально-виховний 

процес підготовки фахівців у вищій школі.    
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Анотація: Ця робота спрямована на створення комплексу вправ на формування навичок та 

вмінь усного мовлення студентів за темою «Наука у США та Великобританії». Під час 

дослідження було виявлено, що навчально-методичні комплекси, які побудовані на основі 

комунікативно спрямованої методики є найбільш ефективними під час навчання усного 

мовлення. 

Ключові слова: аудіювання, говоріння, комунікативна методика, мовленнєві навички. 

Аннотация: Данная работа направлена на создание комплекса упражнений для формирования 

навыков и умений устной речи студентов по теме: «Наука в США и Великобритании». В ходе 

исследования было установлено, что учебно-методические комплексы, построенные на основе 

коммуникативно-направленной методики, являются наиболее эффективными при обучении 

устной речи. 

Ключевые слова: аудирование, говорение, коммуникативная методика, речевые навыки. 

Summary: This paper is aimed at creating a complex of exercises for oral speech skills and abilities 

formation on the topic “Science in the USA and UK”. Within the following research it has been 

found out that educational and methodological complexes on the basis of communicative 

methodology are the most efficient during the oral speech studies was displayed. 

Key words: listening, speaking, communication methods, language skills. 

 У цій статті розглянуті проблеми формування навичок та вмінь усного 

мовлення при навчанні іноземних мов та підходи щодо побудови комплексу 

вправ, спрямованих на формування таких навичок мовлення за темою «Наука у 

США та Великобританії». 

 Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та 

світового простору зумовлюють необхідність розглядати іноземну мову як 

важливий засіб міжкультурного спілкування. Тому основне призначення 

іноземної мови як предметної галузі навчання – сприяти оволодінню вміннями та 

навичками спілкування в усній та писемній формах відповідно до мотивів, цілей 

і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. 

 Об’єктом дослідження є навички та вміння усного мовлення. 

 Предметом дослідження є розробка комплексу вправ для формування 

навичок та вмінь усного мовлення у межах навчальної теми «Наука у США та 

Великобританії». 

 Це дослідження вважається актуальним, оскільки полягає у виявленні 

ефективних методів навчання цих видів мовленнєвої діяльності, досягненні 

поставлених цілей у поєднані якості навчання та його швидкості. Формування 

мовленнєвих вмінь є складною проблемою сучасної науки, що вимагає пошуку 

ефективної методики та системи вправ, яка б забезпечила результативність у 

формуванні мовленнєвих вмінь для активної комунікації у різноманітних 

життєвих обставинах. 

 Метою дослідження є пошук ефективних методів для формування вмінь 

усного мовлення, визначення ролі та значення навичок та вмінь у навчанні 
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іншомовної комунікації, виявлення наукових основ та методики формування 

навичок та вмінь говоріння та створення системи вправ для формування навичок 

та вмінь усного мовлення за темою «Наука у США та Великобританії». 

 Матеріалом дослідження для даної роботи є тексти за темою «Наука у 

США та Великобританії». 

 Практичне значення роботи полягає у використанні розробленого 

комплексу вправ при навчанні говоріння за темою «Наука у США та 

Великобританії» у вищих навчальних закладах, де вивчають англійську мову як 

першу або другу іноземну мову. 

 Наукова новизна  цієї роботи полягає у подальшому поглибленні знань про 

умови формування мовленнєвих вмінь та навичок за темою «Наука у США та 

Великобританії». 

 Усне мовлення виникло природним шляхом на початку людського розуму. 

Очевидно, що звукове мовлення стало переважати у спілкуванні людей у зв'язку 

з його перевагами як універсальний засіб контактів на невеликій відстані. Усне 

мовлення має два напрямки: 1) відправлення мовленнєвого сигналу та його 

прийом; 2) говоріння й аудіювання [4]. Говоріння – це озвучення думки, кодовий 

перехід з мислиннєвого коду (з коду внутрішнього мовлення) на звуковий код, на 

код акустичний (фонетичний). Для вільного усного мовлення необхідна 

гнучкість механізмів вимови, безпомилкова їх координація, моментальний вибір 

слів, вільне володіння синтаксичними механізмами. Аудіювання – це кодовий 

перехід з акустичного коду на код внутрішнього мовлення (на код думання – 

мислиннєвий код). Перевага усного мовлення в тому, що воно може 

поєднуватися з так званими невербальними засобами спілкування (жести, міміка, 

інтонація тощо) [5]. 

 Під час дослідження було розроблено комплекс вправ, спрямованих на 

формування навичок усного мовлення. Ми виходили з того, що: 

1. Цей комплекс повинен враховувати етапи формування навичок та 

особливості навчання за певною темою. 

2. Ефективність формування іншомовних мовленнєвих навичок суттєво 

покращується за рахунок застосування експліцитних типів навчальної 

інформації (моделі, алгоритму) та імпліцитного типу навчальної 

інформації (мовленнєвого зразку) в процесі виконання вправ. 

3. Навичка формується за рахунок введення мовленнєвого зразка. Під час 

тренування відбувається автоматизація дії за рахунок її виконання в 

типових ситуаціях у імітаційних, підстановчих і трансформаційних 

вправах. 

 Розроблений комплекс має комунікативну спрямованість, включає 

послідовно розташовані вправи від простої до складної, активізує розумову 

діяльність, вміщує різноманітні завдання. Раціональна система вправ є ключем 

до вирішення проблеми ефективного навчання іншомовного мовлення. 

 Складена система вправ включає мовні та комунікативні вправи на 

імітацію, підстановку, трансформацію зразка мовлення, та інші. Комплекс 

відповідає сучасним психологічним концепціям діяльності і спілкування. 
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Епіцентрами діяльності і спілкування на різних етапах роботи став текст, 

пізнавальні і комунікативні задачі. 

 На основі певних теоретичних положень розроблено модель навчальної 

діяльності, яка складається з трьох етапів: 

1. Етап створення орієнтувальної основи дій і формування мовних навичок.  

2. Етап удосконалення мовних навичок і створення умов для їх переносу в 

мовленнєву діяльність.  

3. Етап стабілізації мовних навичок у мовленнєвій діяльності і створення 

динамічного мовленнєвого стереотипу [3]. 

 Основними характеристиками моделі навчальної діяльності є етапність 

формування мовленнєвих механізмів на основі комплексної реалізації таких 

умов: а) оволодіння мовними явищами, що вживаються в усномовленнєвих 

висловлюваннях, здійснюється на рівні значення, форми і вживання; б) 

використовується опора на знання й досвід, набуті студентами у процесі 

вивчення рідної мови; в) зміст і форма навчальної діяльності детермінуються 

труднощами виучуваних мовних явищ [2]. 

 В результаті теоретичного аналізу було встановлено, що основне завдання 

першого етапу полягає у тому, щоб подати студентам інформацію про значення, 

форму і вживання мовного явища. Таким чином студенти оволодівають 

операціями формоутворення і вживання певного явища у мовленні.  

 Результати дослідження доводять, що формуванню у студентів повної 

орієнтувальної основи діяльності сприяють мовні вправи, які забезпечують 

успішне становлення мовленнєвих навичок. Це вправи на підстановку, 

порівняння, заміну, доповнення, розкриття дужок, трансформацію, 

комбінування. Важливе місце у комплексах вправ відводиться перекладним 

вправам. Переклад із рідної мови на іноземну збільшує ступінь повноти 

орієнтувальної основи, бо під час перекладу відбувається зіставлення мовних 

систем двох контактуючих мов, у результаті чого студенти більш усвідомлено 

засвоюють навчальний матеріал [1]. 

 На другому етапі передбачається вдосконалення мовленнєвих навичок. 

Вони набувають пластичності й лабільності, стають більш гнучкими. Цьому 

сприяють умовно-мовленнєві вправи, що забезпечують багаторазове повторення 

виучуваних одиниць у варіативних ситуативних умовах та імітують мовленнєві 

завдання студентів за рахунок вживання цих одиниць у стандартних 

безпосередніх мовленнєвих актах [3]. 

 Встановлено, що важлива роль відводиться третьому етапу, де 

мобілізуються ці навички і створюється мовленнєвий механізм. Рівень 

сформованості всіх властивостей навичок повною мірою проявляється у 

мовленнєвій діяльності. Фізіологічною основою сформованості навичок є 

динамічний мовленнєвий стереотип, який створюється у процесі комунікативно-

мовленнєвого тренування [1]. В умовах професійного навчання організації 

такого тренування сприяють мовленнєві вправи і завдання. Вони передбачають 

виконання дій у навчальних ситуаціях, які моделюють реальні мовленнєві умови 

спілкування. Ці вправи комунікативно і професійно спрямовані й вмотивовані. 

Впроваджено також вправи, які створюють ситуації мовлення, адекватні умовам 

майбутньої діяльності студентів за зазначеної темою – бесіда, дискусія, на основі 
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прочитаного або почутого, розповідь за темою, коментування, рольова гра, 

навчальні ситуації. 

 Таким чином, можна дійти висновку, що створений комплекс вправ 

відповідає поставленій меті навчити студентів усному мовленню за темою 

«Наука у США та Великобританії» та сформувати навички та вміння говоріння 

та аудіювання, за термін відведений відповідною навчальною програмою. 

 Перспективи подальшого дослідження вбачаються у поглибленні уявлення 

про створення найоптимальніших умов для навчання усного мовлення. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В 

УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

 

Горборукова М. О. (Харків) 

Науковий керівник:  

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

 
Анотація: У статті розглядаються поняття, умови та шляхи організації самостійної роботи як 

окремого виду навчальної діяльності в процесі підготовки майбутніх вчителів в умовах 

особистісно орієнтованого навчання. Надано також перелік основних вимог до майбутнього 

викладача іноземної мови; конкретизовано теоретичне уявлення щодо змісту поняття 

самостійна робота та сутності особистісно орієнтованого підходу у навчанні. 

Ключові слова: вимоги до майбутніх вчителів, особистісно орієнтоване навчання, самостійна 

робота. 

Аннотация: В статье рассматриваются понятие, условия и пути организации самостоятельной 

работы как отдельного вида учебной деятельности в процессе подготовки будущих учителей в 

условиях личностно ориентированного обучения. Также представлены основные требования к 

будущему преподавателю иностранного языка; конкретизировано теоретическое 

представление о понятии самостоятельная работа и суть личностно ориентированного подхода 

в обучении. 

Ключевые слова: личностно ориентированное обучение, самостоятельная работа, требования 

к будущим учителям. 

Summary: This article considers the notion, conditions and ways of self-directed learning 

organization as a kind of learning during future foreign language teachers’ training in conditions of 

person-centred teaching. The list of main requests for future foreign language teachers is also given; 

the theoretical content concerning the self-directed learning notion and the matter of person-centred 

approach in teaching are concretized. 

Key words: person-centred teaching, requests for future teachers, self-directed learning. 
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 Актуальність дослідження полягає в тому, що в процесі впровадження 

кредитно-модульної системи навчання у ВНЗ, значна частина навчального 

матеріалу виноситься на самостійне опрацювання студентами. Для того, щоб 

виконати завдання, які постали перед вищою школою, потрібно вдосконалювати 

навчально-виховний процес, розробляти нові методи і форми взаємодії 

викладача і студента, стимулювати самостійну навчальну діяльність молоді, 

оскільки практика показує, що тільки ті знання, які людина набула самостійно, 

завдяки власному досвіду, думці й діям, стають справді її здобутком. Тому у 

вищих навчальних закладах останнім часом спостерігається тенденція до 

збільшення годин на самостійну роботу, в основі якої лежать не лише знання, 

уміння, навички, функціональна підготовленість до виконання певних видів 

діяльності, але й виховання особистісних якостей: професійної спрямованості, 

суспільної активності, творчих умінь і здібностей, емоційної сфери. 

Об’єктом дослідження є процес вивчення іноземної мови у ВНЗ. 

Предмет дослідження – організація самостійної роботи майбутніх вчителів. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні значущості 

використання самостійної роботи в умовах особистісно орієнтованого навчання 

під час підготовки викладачів іноземної мови. 

Наукова новизна дослідження полягає: у аналізі самостійної роботи в 

освіті, зокрема у навчанні англійської мови; в дослідженні організації 

самостійної роботи в умовах особистісно орієнтованого навчання; у психолого-

педагогічному обґрунтуванні розробки системи вправ для самостійної роботи за 

темою «Environment». 

У ході проведеного дослідження було встановлено, що самостійна робота – 

це спланована, організаційно і методично спрямована пізнавальна діяльність, що 

здійснюється під керівництвом і контролем викладача за рахунок скорочення 

обов’язкових аудиторних занять. А в умовах особистісно орієнтованого навчання 

– це така організація процесу навчання, в основі якої лежить визнання 

індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної людини, що вимагає 

забезпечення розвитку і саморозвитку особистості студента виходячи із 

виявлення його індивідуального, неповторного, суб’єктивного досвіду, 

здібностей, інтересів, ціннісних орієнтацій, можливостей реалізувати себе в 

пізнанні, навчальній діяльності, поведінці. 

Визначенням сутності й структури самостійної роботи студентів в умовах 

особистісно орієнтованого навчання та педагогічними аспектами її організації 

займалися вчені О.В. Астахова [1], Є.Л. Бєлкін [2], В.І. Євдокимов [3], 

І.Ф. Прокопенко [4], І.Ф. Харламов [5]; теоретичні засади особистісно 

орієнтованого підходу в освіті викладачів іноземної мови висвітлені в працях 

дослідників Р.Л. Бардена та М. Вільямса [8], Дж. Робертса [6], М. Уоллеса [7] 

тощо. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволив розглянути 

організацію самостійної роботи студентів як педагогічну проблему і зробити 

висновок про те, що рівень самостійної пізнавальної діяльності – один з 

основних критеріїв якості підготовки спеціалістів, а ефективність останньої може 

бути забезпечена за умов спеціальної організації пізнавальної діяльності тих, хто 

навчається. 
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Систематизація дослідницької літератури з питань організації самостійної 

роботи майбутніх вчителів в умовах особистісно орієнтованого навчання 

дозволяє виділити наступне: 

- самостійна робота є організованою викладачем активною діяльністю 

студента, направлена на виконання поставленої дидактичної мети, але 

здійснюється без посередньої участі викладача; 

- самостійна робота студентів вимагає від викладача ретельного її 

планування; 

- створення умов ефективної організації навчальної роботи студентів 

припускає перш за все їх ґрунтовне науково-методичне забезпечення. 

Від організації самостійної роботи багато в чому залежать результати 

навчання студентів та їх майбутня практична діяльність. 

Виховання у студентів навичок самостійної роботи з навчальним 

матеріалом, науковою та навчально-методичною літературою належить до 

першочергових завдань вищої школи. Адже разом із цим вони виховуватимуть у 

собі організаційність, системність, діловитість, зосередженість, без чого не 

обійтись їм і в майбутній професійній діяльності. 

У цьому плані доцільним є дотримання алгоритму самостійної роботи: 

постановка мети – виявлення вихідних даних, їх аналіз – вибір способу 

досягнення мети, виконання дії проведення самоконтролю – коригування 

способу досягнення мети – коригування виконання дії. На нашу думку, 

виконання самостійної роботи за таким алгоритмом сприятиме розвитку 

розумових здібностей студента – і за таких умов викладачеві можна по-

справжньому керувати формуванням спеціаліста. Крім того, систематична 

самостійна робота необхідна не лише в професійному, а й виховному плані: 

джерела працьовитості, наполегливості, волі – саме в самостійній роботі. 

На основі вищезазначеного, згідно з цілями та завданнями самостійної 

роботи нами була розроблена система вправ для застосування під час самостійної 

роботи з усної практики. 

Серед них можна виділити наступні завдання: 

- такі, що сприяють правильному читанню та розумінню заданого тексту. 

Даний тип роботи спрямований на поглиблення, закріплення та активізацію 

знань і навичок; 

- такі, що стосуються самостійного засвоєння знань про мовні явища, а також 

вироблення вмінь використовувати їх на практиці. Цей вид роботи має 

творчий характер, основується не на механічній роботі пам’яті, a сприяє 

розвитку мислення; 

- такі, що сприяють розвитку мовлення, аудіювання, а також читання з метою 

отримання нової інформації.  

Необхідно зазначити, що саме завдання для самостійної роботи 

передбачають як тренувальні вправи, так й ті, що мають активний і творчий 

характер, активізують мислення студентів, стимулюють пошук самостійних 

рішень, сприяють активній цілеспрямованій діяльності. 

Практика вказує на те, що завдяки самостійній роботі студенти досягають 

вищих результатів у вивченні іноземної мови. Використання самостійної роботи 

під час підготовки майбутніх викладачів є дуже доцільним, тому що сприяє 
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формуванню іншомовної компетенції, забезпечує постійний ріст професійної 

кваліфікації і самовдосконалення фахівця, сприяє удосконаленню стилю 

діяльності, спонукає до творчого пошуку, що є дуже важливим для подальшої 

педагогічної діяльності майбутніх викладачів. 

Таким чином можна стверджувати, що одним із основних напрямків 

перебудови системи вищої освіти, який буде сприяти поліпшенню якості 

підготовки спеціалістів, є удосконалення системи організації самостійної роботи 

студентів, а саме надання кожному з них освіти згідно з його можливостями, 

інтересами, вибором, з урахуванням перспектив подальшої професійної 

діяльності та спеціалізованого навчання. 

Перспектива дослідження полягає в організації самостійної роботи 

майбутніх вчителів англійської мови в умовах особистісно орієнтованого 

навчання. 
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Анотація: У статті, присвяченій дослідженню лексико-семантичного поля «Засоби 

пересування» в англійській мові, розглядається аспект етнокультурної специфіки поля, що 

вивчається, з точки зору міжкультурної комунікації, з урахуванням положень теорії картин 

світу. Виявлено культурно-марковані структурно-змістовні характеристики лексико-

семантичного поля «Засоби пересування» в англійській мові. 

Ключові слова: диференційна сема, компонентний аналіз, лексико-семантичне поле, 

міжкультурна комунікація, мовна картина світу, засоби пересування. 
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Аннотация: В статье, посвященной исследованию лексико-семантического поля «Средства 

передвижения» в английском языке, рассматривается аспект этнокультурной специфики 

изучаемого поля с точки зрения межкультурной коммуникации с учетом положений теории 

картин мира. Выявлены культурно-детерминированные структурно-содержательные 

характеристики лексико-семантичного поля «Средства передвижения» в английском языке. 

Ключевые слова: дифференциальная сема, компонентный анализ, лексико-семантическое 

поле, межкультурная коммуникация, средства передвижения, языковая картина мира. 

Summary: The paper is dedicated to researching the lexical-semantic field «Vehicles» in the English 

language. The emphasis is on the ethnocultural peculiarities of the field under consideration, studied 

from the point of view of cross-cultural communication and the theories of world images. The 

culturally-determined structural and content characteristics of the lexical-semantic field «Vehicles» in 

the English language have been revealed.  

Keywords: сomponential analysis, differential seme, cross-cultural communication, language world 

image, lexical-semantic field, vehicles. 

На сьогоднішній день посилення глобалізації, інтенсифікація 

міжкультурної комунікації, значні труднощі в досягненні взаєморозуміння між 

народами акцентують проблему етнокультурної специфіки знання і пізнання [2, 

c. 19]. У цьому зв’язку, актуальність нашого дослідження, спрямованого на 

висвітлення етнокультурних особливостей лексико-семантичного поля «Засоби 

пересування» в англійській мові, визначається вимогами, проблемами та 

перспективами розвитку сучасного мовознавства та міжкультурної комунікації.  

Об’єктом дослідження є лексико-семантичне поле «Засоби пересування» в 

англійській мові, а його предметом – етнокультурна специфіка лексико-

семантичного поля, що вивчається. 

Метою нашої розвідки є визначення етнокультурних особливостей 

лексико-семантичного поля «Засоби пересування» в англійській мові з точки зору 

теорії картин світу, зокрема крізь призму мовної картини світу на матеріалі словників 

та художніх творів англійською мовою (850 лексем на позначення засобів 

пересування).  

Реалiзацiя цієї мети передбачає розв’язання наступних завдань: 1) 

визначити теоретико-методологічні підвалини вивчення лексико-семантичного 

поля «Засоби пересування» в англійській мові; 2) виявити структурно-змістовну 

організацію лексико-семантичного поля «Засоби пересування» в англійській мові 

на основі принципів польової концепції; 3) виявити національну специфіку 

досліджуваного лексико-семантичного поля.  

Новизна дослідження визначається інтегративним етнолінгвістичним 

підходом до виявлення та аналізу структури та змісту лексико-семантичного 

поля «Засоби пересування» в англійській мові за семними ознаками у річищі 

концепції польової моделі природної мови.  

Дослідження лексико-семантичного поля проводилось за допомогою 

описового та структурного методів з використанням компонентного аналізу як 

системи прийомів розщеплення та синтезу значення слова на складові компоненти 

(семи), яка надає описовій моделі семантичного змісту, є заснованою на 

припущенні, що значення може бути описано на основі обмеженого набору 

концептуальних блоків – семантичних «компонентів» або «особливостей» [5, c. 70]. 

Згідно з Л.І. Гришаєвою, «картина світу – це цілісний образ світу, що 

складається в голові людини в процесі пізнавальної діяльності. Це – гетерогенні 

(різнорідні, такі, що мають різну природу), гетерохронні (пізнаються в різні 
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відрізки часу), гетеросубстратні (мають різну когнітивну основу) відомості про 

світ» [1, с. 71-74]. Картина світу в кожній лінгвокультурі культурно специфічна. 

Мовну картину світу можна тлумачити як сукупність механізмів вербалізації 

відомостей про світ, репрезентованих всіма елементами, рівнями та субсистемами: 

від граматичної семантики до структури синонімічного чи тематичного ряду; від 

характеру граматичної категорії до характеру ядра функціонально-семантичного 

поля; від лексико-семантичної групи до тексту певного типу. Мова не існує окремо 

від культури, тобто поза соціально успадкованою сукупністю практичних навичок 

та ідей, що характеризують певний спосіб життя. В основі мовних структур, 

зокрема тих, які об’єктивують лексико-семантичне поле «Засоби пересування», у 

нашому випадку, лежать соціокультурні структури [4], що уможливлює виявлення 

нами етнокультурного виміру досліджуваного явища. 

Розуміння мови як системи у сучасній лінгвістиці конкретизується в 

концепції польової моделі мови. Поле розуміємо як «сукупність мовних 

(головним чином лексичних) одиниць, об'єднаних спільністю змісту (іноді також 

спільністю формальних показників) і відображаючих поняттєву, предметну 

подібність позначуваних явищ» [3, с. 380]. Таким чином, досліджувані нами 

номінації засобів пересування в англійській мові утворюють лексико-семантичне 

поле. Значення центральної лексеми поля входить у семантику всіх його 

одиниць. Поле утворюють 850 лексем, їм відповідають 1017 семем. 

Особливостями поля є: 1) наявність британських і американських найменувань 

одного і того ж засобу пересування; 2) наявність тільки британських або тільки 

американських найменувань будь-яких засобів пересування; 3) наявність 

розмовних варіантів лексем-словосполучень, утворених шляхом їх скорочення.  

Підставою для структурної організації поля є диференціальні семи у складі 

кожної семеми. Результати структурування наведені в таблиці 1. 

 Таблиця 1 

Структурна організація лексико-семантичного поля «Vehicles» 
Номер Семантична 

ознака 

Диференційна сема 

1

. 

Середовище 

пересування 

Призначені для пересування  

 - по землі (bicycle, tumbrel); 

 - в атмосфері (aircraft, gyrodyne); 

 - у космосі (spacecraft, space rocket); 

 - над водою (life-raft, catamaran); 

 - під водою (U-boat, submarine). 

2

. 

Склад об'єктів - прості (rolling stock, train); 

 - складні (air fleet, convoy). 

3

. 

Самостійність 

приведення в 

рух 

- самохідні (ark, parachute); 

 - несамохідні (handbarrow, palanquin). 

4

. 

Розмір - великі  (polacre, barquentine); 

- невеликі (hoy, sloop). 

5

. 

Джерело руху - зі своїм двигуном (motorboat, motorcar); 

         - з мускульною тягою ніг (bycicle, scooter); 

 - з мускульною тягою рук (rowboat, bath 

chair); 

 - з тваринною тягою (sulky, dogcart); 
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 - з машинною тягою (dragster, motor ferry); 

 - рухаються за рахунок потоку повітря 

(paraglider, balloon); 

 - працюють на газі (automobile, montgolfier); 

 - працюють на газі і мають власний двигун 

(lorry, trolleybus); 

 - з вітрилом (frigate, sailing vessel); 

 - з веслами (randan, canoe); 

- з вітрилом і веслами  (Drakkar, bireme); 

 - з вітрилом і двигуном (yacht, ketch); 

- буксирувані катером (barge, water skis). 

6 Напрямок 

руху 

Призначені для руху   

- по горизонталі (limousine, dormobile); 

 - по вертикалі (convertiplane, elevator). 

7 Призначення 

для руху по 

конкретному 

типу поверхні 

Призначені для руху  

 - по рівній поверхні (trolley bus, express 

train); 

 - по снігу (snowshoe, ski bob); 

 - по землі і воді (amphibian); 

 - по твердій поверхні (runabout, hatchback); 

- над поверхнею (flying bedstead, biplane); 

 - стаціонарні (carousel, escalator). 

В структурі поля виокремлюємо ядро, ближню, дальню та крайню зони 

периферії. Американізми і бритіцизми можуть перебувати в будь-якій зоні поля. 

Основа поля утворюється одиницями ближньої (63%) і дальньої (25%) периферії, 

які разом з компонентами ядра входять до активного словника носіїв мови. 

Крайня периферія складає 9%.  

В результаті нашого дослідження лексичного змісту й структури поля було 

виявлено 47 лексико-семантичних груп і лексико-семантичних мікрополів. 

Зазначимо, що до поля «Vehicles» входять 8 слів, що не пов'язані з жодним 

угрупуванням всередині нього: velocipede, snow mobile, crane, roller skate, 

amphibian, bathyscaphe, bathysphere, pedalo. 

Таким чином, аналіз структурно-змістовних ознак лексико-семантичного поля 

«Vehicles» дозволив виявити його етнокультурну специфіку, яка експлікуєтсья 

наступним: а) існуванням як британських, так і американських найменувань одних і 

тих же транспортних засобів (goods train (брит.) – freight train (амер.)); б) наявністю 

великої кількості синонімів, що є розмовними (bike, сhoo-choo) і словотворчими 

(electric від electric train) варіантами слів; в) наявністю у складі поля англійської мови 

«Vehicles» великої кількості запозичень (dahabeeyah (єгипетськ.), proa (малайськ.)); 

г) існуванням в англійській мові великої кількості безеквівалентних одиниць-

позначень конкретних видів транспортних засобів (fore-and-after, station wagon, 

pushchair). Звідси витікає, що етнокультурна специфіка лексичних угруповань, 

включаючи лексико-семантичне поле «Засоби пересування» в англійській мові, що 

вивчається, зумовлюється як структурно-мовними, так і прагматичними чинниками.  

Перспективою роботи є поглиблене вивчення етнокультурної специфіки 

лексико-семантичного поля «Засоби пересування» в англійській мові як з 

виявленням канадських та австралійських найменувань транспортних засобів, 

так і з паралельними компаративно-контрастивними кроскультурними студіями 

зазначеного поля з аналогічними угрупованнями в інших лінгвокультурах. 
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СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ 

ОЦІННИХ КАТЕГОРІЙ 
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Науковий керівник:  

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

 
Анотація: Ця стаття присвячена лінгвокогнітивному вивченню специфіки структурних 

характеристик та принципів формування оцінних категорій як категорій модусного типу. 

Робиться висновок про те, що ця специфіка визначається тим, що вони об’єднують певні мовні 

засоби на основі спільності їхньої концептуальної інтерпретуючої функції. 

Ключові слова: концепт, модус, оцінний концепт, оцінна категорія, прототип. 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению специфики структурных характеристик и 

принципов образования оценочных категорий как категорий модусного типа с позиций 

когнитивной лингвистики. Делается вывод о том, что эта специфика определяется тем, что они 

объединяют определенные языковые средства на основе общности их концептуальной 

интерпретирующей функции.  

Ключевые слова: концепт, модус, оценочный концепт, оценочная категория, прототип. 

Summary: The present article focuses on studying the peculiarities of the structural characteristics 

and principles of the formation of evaluative categories as modus type categories within the 

framework of cognitive linguistics. It is concluded that the peculiarities researched are determined by 

the fact that such categories cluster certain language means of their representation on the basis of the 

commonness of their conceptual interpretative function.  

Key words: concept, evaluative concept, evaluative category, modus, prototype. 

Оскільки наша дипломна робота присвячена загальній проблемі вивчення 

оцінної концептуалізації та категоризації у їхньому мовному вираженні, зокрема, 

дослідженню специфіки репрезентації оцінних концептів та категорій GOOD та 

BAD у сучасній англійській мові, які ми розглядаємо як результат оцінної 

категоризації об’єктів дійсності та абстрактних сутностей, недивно, що об’єктом 

нашої статті є оцінна категорія взагалі, під якою ми розуміємо, за 

М.М. Болдирєвим, мисленнєве співвіднесення об’єкта чи явища з певною 

аксіологчною категорією (динамічний аспект), або групування об’єктів та явищ 

за характером їх оцінки у відповідні оцінні категорії, тобто як систему оцінних 

категорій (статичний аспект) [1; 2].  

Предмет дослідження складає специфіка структури та принципів 

формування зазначених оцінних категорій, спрямованих на інтерпретацію 

реальних ознак об’єктів мовцем. 
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Актуальність нашої розвідки зумовлена її зв’язком з сучасним 

мейнстримом мовознавчих студій – когнітивною лінгвістикою, що уможливлює 

виявлення специфіки репрезентації знань людини, включаючи оцінні, у 

семантиці мовних одиниць. Перспективність когнітивного підходу при вивченні 

процесів оцінної концептуалізації та категоризації пояснюємо тим, що він 

дозволяє оцінити роль людини у сприйнятті та оцінці оточуючої дійсності та 

формуванні оцінних значень з урахуванням взаємодії когнітивних та мовних 

факторів. Відповідно, щоб пізнати більш глибоко оцінні категорії GOOD та BAD, 

які у нашій роботі ми розглядаємо з точки зору ментальних процесів оцінної 

концептуалізації та оцінної категоризації та їхнього відбиття у мовних 

значеннях, нам необхідно зрозуміти їх ґенезу, природу та структуру. 

У цьому зв’язку метою роботи є дослідження особливостей структурної 

організації та принципів формування оцінних категорії як результатів процесу 

оцінної категоризації та способу формування у мові оцінних смислів. Відповідно 

до зазначеної мети визначаються такі завдання, як виявлення специфіки оцінних 

концептів як основи формування оцінних категорій у мові та висвітлення 

особливостей змісту та структурної організації оцінних категорій, включаючи 

категорії GOOD та BAD, з описом когнітивних принципів їхнього формування. 

Наукова новизна нашої роботи вбачається у системному розгляді специфіки 

структури та принципів формування оцінних категорій не тільки в статичному 

аспекті, у системі мови, але й, головним чином, в динаміці, у момент породження 

оцінного висловлення з урахуванням взаємодії, з одного боку, мовних факторів, з 

іншого – концептуальних структур, що забезпечують формування відповідного 

оцінного значення у певній лінгвокультурі.  

Теоретичною базою дослідження є основні положення, що розроблюються у 

річищі таких наукових напрямів, як когнітивна лінгвістика (Е.Г. Беляєвська, 

М.М. Болдырєв, О.С. Кубрякова, В.І. Карасик, Р.І. Павіленіс, Р. Ленекер, 

Дж. Лакофф, Р. Джекендофф, Дж.Р. Тейлор та ін.), психологія (О.О. Леонтьєв, 

Д.О. Леонтьєв та ін.); логіко-лінгвістичний та функціональний напрями              

(З. Вендлер, Дж. Мур, Т. Гивон та ін.) 

Основним підходом до формування категорій у межах когнітивного 

напряму є прототипічний підхід. Головні теоретичні положення цього підходу 

були розроблені у галузі когнітивної психології [4]. Своє подальшого розвинення 

вони набули у лінгвістичних студіях (Дж. Лакофф, Дж. Тейлор, Т. Гівон та ін.). 

Цей підхід ставить під сумнів основні принципи традиційного підходу щодо 

природи та структури категорій.  

Очевидно, що у сучасній лінгвістиці однією з центральних проблем є 

проблема формування категорій природних об’єктів та явищ. Численні 

дослідження у цій галузі дозволяють виявити наступні, найважніші положення, 

характерні для організації природних категорій: 1) категорії базуються на 

когнітивній здібності людської свідомості сприймати та обробляти велику 

кількість інформації, рубрикуючи/категоризуючи її; 2) для природних категорій 

характерним є наявність прототипу, тобто когнітивного орієнтиру, що визначає 

формування та зміст категорії; 3) категоріальні межі мають невизначений 

характер, тобто категорії є взаємопроникаючими; 4) для категорії притаманною є 

градація її членів від найкращих зразків, близьких до прототипу категорії, до 
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зразків, що мають найменшу кількість прототипових ознак, складаючи 

периферію; 5) внутрішня структура категорії визначається різноманітними 

характеристиками, організованими за прототиповим принципом. 

Наведені вище положення виявляють, на наш погляд, основні принципи 

організації природних категорій як ментальних утворень, що мають прототипову 

структуру.З цього витікає, що сутність прототипового підходу до процесу 

категоризації міститься у тому, що категорії сприймаються як такі, що мають 

центр та периферію. У найзагальнішому вигляді під прототипом розуміємо 

концепт, що лежить в основі категорії та детермінує її зміст [2]. Належність до 

категорії визначається не жорстким набором ознак, а наявністю хоча б однієї з 

них. Одним з провідних положень прототипового підходу є те, що кожна 

категорія має внутрішню структуру, яка відрізняється від інших нечіткими 

межами. При цьому для усіх членів категорії однаковий набор ознак не є 

обов’язковим. Вважаємо, що така внутрішня організація вказую, з одного боку, на 

структурну стабільність прототипових категорій, а з іншого – на їхню гнучку 

адаптивність, що, на думку Т. Гівона, дозволяє по-різному структурувати 

категоріальний простір [3].  

При достатньо великому теоретичному та практичному матеріалі з 

проблематики категоризації питання про структуру оцінних категорій 

залишається вивченим недостатньо. Як зазначає М.М. Болдирєв, оцінні категорії 

належать до категорій модусного типу. Це означає, що вони забезпечують 

можливість різноаспектної інтерпретації мовцем певного концептуального 

смислу та формування на основі цього окремого смислу. Специфіка їхнього 

формування та організації полягає в тому, що «вони об’єднують певні мовні 

засоби на основі спільності їхньої концептуальної функції» [1, с. 32]. Категорії 

модусного типу набувають конкретної значущості на тлі певного 

концептуального змісту, у чому й проявляється їхній модус ний характер.  

З нашої точки зору, структурна організація оцінних категорій відрізняється 

від структурної організації інших типів категорій, наприклад прототипових 

категорій. Ці різниця полягає в тому, що оцінні категорії можуть виявляти 

сукупність різних принципів організації залежно від природи сутності, що 

оцінюється. Так, якщо оцінці підлягає природна категорія, то й відповідна оцінна 

категорія буде мати прототипові структуру. У випадку оцінки абстрактних 

категорій, які можуть бути організованими за принципом сімейної схожості, 

інваріантів, оцінні категорії приймають структурну організацію категорії, що 

оцінюється. Отже, оцінка конкретних об’єктів, які мають об’єктивні 

характеристики, передбачає наявність прототипу в оцінних категоріях, 

репрезентованого цими характеристиками. Оцінка суб’єктивних характеристик 

не передбачає, як обов’язкову, прототипову структуру оцінних категорій.  

Можна вивести, що оцінні категорії, включаючи категорії GOOD та BAD, є 

подібними до мозаїки, тобто вони включають у себе низку інших категорій, що 

оцінюються. Основним принципом їхньої структурної організації, що 

віддзеркалює специфіку їхнього формування, є «сімейна схожість». 

Багатофакторність утворення і, як результат, розмитість змісту оцінного 

концепту та категорії, їхній релятивний характер не дозволяють виявити 

прототип або інваріант всієї категорії. Елементи оцінних категорій, що 
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вивчаються, виявляють когнітивну, прототипову виділеність лише при 

співвіднесенні з певною структурою знання (природною категорією). При цьому 

виявлення принципів та механізмів формування оцінних категорій вимагає 

врахування їхньої специфіки як структур концептуального рівня та особливостей 

їхньої репрезентації, що виявляється на функціональному рівні. 

Отже, процес формування оцінних категорій GOOD та BAD виявляється 

зумовленим, з одного боку, когнітивними механізмами, що забезпечують 

динаміку концептуальних структур, а з іншого – власно кажучи, мовними 

механізмами утворення оцінних смислів. Конкретний аналіз цих механізмів у 

дипломній роботі й складає перспективу нашого дослідження. 
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Summary: The research focuses on revealing and analyzing the ethnocultural peculiarities of the ways  

the aesthetic concept BEAUTY in the English and Ukrainian / Russian languages is represented on the 

basis  of a conceptual-metaphorical analysis within the framework of cognitive linguistics and 

linguoculturology. The axiological component of the concept under consideration is researched. 

Key words: сognitive linguistics, concept, ethnocultural characteristics, linguoculture, metaphor, value. 

 Хоча мовознавство має більш ніж двадцятивікову традицію, однак 

найінтенсивніший його розвиток припадає на XX ст. За це століття змінилося три нау-

кові парадигми: порівняльно-історична, системно-структурна й комунікативно-

функціональна. Когнітивна лінгвістика передбачає переведення сучасних мово-

знавчих пошуків у площину, що спирається на якісно нову теоретико-

методологічну платформу [1, с. 3]. Для більшості сучасних дослідників не викликає 

сумніву той факт, що мову слід вивчати  як явище багатопланове, що забезпечує таку 

унікальну здатність людини, як здатність говорити і розуміти почуте. 

 У сучасній лінгвокультурології та концептології значна увага приділяється 

концептам емоційного та етичного характеру (В. З. Дем’янков, В. І. Карасик, 

О. І. Морозова, Ю. Ю. Шамаєва та ін.). В зв’язку з цим базові культурно значущі 

концепти, у тому числі і концепт ВРОДА (КВ), все більше привертають увагу 

лінгвістів (Н. Д. Арутюнова, С. А. Жаботинська, І. С. Шевченко та ін.). Лише окремі 

аспекти дослідження КВ (С. Г. Воркачев, Ю.В. Мещерякова, І.О. Окунєва) знайшли 

своє відображення в сучасних лінгвістичних дослідженнях. 

Етнокультурна специфіка КВ, співвідношення універсального та етноспецифічного в 

уявленнях про красу належать до не повністю висвітлених питань у лінгвістиці.  

 Таким чином, актуальність роботи зумовлена загальною антропоцентричною 

спрямованістю сучасних лінгвістичних студій на дослідження мовних одиниць з 

урахуванням інформації про світ, із залученням лінгвокогнітивного та 

лінгвокультурологічного підходів до аналізу мовних репрезентантів певних 

концептуальних конструктів, об’єктивованих у лексичній системі англійської та 

української/російської мов. 

 Об’єктом дослідження є КВ, репрезентований засобами англійської та 

української/російської мов. Предметом виступають способи вербалізації КВ у 

зазначених мовах з виявленням етноспецифічних рис їхнього осмислення та 

особливості вербалізованої концептуальної метафоризації як засобу репрезентації КВ в 

мовах, що досліджуються, на матеріалі різних видів дискурсу. 

 Метою дослідження є комплексний аналіз способів вербалізації КВ як 

структурно, так і змістовно складного, багатовимірного вербально актуалізованого 

мисленнєвого конструкту в англійській та українській/російській мовних 

свідомостях у річищі когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології з урахуванням 

національно-культурного компоненту. 

 Досягнення мети даної роботи передбачає вирішення наступних завдань: 

1) розробити теоретико-методологічну базу вивчення етнокультурної специфіки 

засобів вербалізації КВ в англійській та українській/російській мовах; 

2) проаналізувати та систематизувати способи репрезентації КВ в англійській та 

українській/російській мовних свідомостях; 3) визначити ціннісну специфіку 

концептуальних корелятів концептуального референту ВРОДА, об’єктивованого 

лексичними засобами мов, що порівнюються. 
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Мета та завдання роботи зумовили вибір основних методів і прийомів 

дослідження, серед яких використовуються: концептуально-метафоричний аналіз 

мовної об’єктивації КВ, застосований для виявлення кола концептуальних 

корелятів концептуального референту ВРОДА; інтерпретативний аналіз, 

гіпотетико-дедуктивний метод (що зумовив добір фактичного матеріалу), 

кількісний аналіз (для визначення співвідношення одиниць у зоні номінативного 

простору естетичного КВ). 

 Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній уперше визначено та 

проаналізовано на основі концептуально-метафоричного аналізу особливості 

етнокультурних способів об’єктивації естетичного КВ в англійській та 

українській/російській мовних свідомостях на основі авторської теоретико-

методологічної бази, яку складають теорія мовної свідомості, теорії мовної 

концептуалізації та категоризації (О.С. Кубрякова, М.М. Болдирєв, С.А. Жаботинська, 

Л. Талми, Дж. Лакофф та ін.), загальна теорія метафори та теорія концептуальної 

метафори з відповідним методологічним апаратом.  

 На сучасному етапі вивчення мовної свідомості центральним антропоцентрично 

детермінованим дослідницьким об’єктом став вербалізований образ світу, що існує в 

свідомості носіїв певної етнокультури. Процеси світосприйняття, концептуалізації та 

категоризації дійсності відображаються в концептах [3]. У цьому зв’язку ми 

розглядаємо КВ як системне багатовимірне ідеалізоване телеономне утворення, 

функціонуюче в певному культурному просторі, що є схильним до культурної 

трансляції,спирається на поняттєву основу, закріплену в значенні певного знаку, якому 

притаманна цілісність змісту[2, с.28]. 

 Інструментом дослідження специфіки способів об’єктивації КВ ми обрали 

метафору, бо саме в її змісті органічно поєднана інформація про царину-мету, що 

виявляє досліджувану сутність КВ (концептуальний референт), та царину-джерело, де 

розміщена інформація про об’єкт, що використовується для її визначення 

(концептуальний корелят). Теорія концептуальної метафори дозволяє нам чітко 

розмежовувати когнітивний процес (когнітивну мету), його результат та метафоричні 

мовні засоби, що ним породжуються, тобто відбувається осмислення одного явища в 

термінах іншого [4; 5]. Отже, концептуальний корелят, концептуальний референт та 

зона їхнього перехрещення є складовими цього процесу. 

 Аналізуючи валоративні ознаки естетичного КВ в англійській та 

українській/російській мовних свідомостях, ми дійшли наступних висновків. 

 Універсально значущими у сприйнятті краси для західної англомовної та 

слов’янської лінгвокультур (ЗЛ та СЛ відповідно) виявилися такі аксіологічні 

домінанти, як відповідність ідеалу, страх перед непривабливою зовнішністю та 

зневазі по відношенню до пересічної зовнішості: The ideal has many names, and 

beauty is but one of them. Краса душі надає привабливість навіть непоказному тілу, 

точно так, як і неподобство душі кладе на найпрекрасніше складання і на 

прекрасні члени тіла якийсь особливий відбиток, який збуджує в нас нез'ясовну 

відразу; пріоритет здоров’я та молодості: Health and cheerfulness make beauty. Дал 

бы бог дородство, а красоту сама добуду. 

 Не зважаючи на різні форми диференціації цінностей і їх релятивний 

характер, є сама вища і абсолютна цінність – це сама людина, її життя. Це 

відображено на прикладі культурно-детермінованої структурної  метафори 
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BEAUTY IS LIVING BEING в англійській мовній свідомості та ВРОДА – ЦЕ 

ЖИВА ІСТОТА в українській/російській мовних свідомостях: Beauty comes as much 

from the mind as from the eye. Більш, ніж меч, і огонь, і стріла, і коса,кохання - це весни 

жива краса. 

Віддзеркаленням свободи та безтурботності є КМ BEAUTY IS JOY: A thing of 

beauty is a joy forever; та ВРОДА – ЦЕ РАДІСТЬ: Ведь это такое счастье 

чувствовать в себе такую красоту, чувствовать ту радость, которую 

доставляешь всем! Онтологічні КМ BEAUTY IS ENERGY та ВРОДА – ЦЕ 

ЕНЕРГІЯ належать до обох лінгвокультур, що порівнюються, але тут спостерігаємо 

певну культурно-марковану дистинкцію. В ЗЛ КМ BEAUTY IS FOOD:Everybody 

needs beauty as well as bread є культурно-акцентованою тільки для фізичної їжі,а в 

СЛ та сама метафора охоплює й царину їжі духовної природи : Истина, добро, 

красота – необходимая и существенная пища человека. 

Традиційно в мовній свідомості носіїв англійської мови краса асоціюється з 

групою цінностей, які, в цілому, знаходяться "під владою" людини, тобто це – 

відповідальність/особистий контроль над оточенням: Every beauty and greatness in 

this world is created by a single thought or emotion inside a man.  

В ЗЛ превалює ідея більш матеріального походження вроди, вроди як 

результату власної важкої праці, що є культурно-маркованою характеристикою КВ. 

Це обумовлене тим, що на відміну від східного пасивного менталітету, західна 

культура займає позицію набагато активнішу : What they are doing is beauty, and it is 

hard work. 

Вважається, що для західного суспільства характерні цінності індивідуалізму, 

що виявляється у власній думці, самостійності думок, індивідуальному ухваленні 

рішень та ін.: Even with all my wrinkles! I am beautiful! В зв’язку з цим культурно-

маркованою специфікою ЗЛ також виявляється сексуальна привабливість як 

відгалуження КМ BEAUTY IS PHYSICAL APPERANCE: Sex and beauty are 

inseparable, like life and consciousness. Також характерні саме для ЗЛ є структурні 

метафори,що відображають такі культурні цінності, як жага до змагання та ризику 

та орієнтація на працю/дію: BEAUTY IS SPORTS: If beauty is an innate 

characteristic, how can there be any competition? BEAUTY IS ART: The greatest 

expression of art is beauty. В англійській фразеології, пареміології та афористиці 

домінує ідея омани та ефемерності вроди,що підтверджує більше значення 

матеріальних цінностей: Beauty always promises, but never gives 

anything. Національно-специфічною виявляється концептуальна характеристика 

BEAUTY IS DEVIL: Beauty is the devil;тобто врода у деяких випадках розцінюється 

як негативна потойбічна сила. 

В той же час слов’янські культури більше цінують колективізм, який в 

спілкуванні виявляється в підвищеній пошані до співбесідника, колективному 

обговоренні тощо. Ідея колективізму знайшла своє віддзеркалення в метафоризації 

ВРОДА –ЦЕ РОДИНА: Красна речь пословицей;Красива пава перьем, а жена —

мужем. В СЛ традиційно краса зіставляється з цінностями, які не підвладні власне 

людині, а, швидше, даруються зверху, що підкреслюється також уявленням про 

красу як про тимчасову властивість: Красота проходит, добродетель остается. 

Сакралізація краси збереглася в таких мовних виразах, як идеал небесной 

красоты,небесное создание, гений чистой красоты та ін. З огляду на більш 
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пасивний слов’янський менталітет, акцентується надприродна сила вроди, суб’єкт 

виявляється залежним від обставин та долі: Зло над тобою судьба подшутила: 

Острою мыслью и чуткой душой/Щедро дурнушку она наградила, –Не наделила 

одним – красотой!.. Ах, красота – это страшная сила… Ідея єдності краси та 

чистоти як культурна цінність слов’ян віддзеркалюється в КМ ВРОДА ЦЕ – 

ЧИСТОТА: Надо было сохранить свою гордость и красоту, уйти от грязи. 

Національно-специфічною виявляється концептуальна характеристика ВРОДА – 

ЦЕ ПТАХ, що вказує на цінність довіри, безпосередності: Орел 

сизокрилий!Прилітай же, мій соколе, мій голубе сизий! Одною з визначних 

концептуальних рис є ВРОДА – ЦЕ НЕРОЗУМНІСТЬ, що вказує на таку культурну 

цінність слов’ян, як визнання можливих моральних недоліків при зовнішній вроді: 

Красота и ум редко родственны. 

Більш детальне вивчення КВ із застосуванням психо- та етнолінгвістичних 

методів для уточнення змісту концепту в німецькій та іспанській лінгвокультурах 

складає перспективу нашого дослідження. 

ЛІТЕРАТУРА  

1. Жаботинская С. А. Концептуальный анализ языка: фреймовые сети // Мова: збір. 

наук. праць / С. А. Жаботинская. – Одеса : Астропринт, 2003. – С. 1-26.     

2. Карасик В. И. Языковые ключи / Карасик В. И. – Волгоград : Парадигма, 2007. – 

520 с. 3. Шевченко И. С. Подходы к анализу концепта в современной когнитивной 

лингвистике / И. С. Шевченко // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2006. – № 725. – 

С. 192-195. 4. Lakoff G. Metaphors We Live By / G. Lakoff, M. Johnson. – Chicago : 

Chicago University Press, 1980. – 242 p. 5. Kövecses Z. Metaphor: A Practical 

Introduction / Kövecses Z. – Oxford : Oxford University Press, 2002. – 375 p. 
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Анотація: В статті проаналізовані основні проблеми викладання лексики англійської мови в 

школі, а також визначені методи та прийоми для ефективного засвоєння учнями лексичного 

матеріалу англійської мови. 
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Аннотация: В статье проанализированы основные проблемы преподавания лексического 

материала в школе, а также определены методы и приемы для эффективного усвоения 

лексического материала английского языка. 
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article also there were determined methods and modes for effective learning the vocabulary by 

schoolchildren 
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Актуальність данного дослідження полягає в тому, що оволодіння 

лексичним матеріалом є необхідною передумовою використання мови як засобу 

спілкування, тому важливим є навчити учнів легко і швидко оперувати 

словесним матеріалом у процесі спілкування англійською мовою. Об’єктом 

дослідження є процес навчання лексики англійської мови в середніх навчальних 

закладах. Предметом дослідження стали етапи навчання лексичного матеріалу, 

методи, які дають найефективніші результати, прийоми та допомагають учням 

краще опановувати і закріплювати нові слова на уроці англійської мови. 

Усі слова мови становлять її лексику (словниковий склад), тому часто 

лексику ототожнюють зі словами.[3] Систематичне накопичення учнями 

словникового запасу, його постійне розширення – одне з головних завдань 

навчання іноземної мови. Одиницею навчання лексичного матеріалу є лексична 

одиниця (ЛО), яка може бути не лише словом. Лінгвістичні критерії і методичні 

міркування дозволяють віднести до лексики інші одиниці, які також, як і слова, 

що цілісно відтворюються в мовленні, позначають один будь-який предмет 

дійсності. До розряду лексичних одиниць слід віднести: 

1. слово; 

2. стійкі/сталі словосполучення: номінативні (не переосмислені); 

фразеологічні (переосмислені); 

3. клішировані звороти (вирази), так звані "готові" речення (тобто такі, що 

не змінюються у мовленні). 

З методичної та психологічної точки зору всі ці зовнішньо різні мовленнєві 

одиниці поєднуються тим, що учні засвоюють їх у цілісному вигляді і 

вживаються в мовленні на основі єдиного словесного стереотипу, який 

формується за допомогою лексичних вправ [1, с. 159]. 

Головне в навчанні лексики – досягти того, щоб учні оволоділи 

слововживанням. Це складне завдання вирішується у двох аспектах: необхідно 

не тільки вживати лексику у власному мовленні, а й розуміти її в мовленні 

інших. В методиці довгий час вважалось, що, навчившись говорити, ті, хто 

вивчають іноземну мову, більше здатні розуміти матеріал, який вживають. 

Виявляється, що способи здійснення діяльності того, хто говорить, з одного 

боку, і діяльності того, хто слухає – з другого, мають свої особливості, які 

потребують диференційованого підходу в навчанні як при поясненні, так і, 

особливо, у вправах. Звідси випливає, що слова, які увійшли до словникового 

мінімуму учнів, повинні засвоюватися ними подвійно: як в інтересах говоріння 

(репродуктивний аспект), так і в інтересах читання і слухання (рецептивний 

аспект) [1, с. 160].  

Важливу роль при навчанні лексичного матеріалу в школі відіграє відбір 

лексичного мінімуму. Оскільки без нього неможливо, по-перше, повністю 

засвоїти словниковий склад англійської мови, який охоплює сотні тисяч 

лексичних одиниць; по-друге, у практиці спілкування люди використовують 

обмежений словниковий запас, який обслуговує ті чи інші сфери комунікації; по-

третє, лексичні одиниці розрізняються за своїми комунікативними цінностями: 

одні з них придатні для вживання у будь-якій комунікації (це і є найбільш 

уживана лексика), інші характерні тільки для однієї чи кількох суміжних 

комунікативних сфер. [2, с. 100]. 
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Принцип частотності при відборі лексичного матеріалу є провідним, 

оскільки високочастотні слова мають необхідну ступінь поєднуваності, 

багатозначності, семантичності. Найчастотніші слова виражають основні 

поняття, без яких неможлива мова взагалі (назви речей, явищ, дій, якостей), та 

виконують службову функцію (формальні та будівні слова), що складають 

граматичну структуру мови: артиклі, прийменники, сполучники, допоміжне 

дієслово, займенники, займенники прислівники, словотворчі афікси). [4, с. 200]. 

Після здійснення відбору лексичних одиниць необхідно оцінити ступінь 

тяжкості їх засвоєння: одні слова запам’ятовуються легко, швидко входять у 

мовлення учнів; для володіння іншими потрібно витратити багато часу та зусиль. 

Складність засвоєння і вживання різних слів неоднакова  [5, с. 132]. 

Сучасна методика рекомендує таку послідовність опрацювання форми 

лексичної одиниці: подача слухового образу через аудіювання, перехід до 

артикуляції, а потім до читання і письма: службовий образ --- артикуляційний 

образ --- зоровий образ --- рукомоторний образ. Ця послідовність випливає з 

концепції, що лежить в основі діючих підручників усної основи навчання 

іноземної мови. Така послідовність дозволяє поступово переорієнтувати учнів на 

самостійне читання і поповнення пасивного запасу за його рахунок [7]. 

Першим етапом вивчення лексичного матеріалу є його первинне 

закріплення. 

Завдання первинного закріплення полягає у тому, щоб попередити 

забування нового матеріалу і забезпечити його збереження в пам’яті до того 

часу, поки не відбудеться його закріплення і активізація в ході мовленнєвих 

тренувань і практики. З психологічної точки зору в процесі первинного 

закріплення інформація про певну лексичну одиницю передається з 

короткотривалої у довготривалу пам'ять [8, с. 97]. 

Мовленнєве тренування і практика первинно закріпленого матеріалу 

відбувається шляхом виконання різноманітних вправ. 

Основним типом вправ у навчанні лексики є умовно-комунікативні, 

рецептивно-репродуктивні та продуктивні вправи, в яких учень сприймає зразок 

мовлення і виконує з ним певні дії (в усній або письмовій формі) згідно 

створеної учителем ситуації мовлення, виконуючи такі види вправ: 

– імітація зразка мовлення; 

– лаконічні відповіді на альтернативні запитання вчителя; 

– підстановка у зразок мовлення; 

– завершення зразка мовлення; 

– розширення зразка мовлення; 

– відповіді на інші типи запитань; 

– самостійне вживання лексичних одиниць у реченні; 

– об’єднання зразка мовлення у понад фразові єдності – діалогічну та 

монологічну  [6, с. 99]. 
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Поряд з умовно-комунікативними у процесі засвоєння лексичних одиниць 

застосовуються і не комунікативні вправи: 

а) на засвоєння форми і значення лексичних одиниць: 

 повторення слів, словосполучень і мовленнєвих кліше за 

вчителем/диктором з виділенням наголосу, вазкого звука, 

звукосполучення; 

 згадування і називання слів з певною орфограммою, афіксом тощо; 

 групування слів за різними формальними ознаками: словотворчими 

компонентами, частинами мови тощо; 

 розташування слів в алфавітному порядку; 

 згадування і називання усіх видових понять при називанні певного 

родового поняття (наприклад, меблі – стіл, стілець, шафа тощо); 

 вибір з ряду слів того слова, що відповідає (не відповідає) даній темі; 

 заповнення пропусків у реченнях відповідними словами; 

 називання слова за його дефініцією або зображенням; 

 вибір синоніма (антоніма),еквівалента рідною мовою до даного 

слова/словосполучення з кількох даних; 

б) на засвоєння сполучуваності слів: 

 складання словосполучень з окремих слів; 

 розширення речення за рахунок означень до виділених іменників, 

додатків до дієслів-присудків тощо; 

 називання іменників, які можуть вживатися з даним дієсловом, 

прикметників – з даним іменником тощо; 

 вилучення слова (з ряду слів), яке не поєднується з ключовим 

словом; 

 знаходження еквівалентів у рідній мові до даних сталих 

словосполучень іноземної мови  [6, с. 103]. 

Дотримання усіх зазначених умов навчання дозволяє зробити навчання 

іншомовної лексики більш ефективним. 

Перспективою роботи є відбір ЛО по темах, що вивчаються в старших 

класах загальноосвітньої школи, розробка системи вправ, спрямованих на 

формування лексичних навичок та експериментальна перевірка ефективності 

розроблених матеріалів. 
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Анотація: Стаття присвячена актуальній проблемі застосування різних видів тестових завдань 

для навчання студентів мовних факультетів університету; охарактеризовано завдання та види 

тестового контролю, вимоги до застосування тестів; розглянуто форми тестових завдань для 

перевірки рівня сформованості вмінь аудіювання та читання; зроблено висновок про 

доцільність використання тестів у процесі навчання англійській мові в університеті. 

Ключові слова: вміння аудіювання, вміння читання, рівень засвоєння матеріалу, тестовий 

контроль знань, тестування, форма тестового завдання. 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме использования разных видов тестовых 

заданий для обучения студентов языковых факультетов университета; охарактеризованы 

задачи и виды тестового контроля, требования к использованию тестов; рассмотрены формы 

тестовых заданий для проверки уровня сформированности умений аудирования и чтения; 

сделан вывод о целесообразности использования тестов в процессе изучения английского 

языка в университете. 

Ключевые слова: тестирование, тестовый контроль знаний, умения аудирования, умения 

чтения, уровень усвоения материала, форма тестового задания. 

Summary: The article is devoted to an actual problem of different kinds of tests in teaching of the 

University students of the foreign language faculties.; the tasks and kinds of a test-check of the 

knowledge, specification for using the tests have been characterized; testing techniques for the 

evaluation of listening and reading skills have been considered; the conclusion about usage of testing 

in the process of teaching English at the University has been made. 

Key words: level of mastering of the material, listening skills, reading skills, testing, a test-check of 

the knowledge, testing technique. 

 Актуальність дослідження зумовлена зростанням попиту на фахівців, які 

володіють іноземною мовою (ІМ) на професійному рівні, підвищенням вимог до 

якості мовної підготовки і, зокрема, до оцінювання рівня володіння мовою. 

Об’єктом дослідження є контроль і оцінка іншомовної комунікативної 

компетенції студентів. 

Предмет дослідження – організація тестового контролю іншомовної 

комунікативної компетенції студентів при вивченні іноземної мови. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб теоретично обґрунтувати сучасні 

методи контролю, а також визначити психолого-педагогічні основи застосування 

тестового контролю при вивченні іноземної мови. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому: проведено 

теоретичний аналіз і розглянуто сучасний стан проблеми тестового контролю 

іншомовної комунікативної компетенції студентів; конкретизовано й доповнено 

окремі теоретичні положення в організації тестування у навчанні іноземної мови; 

створено банк тестових завдань для перевірки рівня сформованості іншомовної 
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комунікативної компетенції студентів IV курсу факультету іноземних мов 

(англійська як друга іноземна) в аудіюванні та читанні. 

Згідно з новими концепціями освітнього процесу у вищій школі основними 

є тенденції оцінювання навчальних досягнень студентів за допомогою тестів. 

Педагогічне тестування є сучасним, діагностичним, об’єктивним та ефективним 

засобом контролю знань студентів. 

У ході проведеного дослідження було з’ясовано, що ефективність 

контролю залежить від його організації. При правильній організації навчально-

виховного процесу контроль сприяє розвитку пам’яті, мислення та мови 

студентів, систематизує їхні знання, своєчасно викриває прорахунки навчального 

процесу та служить їх запобіганню. 

Основними завданнями контролю є виявлення рівня правильності, об’єму 

та глибини засвоєних студентами знань, отримання інформації про характер 

пізнавальної діяльності, про рівень самостійності та активності студентів в 

навчальному процесі, встановлення ефективності методів, форм та способів їх 

навчання.  

Нами було розглянуто основні функції контролю: освітню, діагностичну, 

виховну, розвиваючу, стимулюючу та управлінську, успішна реалізація яких 

впливає на ефективність як контролю, так і всього процесу навчання [2].  

З’ясували, що залежно від форми контрольних завдань перевірка може 

бути усною, письмовою, практичною та тестовою. 

Працюючи над розкриттям теоретичної частини, ми переконалися у 

важливості контролю як з боку викладача, так і з боку студента, з’ясували, в якій 

формі він може реалізуватись, розкрили поняття взаємоконтролю та 

самоконтролю.  

Визначили, що засобами проведення контролю виступають спеціально 

підготовлені контрольні завдання, які включають інструкцію щодо їх виконання і 

мовний та мовленнєвий матеріал, який вивчався студентами [3]. 

За останні роки широкого використання здобули тести, як одна із форм 

перевірки засвоєння учбового матеріалу. Вони становлять систему завдань для 

оцінювання знань студента за допомогою кількісних норм. 

Тестування є одночасно і навчальною вправою, і засобом контролю. 

Використання тестових завдань як засобу навчання є ефективним і виправданим 

з точки зору дидактики та психології. Чітка регламентованість процедури 

тестування та наявність еталону дозволяють оптимізувати навчальний процес, а 

спрямованість на активну розумову діяльність та об’єктивність результатів 

створюють у студентів позитивне ставлення до ІМ.  

Тести виконують такі навчальні функції: 1) корегування та вдосконалення 

контрольованого матеріалу; 2) формування мовленнєвих навичок та вмінь; 

3) стимулювання розвитку пам’яті та мислення. 

Термін „тестування” (від англійського слова testing – випробування) 

уперше використав Дж. Фішер для перевірки рівня знань, умінь та навичок учнів 

за допомогою оригінальних спеціальних книг (scale books), які з’явилися в 1864 

р. у Великобританії [1]. 

Основи, які були закладені в педагогічному тестуванні в перші три 

десятиліття ХХ століття, виявилися настільки високопродуктивними, що 
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принципи складання й використання тестів з того часу залишаються багато в 

чому незмінними.  

На думку С. Ніколаєвої, тестовий контроль, або тестування, як термін 

означає у вузькому значенні використання і проведення тесту; в широкому 

значенні – сукупність процедурних етапів планування, складання і випробування 

тестів, обробки та інтерпретації результатів проведення тесту [3]. 

Необхідно зазначити, що широкому використанню тестів у нашій країні 

перешкоджає, по-перше, недостатнє знання викладачами принципових положень 

теорії та практики тестування. По-друге, врахування змін і перетворень в 

суспільному житті спонукає до постійного оновлення підходів до вирішення 

проблем тестування. 

Основними показниками якості лінгводидактичного тесту, які були 

виявлені у ході аналізу, є валідність, надійність, диференційна здатність, 

практичність та економічність [3].  

Було виявлено, що тести бувають стандартизованими і 

нестандартизованими. 

У ході роботи було визначено, що залежно від цілеспрямованості тести 

розподіляються на тести навчальних досягнень, тести загального володіння ІМ, 

діагностичні тести, тести на виявлення здібностей до вивчення ІМ [3]. 

Розрізняють тести, що використовуються під час проведення різних видів 

контролю, тести за структурою побудови, тести за часом виникнення: традиційні 

(гомогенні та гетерогенні) і нетрадиційні [4]. 

Серед існуючої безлічі тестових завдань виділяють множинний вибір, 

заповнення пропусків, перенесення інформації, нотування, частковий диктант, 

транскрибування, правильну/неправильну відповідь, короткі відповіді на 

запитання [5]. 

Таким чином, результати тестування можуть бути використані для оцінки 

рівня навченості студентів, для сертифікації їх досягнень в певному виді 

діяльності, для розподілу по групах навчання залежно від досягнутого рівня, для 

діагностики труднощів навчання. 

Наше експериментальне дослідження складається з двох частин, у яких 

розміщені  різноманітні тестові завдання для студентів IV курсу факультету 

іноземних мов (англійська як друга іноземна), що укладені відповідно до 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, 

оцінювання та відповідно до програми з англійської мови для 

університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання). 

В першій частині нашого експерименту наведено чотири основні типи 

завдань, що спрямовані на перевірку рівня сформованості ІКК студентів з 

аудіювання та надбання досвіду їхнього виконання: множинний вибір (multiple 

choice); множинне зіставлення (multiple matching); заповнення пропусків (gap 

filling); вибір правильної відповіді серед двох (True/False) або трьох 

(True/False/Not Given) запропонованих варіантів. 

В другій частині нашого експерименту розміщені три основні типи 

тестових завдань, що спрямовані на перевірку рівня сформованості ІКК 

студентів з читання: множинне зіставлення (multiple matching); множинний вибір 

(multiple choiсe); заповнення пропусків у тексті (gap filling). 



 55 

Згідно з пануючою у тестології точкою зору сучасні тести мають 

відображати реальні життєві ситуації, в яких людині потрібно прослухати або 

прочитати щось іноземною мовою. Оскільки в реальному житті ми слухаємо й 

читаємо з багатим розмаїттям цілей, то й тест з аудіювання і читання має містити 

кілька завдань, що мають перевіряти різні вміння аудіювання й читання. Саме 

тому ми обрали такі види тестових завдань. 

Усі тексти, що використовуються в завданнях на перевірку рівня володіння 

уміннями читання та аудіювання, відібрані з автентичних джерел, до складу яких 

входять газети та рекламні оголошення. Тексти охоплюють теми для студентів 

IV курсу факультету іноземних мов (англійська як друга іноземна) університету 

імені В.Н. Каразіна: “Men and Women”, “Mass Media”, “Scientific Progress’, 

“Wellness”, “Environment”. 

Розроблена нами серія вправ, що створила тестовий комплекс з двох 

частин, має конкретну мету і посідає певне місце у комплексі вправ, які можна 

використати для підсумкового контролю.  

Ми зробили спробу створити експериментальний комплекс вправ 

тестового характеру, щоб перевірити, як студенти розуміють прочитане. 

Комплекс тестових завдань визначає рівень навчальних досягнень студентів у 

здійсненні мовленнєвої діяльності розуміти іншомовні тексти на глобальному та 

детальному рівнях. 

Все вищезазначене свідчить, що саме тестовий контроль спрощує 

перевірку тестових робіт викладачем, дає змогу організувати контроль, 

перевірити знання матеріалу більшого за об’ємом за невеликий проміжок часу, 

урізноманітнити роботу студентів на занятті. Важливим психологічним 

моментом є можливість індивідуальної роботи тестованих в найбільш зручному 

темпі, атмосфері доброзичливості і комфорту. 

Перспективи подальшого дослідження полягають у наступній розробці 

статистичних даних щодо застосування тестових завдань, у розробці науково-

методичних аспектів застосування тестів при вивченні іноземних мов та у 

розробці ТЗ для контролю комунікативної компетенції студентів в окремих 

видах мовленнєвої діяльності. 
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КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ЕВФЕМІЗАЦІЇ НА МАТЕРІАЛІ 

АНГЛОМОВНОГО МЕДІАДИСКУРСУ  

 

Кашкарьов Д. В. (Харків) 

Науковий керівник:  

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

 
Анотація: Стаття присвячена вивченню когнітивного виміру евфемізації в англомовному 

медіадискурсі у річищі когнітивно-діскурсивної лінгвістики. Явище евфемізації розглядається 

як прояв концептуальної деривації. Виявлено основні принципи, які складають підґрунтя 

формування евфемізмів. Аналізуються конкретні когнітивні та мовні механізми евфемізації, 

що функціонує у сучасних англомовних ЗМІ.  

Ключові слова: евфемізація, когнітивний механізм, концепт, медіадискурс, мовний механізм. 

Аннотация: Статья посвящена изучению когнитивного аспекта эвфемизации в англоязычном 

медиадискурсе в русле когнитивно-дискурсивной лингвистики. Явление эвфемизации 

рассматривается как частный случай концептуальной деривации. Определены основные 

принципы, лежацие в основе образования эвфемизмов. Анализируются конкретные 

когнитивные и языковые механизмы эвфемизации в современных англоязычных СМИ. 

Ключевые слова: когнитивный механизм, концепт, медиадискурс, эвфемизация, языковой 

механизм.  

Summary: The article focuses on researching the cognitive dimension of euphemisation in the 

English mediadiscourse within the framework of cognitive-discoursive linguistics. The phenomenon 

of euphemisation is regarded as an aspect of conceptual derivation. The main euphemisation 

principles have been revealed. Modern English mass media euphemisation specific cognitive and 

language mechanisms are analyzed and systematized.  

Key words: euphemisation, cognitive mechanism, concept, language mechanism, media discourse. 

У річищі сучасної когнітивно-дискурсивної мовознавчої парадигми проблема 

евфемізації привертає до себе значну увагу фахівців різних напрямів. Евфемізація 

отримала досить широке висвітлення в рамках традиційної лінгвістікі. З точки зору 

функціонально-семантичного підходу були розроблені тематичні класифікації 

евфемізма (Л.П. Крисін, Б.А. Ларін, N. Rawson та ін), виділено способи формування 

евфемістичних номінацій (А.М. Кацев), досліджено прагматичні аспекти евфемізації 

(В.П. Москвін). У стилістиці вирішувалися питання стилістичної приналежності 

евфемізмів (І.Р. Гальперін, Є.П. Сенічкіна). Евфемія також вивчалася в рамках 

гендерної (Г.А. Віл'Данова) та дискурсивної лінгвістики (Є.І. Шейгал). Однак, 

незважаючи на велику кількість робіт, присвячених евфеміі, багато пов'язаних з нею 

питань залишаються невирішеними, зокрема, питання про зв’язок евфемізації з 

іншими мисленнєвими процесами та структурами знання. 

Вищезазначене зумовлює актуальність нашої розвідки з огляду на те, що саме 

лінгвокогнітивна парадигма дозволяє подивитися на питання евфемізації більш 

широко, ніж на внутрішньосистемні відношення між одиницями мови, виявити її 

підґрунтя. З когнітивної точки зору евфемізація набуває статусу механізму 

формування смислу, в основі якого лежать певні концептуальні схеми і моделі 

вторинної інтерпретації як складники мовної свідомості етносемнатичної 

особистості.  

Отже, об’єктом нашої роботи є евфемізми, актуалізовані в англомовному 

медіадискурсі, а предметом виступають когнітивні аспекти евфемізації на 

англомовного дискурсу ЗМІ. 
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Метою дослідження є виявлення специфіки функціонування когнітивних 

механізмів евфемізації як способів реалізації загального механізму концептуальної 

інтеграції через аналіз мовних засобів формування евфемізмів та їх систематизацію. 

Реалізація цієї мети передбачає розв’язання наступних завдань: 

1) розробити теоретико-методологічну базу дослідження когнітивного виміру 

евфемізації в англомовному медіадискурсі; 2) проаналізувати та систематизувати 

семантичні засоби евфемізації; 3) виявити когнітивні механізми, що зумовлюють 

спосіб та ступінь змінення концептуального змісту в процесі евфемізації, 

слугуючи своєрідною матрицею формування вербалізованих евфемізмів.  

Матеріал дослідження складають 350 евфемістичних номінацій, 

актуалізованих в англомовному медіадискурсі, отриманих методом суцільної 

вибірки з англомовних ЗМІ-джерел за період 2007-2011 роки.  

У своїй роботі ми спиралися на теорії мовної свідомості, концептуалізації 

та категоризації (О.С. Кубрякова, М.М. Болдирєв, В.З. Демьянков, 

І.С. Шевченко, М.М. Полюжин, L. Talmy та ін.), теорію концептуальной 

деривації та метарепрезентації (Н.Д. Арутюнова, A. Leslie), концептуальної 

метафори та метонімії (G. Lakoff, M. Johnson, G. Fauconnier та ін.), 

перспективізації та профілювання (O.В. Магіровська, А.М. Приходько, 

R. Langacker)  

Методологічну базу дослідження складають концептуальний аналіз 

(концептуально-метафоричний та концептуально-метонімічний) аналіз синонімів та 

антонімів слів-репрезентантів, метод інтроспекції, елементи статистичного аналізу. 

Новизна роботи зумовлена авторським підходом до аналізу та 

систематизації медіадискурсивно-реалізованих евфемістичних номінацій з 

огляду на специфіку виявлених когнітивних механізмів, що є концептуальним 

підґрунтям процесу евфемізації в англомовному дискурсі ЗМІ. 

Ми тлумачимо евфемізацію як прояв концептуальної деривації, тобто 

процесу формування нового смислу в результаті певного способу інтерпретаціі 

вихідного вербалізованого знання, а евфемізм, таким чином, – як один зі способів 

вторинної репрезентації знань у мові. Суть евфеміі полягає в нейтралізації вихідної 

негативної характеристики, асоційованої з первинним знанням. Саме як один зі 

способов концептуальної деривації евфемія може розглядатися як особливий 

механізм мислення поряд з механізмами концептуальних метафори та метонімії, 

концептуальної інтеграцією, концептуальної інференцією. При цьому мовними 

механізмами можуть бути вторинна номінація, словотворча номінація, синонімічна 

або антонімічні заміна, тощо. Інакше кажучи, евфемія як спосіб концептуальної 

деривації розуміється нами, згідно з М.М. Болдирєвим, як модель змінення певного 

концептуального змісту з метою формування нового сенсу [1]. 

Зазначимо, що встановлення реляцій евфемізації стає можливим лише за 

наявності певних концептуальних зв’язків, що забезпечують взаємодію 

вихідного та похідного концептів, що об’єктивуються у мові. При взаємодії двох 

концептів актуалізуєтсья енциклопедичне знання про світ [2]. Завдяки цьому 

здійснюється інференція інформації, безпосередньо не репрезентованої у 

взаємодіючих концептуальних структурах. Це й призводить до створення нових 

смислов. Таким чином, використована у вторинній функції лексична одиниця не 

тільки репрезентує вихідний концепт, але й може набути нового смислу, оскільки в 
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основі вторинного переосмислення мовних одиниць в ході евфемізації як процесу 

вторинної деривації лежить інтеракція реальної та ціннісної/ідеальної картин світу 

[3]. 

Як показала наша розвідка, може бути два типи евфемізації – формальна як 

віддалення від оригінальної номінації, яка не припускає змінення 

концептуального змісту, та семантична – сутність якої полягає у дефокусуванні 

уваги адресата щодо змісту похідного концепту. В основі цих двох принципів 

евфемізаціі лежать різні мотиви. Повна або часткова нейтралізація негативних 

характеристик вихідного концепту необхiдна в тому випадку, якщо подія/явище, 

про яке йдеться, викликає до себе негативне ставлення, почуття сорому, страху, 

тощо. Виявляється, що в англомовному медіадискурсі часто в основі 

евфемістичних перейменувань лежить неприйнятність даної номінації в 

контексті певної комунікативної ситуації, її невідповідність принципам 

ввічливості, встановленим у суспільстві мовним нормам. У такому випадку 

евфемізація полягає у відході від прямої номінції, не маючи на увазі 

нейтралізації змістовних характеристик вихідного концепту. 

У процесі формальної евфемізаціі евфемістичною номінацією може бути як 

існуючий елемент системи мови, так і нова лексична одиниця. При цьому, на відміну 

від семантичної евфемізаціі, не відбувається взаємодії різних концептуальних 

структур, а евфемізм утворюється в результаті розвитку змісту вихідного концепту. 

Відповідно, зв'язок між евфемізмом та вихідної номінацією має виключно 

формальний характер (фонетична подібність, абревіація, вживання запозичень).  

Головні мовні засоби евфемізації, виявлені нами в англомовному дискурсі 

ЗМІ, наведені у таблиці 1.  

            Таблиця 1 

Мовні засоби формування евфемізмів у дискурсі англомовних ЗМІ 

Лексичнi засоби формування євфемізмів 

Тип засобу Євфемістична номінація Концептуальна структура, 

що евфемізується 

Абревація With their international visitors, 

crowded conditions, these parks 

like Walt Disney World are being 

viewed as the perfect petri dishes 

for the H1N1 virus. (The New York 

Times.) 

 

 

SWINE FLU 

Запозичення There are around 240 million 

Plasmodium falciparum cases 

across the world every year and the 

disease kills more than 850,000 

people annually, many of them 

children, the World Health 

Organization (WHO) says. 

(www.reuters.com .) 

MALARIA 

 

 

http://www.reuters.com/
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Литота 1 She is not as young as she 

was.(The Times) 

 

OLD AGE 

 

 

Політично 

коректні 

синоніми 

1 Sanitation engineers wanted for 

the private company…(The New 

Yorker.) 

 

GARBAGE MAN  

 

 

 

Синтаксичні засоби 

Синтаксичне 

розширення 

 She showed only sympathy, for the 

man, who made her a widow after 

she had been married for just 3 

month (Longman) 

 

MURDER 

Перифраз  If something happen to me you will 

have all of my money.(Longman) 

DEATH 

Граматичні засоби 

Пасивні 

конструкції 

Israel was attacked (Euronews) PALESTINA ATTACKED 

ISRAEL 

Модальні 

дієслова 

A nuclear explosion may cause 

heavy casualties  among your 

leaders (BBC) 

CERTAINTY 

 

В результаті аналізу фактажу, ми дійшли висновку, що, залежно від способу та 

ступеню змінення концептуального змісту, можна виокремити 3 основні принципи 

формування евфемізмів в англомовному медіа дискурсі, а саме: 1) нейтралізація 

негативно оцінних компонентів вихідного концепту; 2) зниження ступеню 

негативної оцінки; 3) змінення оцінного знаку з негативного на позитивний. 

Припускаємо, що ці три принципи мають різні когнітивні підґрунтя і 

реалізуються під впливом різних когнітивних механізмів. Найчастотнішими 

когнітивними механізмами евфемізації в англомовному медіадискурсі у скопусі 

нашого аналізу є наступні: а) перспективізація (He sent 2 scouts ahead to take a 

look at the entrance (www.reuters.com) – концептуальним об’єктом евфемізаціі 

виступає SPY, тип міжконцептуального зв’язку – функція); б) генералізація (This 

guy had been in the correction facilities for 3 times (Euronews) – об’єкт евфемізації – 

PRISON, тип міжконцептуального зв’язку – функція); в) концептуальна 

метафора (Snow makes people feel wide awake, excited and chatty (Euronews) – 

об’єкт евфемізації – DRUG, тип міжконцептуального зв’язку – результат); г) 

метонімія (Shopping bag lady was arrested yesterday on a highway (BBC) – об’єкт 

евфемізації –HOMELESSNESS, тип міжконцептуального зв’язку – частина-ціле); 

д) конкретизація (They are downsizing the workforce in an attempt to save the 

company (The New Yorker) – об’єкт евфемізації – UNEMPLOYMENT, тип 

міжконцептуального зв’язку – дефокусування ).  

http://www.reuters.com/
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Таким чином, аналіз фактичного матеріалу показав, що найчастіше в 

основі повної нейтралізації негативних характеристик вихідного концепту 

лежить механізм вторинної номінації, тобто як евфемістична номінація 

використовується існуючий засіб системи мови. Відповідно, в процесі 

евфемізаціі відбуваєтсья  взаємодія двох різних концептів. Нейтралізація 

компонентів змісту вихідного концепту можлива в результаті дії таких 

когнітивних механізмів, коли вторинна номінація меліоративно виражає частину 

змісту вихідного концепту, не відбиваючи його негативних рис, що в 

англомовному медіадискурсі реалізується в результаті дії механізмів 

генералізації, депрофілювання, конкретизації, концептуальної метафори, 

метонімії.  

Отже, результатом евфемізації є новий концепт. Залежно від механізмів 

формування евфемістичного заміщення, він утворюється або в результаті 

взаємодії двох концептів (вихідного та того, який репрезентовано вторинною 

номінацією), або в результаті формування нової лексичної одиниці, що 

репрезентує частину змісту вихідного концепту. Поглиблене вивчення та 

деталізація таксономії мовних засобів формування евфемізмів та когнітивних 

механізмів, що їх породжують, зі зверненням до психолінгвістичного та 

міжкультурного вимірів дослідження складає перспективу нашої роботи. 
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Анотація: у статті розглядається мовна об’єктивація стереотипних уявлень про природно-

естетичні характеристики чоловіка та жінки. Результати аналізу демонструють кількісну і 

якісну асиметрію. Кількісна асиметрія виражена у переважанні анекдотів, які висміюють 

жіночу непривабливість. Якісна асиметрія пов’язана з більшою деталізацією жіночої 

зовнішності. Ці дані свідчать про більш жорсткі вимоги до зовнішності жінки в англомовному 

соціумі. 

Ключові слова: концепт, англомовний анекдот, стереотипні уявлення, природно-естетичні 

характеристики. 
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Аннотация: в статье рассматривается языковая объективация стереотипных представлений о 

естественно-эстетических характеристиках мужчины и женщины. Результаты анализа 

демонстрируют количественную и качественную асимметрию. Количественная асимметрия 

выражена в преобладании анекдотов, которые высмеивают женскую непривлекательность. 

Качественная асимметрия связана с большей детализацией женской внешности. Эти данные 

свидетельствуют о более жестких требованиях к внешности женщины в англоязычном 

социуме. 

Ключевые слова: концепт, англоязычный анекдот, стереотипные представления, естественно-

эстетические характеристики. 

Summary: in the article the linguistic objectification of stereotype pictures is examined of naturally-

aesthetic descriptions of man and woman. The results of analysis demonstrate quantitative and high-

quality asymmetry. Quantitative asymmetry is shown in predominance of anecdotes which ridicule a 

womanish unattractiveness. High-quality asymmetry is related to the greater working out in detail of 

womanish exterior. These facts testify to more hard requirements to the exterior of woman in 

English-language society. 

Key words: concept, English-language anecdote, stereotype presentations, naturally-aesthetic 

descriptions. 

Метою роботи є комплексний аналіз засобів вербалізації концептів 

«чоловік» та «жінка» у британському анекдоті та мовної об’єктивації 

стереотипних уявлень про природно-естетичні характеристики чоловіка та 

жінки. 

Актуальність дослідження визначається його антропоцентричною 

спрямованістю, що цілком відповідає сучасним тенденціям вітчизняного 

мовознавства та підсилюється незначною кількістю робіт які б студіювали 

відображення концептів «чоловік» та «жінка» у британському анекдоті. 

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язуються конкретні 

завдання: 

 виявити вербалізацію концептів «чоловік» та «жінка»; 

 зробити аналіз мовної об’єктивації стереотипних уявлень про 

природно-естетичні характеристики чоловіка та жінки.  

Відповідно до поставленої мети методи дослідження ґрунтувалися на 

суцільній вибірці, обробленої за допомогою кількісного аналізу. У роботі також 

використовуються дескриптивно-аналітичний метод та метод контекст-аналізу. 

Об’єктом дослідження є концепти «чоловік» та «жінка». 

Предметом дослідження є вербалізація концептів «чоловік» та «жінка» у 

тексті британського анекдоту та мовна об’єктивація стереотипних уявлень про 

природно-естетичні характеристики чоловіка та жінки. 

Матеріалом дослідження слугували 1000 текстів англомовних анекдотів, 

опублікованих у друкованих та Інтернет виданнях. 

Вербалізація концептів «чоловік» та «жінка» відбиває стереотипні 

уявлення англомовного суб’єкта дискурсу про соціальні ролі, фізичні, психічні, 

інтелектуальні властивості, риси характеру й поведінкові характеристики, що є 

типовими чи/і бажаними для тих, кого англомовний соціум визначає як чоловіка 

чи жінку [1].  

Наведено список номінацій, що вербалізують концепти „чоловік” і „жінка” 

у досліджуваних анекдотах. До списку залучено лексеми та словосполучення, 

котрими персонаж вперше був введений у текст анекдоту, оскільки саме в них 

сформульовані актуальні для даного персонажу класифікаційні ознаки.  
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Засоби вербалізації концепту „чоловік”:  

man, gentleman, husband, dad, son, friend, little boy, neighbor, director, 

grandfather, engineer, old man, president, drug addict, young man, father, patient, 

administrator, fiancé, boozer, policeman, coot, priest, student, assistant, general, 

count, uncle, mister, invalid, sailor, fellow, foreigner, owner, waiter, composer, 

monster, governor, jeweler, lame, sir, driver, psychologist, beau, recruit, heir, swine, 

lad, commissar, sergeant, doctor, pauper, fool, comrade, soldier, criminal, manager.  

Як наприклад:  

(1) A father came home from a long business trip to find his young son riding a 

brand new bike. 

"Where did you get the money for that?" he asked. 

"It must have cost over 300 dollars!" 

"I earned it hiking," replied the little boy. 

"Hiking??? Come on son; tell your Dad the truth. Nobody can make that sort of 

money hiking. Where did you Really get the cash from?" 

"It's like I say, Dad. Every night when you were gone, Mr. Goldberg from the 

bank would come over to see Mom. He'd give me a 20 dollar bill and tell me to take a 

hike"! [8] 

Засоби вербалізації концепту „жінка”:  

woman, lady, girl, daughter, mother, bride, single woman, married woman, wife, 

friend, nurse, queen, maiden, wench, fury, unmarried girl, mother-in-law, old woman, 

miss, student, cook, cleaner, secretary, educator, tutor, shop-assistant, shepherdess, 

lecturer, lover, teacher, saleswoman, madam, sister, lass, young lady, babysitter, 

housewife, grandmother, spouse, old lady. 

Як наприклад: 

(2) This Indian boy goes to his mother one day with a puzzled look on his face. 

"Say, mom, why is my bigger brother named Mighty Storm?" She told him, "because 

he was conceived during a mighty storm." Then he asked, "Why is my sister named 

Cornflower?" She replied, "Well, your father and I were in a cornfield when we made 

her." "And why is my other sister called Moonchild?" The mother said, "We were 

watching the moon landing while she was conceived." Mother Indian paused and 

asked her son, "Tell me, Torn Rubber, why are you so curious?" [8] 

У нашому дослідженні ми також зробили аналіз мовної об’єктивації 

стереотипних уявлень про природно-естетичні характеристики чоловіка та 

жінки. Природно-естетичні властивості тематизують зовнішність і підлягають 

естетичній оцінці в термінах красиво :: потворно. 

Проаналізувавши 1000 анекдотів, можна з упевненістю сказати, що в 

англомовній культурі краса є важливим параметром для представників обох 

статей й залучена до еталонних чоловічих та жіночих властивостей. Із загальної 

кількості (1000) проаналізованих анекдотів 650 висміюють зовнішність жінки й 

350 – зовнішність чоловіка. Судячи з кількісної асиметрії, пов’язаної з 

переважанням анекдотів про невродливу жінку, цей параметр є більш вагомим 

для жінки, ніж для чоловіка. 

У анекдотах, що містять експліцитну негативну дескрипцію зовнішності 

чоловіка чи жінки, комізм, як правило, досягається на підставі гіперболи (3), 

гіперболізованого порівняння (4), або каламбуру (5): 
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(3) Had such an ugly face – he rented himself out to frighten people with 

hiccups [4, p. 45]. 

(4) She has ears like steam shovels – they’re always picking up dirt [4, p. 45].  

(5) Here’s a picture of my sweetheart.  

Gee, is she wonderful? 

 She’s a wonderful girl. She fell from Heaven right into my arms. 

She looks like she fell on her face [5]. 

Зовнішність жінки тематизується більш детально, ніж зовнішність 

чоловіка:  

(6) A guy is sitting in a bar next to a really ugly woman with the not nice lines 

of person. She has a parrot on her shoulder. Woman says:  

If you can tell me what kind of animal I have on my shoulder... I'll sleep with 

you."  

Guy says: "An alligator?"  

Woman says: "Close enough" [8]. 

Проаналізувавши 1000 прикладів, можна сказати, що анекдоти про 

невродливу жінку зосереджуються на описі її зовнішності (ніг, очей, рота, зубів, 

щік тощо), що надає підстави говорити про певну якісну асиметрію у мовній 

репрезентації зовнішності жінки. Персонажі таких анекдотів підпадають під 

негативну естетичну оцінку потворно. 

Щодо чоловіків то увага фокусується на його обличчі або фігурі 

(висміюються як надто повні, так і надто худі чоловіки), і до чоловічої 

зовнішності відносяться більш лояльно, ніж до жіночої. 

(7) Fat Man: (In a movie to little boy sitting behind him) Can’t you see, little 

fellow? 

Little Boy: Not a thing. 

Fat Man: Then keep your eye on me and laugh when I do [4, р. 42]. 

Чоловіки та жінки бажають жити та спілкуватися з представниками 

протилежної статі з гарною зовнішністю. Потворність чоловіка чи жінки дає 

‘право’ ображати їх:  

(8) Look at the big woman over there. I’m going to ask her to dance.  

(To woman) Pardon me, madam, may I have the honor of the fourteenth dance? 

But, my man, there are only thirteen dances to be played. 

 I know it [4, p. 54]. 

(9) A very homely young woman made an appointment with a psychiatrist. She 

walked into his office and said, "Doctor, I'm so depressed and lonely. I don't have any 

friends, no man will come near me, and everybody laughs at me. Can you help me 

accept my ugliness?" "I'm sure I can," the psychiatrist replied. "Just go over and lie 

face down on that couch" [9]. 

(10) A bloke goes into a supermarket and buys a tube of toothpaste, a bottle of 

Pepsi, a bag of tortilla chips, and a frozen pizza. The cute girl at the register looks at 

him and says, “Single, huh?” Sarcastically the bloke sneers, “How did you guess?” 

She replies, “Because you’re ugly” [3, p. 86]. 

Таким чином потворність чоловіка або жінки дає «право» ображати їх 

оточуючим людям. Цей факт яскрава демонструє анекдот (9) - чоловік з 

неохотою спілкується з негарною жінкою, навіть, якщо це входить в його 
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професійні обов’язки. Психіатр, професійним обов’язком якого є забезпечення 

психологічної підтримки невродливої жінки й надання їй впевненості у собі, 

починає сеанс з того, що просить її лягти на диванчик обличчям вниз, бо воліє 

його не бачити. Комізм цього анекдоту є результатом відхилення поведінки 

психіатра від загальнолюдських норм. 

Отже, можна сказати, що краса є бажаною характеристикою для обох 

статей, як наприклад: 

(11) Who is that homely woman standing over there with the white hat? 

That’s my wife. 

Pardon me – my mistake. 

No – my mistake [4, p. 43]. 

У цьому анекдоті чоловік замість того щоб відповідати традиційній 

символічній маскулінній ролі захисника (тобто чоловік, дружину якого 

ображають, повинен вступитися за неї), навпаки неочікувана погоджується з 

образником й визнає одруження з негарною жінкою помилкою. Таким чином він 

стає об’єктом співчуття та така нетипова поведінка чоловіка створює сміховий 

ефект. 

А ось гарненькі жінки, навпаки, користуються увагою чоловіків: 

(12) (Two pedestrians knocked down by auto) 

 - Didja get her number? 

 - How could I get her number when she was going so fast? 

 - Nice looking girl, wasn’t she? 

 - Yeah, didja see her beautiful brown eyes? [4, p. 85] 

Анекдот (13) демонструє сміховий ефект тим, що  чоловіки поступаються 

місцем у метро тільки привабливим жінкам і відповідь цього анекдоту слід 

інтерпретувати як позитивну відповідь на запитання: “чи гарна вона”: 

(13) Is she pretty? 

Well, she always gets a seat in the subway [4, p. 46]. 

Для жінок привабливість чоловіків теж грає важливу роль: 

(14) A man and his wife were returning from a party one evening. As the couple 

was driving home, she asked her husband, "Honey, has anyone ever told you how 

handsome, sexy and irresistible to women you are?" 

Totally flattered, he replied, "No, dear they haven't." 

At that point she yelled, "Then what the heck gave you THAT idea at the party 

tonight?" [6]. 

В анекдоті (14) жінка явно показує свої ревнощі чоловікові із-за його 

привабливості. 

Проте, коли йдеться про заміжжя, невродливий чоловік є таким же 

бажаним женихом для дівчини, як і вродливий: 

(15) Why did you marry such a homely man? 

He asked me, dearie [7]. 

В анекдоті (15), відповідаючи на запитання, чому вона вийшла заміж за 

такого потворного чоловіка, жінка не знаходить ніяких аргументів, окрім того, 

що він просто запропонував їй руку і серце. 

Що стосується чоловіків, то для них при одруженні привабливість жінки 

грає дуже важливу роль: 
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(16) A bloke was trying to decide which of three women he would ask to marry 

him. He gave them each 1000 pounds. The first spent 900 pounds on clothes, and put 

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

in the bank, The third spent 100 pounds on clothes and put 900 pounds in the bank. 

Which of them did he choose? The one with the big breasts [3, p. 88]. 

Потворність жінки є найогиднішим фактором для одруження чоловіка з 

нею. Як наприклад в анекдоті (17) вік жінки є також зовнішньою її 

непривабливістю, цілком природно, що з рокам жінка не стає привабливішою, 

але персонаж знаходиться під таким негативним враженням від потворної жінки, 

що не може уявити собі ще більш негативних змін її зовнішності: 

(17) What’s the best part about marrying an ugly woman? 

In forty years she won’t look uglier [7]. 

Таким чином, анекдоти, що тематизують потворність чоловіка й жінки, 

виконують функцію самоутвердження через зневагу до ближнього [2]. 

У об’єктивації зовнішності чоловіка й жінки виявлена кількісна та якісна 

асиметрія. Кількісна асиметрія виражена у переважанні анекдотів, які висміюють 

жіночу непривабливість. Якісна асиметрія пов’язана з більшою деталізацією 

жіночої зовнішності, а також тим фактом, що зовнішні дані чоловіка, на відміну 

від жінки, не відіграють вирішальної ролі у виборі партнера у шлюбі. Ці дані 

свідчать про більш жорсткі вимоги до зовнішності жінки в англомовному 

соціумі. 

Отже, зовнішність є природно-естетичною властивістю, цінність якої 

визначається стосовно протилежної статі: невродлива особа підпадає під 

негативну естетичну оцінку потворно. Прагматична функція таких анекдотів 

переважно реалізується як самоутвердження через вираження зневаги до іншого. 
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Анотація: В статті розглядається дидактична гра як педагогічна технологія, що 

використовується в процесі навчання у вищому навчальному закладі; визначається та 

обґрунтовується ефективність використання комплексу завдань під час вивчення іноземних 

мов в рамках дидактичної гри. 

Ключові слова: альтернативні методи навчання, дидактична гра, ігрове моделювання, 

інтерактивні методи навчання, нетрадиційні методи навчання, педагогічна технологія 

Аннотация: В статье рассматривается дидактическая игра как педагогическая технология, 

которая используется в процессе обучения в высшем учебном заведении; определяется и 

обосновывается эффективность использования комплекса заданий во время изучения 

иностранных языков в рамках дидактической игры. 

Ключевые слова: альтернативные методы обучения, дидактическая игра, игровое 

моделирование, интерактивные методы обучения, нетрадиционные методы обучения, 

педагогическая технология. 

Summary: The article focuses on the didactic game as a pedagogical technology, which is used in 

the process of teaching in higher educational establishment; the effectiveness of complex tasks during 

the learning of foreign languages within the framework of didactic game is determined and evaluated. 

Keywords: alternative methods of teaching, didactic game, interactive methods of teaching, non-

traditional methods of teaching, pedagogical technology, play models. 

Актуальність дослідження визначається тим, що навчання із 

використанням інноваційних методів може зняти основні протиріччя, що 

присутні у традиційній формі освіти, а саме – недооцінка провідної ролі 

суб’єктів освіти, пріоритетність знань над вміннями, недооцінка впливу 

особистісного ставлення до діяльності та результати. Запровадження 

нетрадиційних методів навчання повинно вирішити питання важливості 

насамперед особистісного розвитку студентів, їх свідомості перед звичайним 

накопиченням знань, вмінь та навичок. 

Вивчення проблеми застосування дидактичної гри під час навчання у 

вищих навчальних закладах пов’язано з тим, що останніми роками багато 

психологів та педагогів намагаються удосконалити існуючі методи навчання, 

віддаючи перевагу нетрадиційним. Підвищення ефективності процесу навчання, 

зокрема, вивчення іноземних мов, вимагає впровадження активних методів 

навчання, до яких відноситься дидактична гра. Дидактична гра повинна 

імітувати реальну ситуацію професійного спілкування; має сприяти набуттю 

студентами досвіду професійної мовленнєвої практики; мати чітку, прозору 

структуру [3, с. 51]. 

Об’єктом дослідження є навчальний процес у вищому навчальному закладі 

освіти. 

Предметом дослідження є використання дидактичної гри у процесі 

вивчення іноземної мови. 
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Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці результативності педагогічної технології 

використання дидактичної гри у вищому навчальному закладі освіти. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що виконано комплексне 

дослідження дидактичних ігор в процесі вивчення іноземної мови, в ході якого 

було теоретично обґрунтовано сутність дидактичної гри, її функції та сфери 

впливу; розроблено комплекс завдань, які впливають на ефективність засвоєння 

матеріалу студентами вищих навчальних закладів. 

Більшість праць з проблеми дидактичної гри виконано на матеріалі 

молодшої та середньої ланки загальноосвітньої школи такими науковцями та 

педагогами, як С.Н. Карпова, Т.П. Павлова, О.Я. Савченко тощо. Дослідженням 

проблеми застосування дидактичної гри у ВНЗ займалися такі автори, як 

А.М. Алексюк, А.А. Вербицький, І.В. Довженко, О.В. Попова. Крім того, 

використанням безпосередньо рольових ігор під час дидактичної гри займалися 

С.Н. Карпова, Г.О. Китайгородська, М.В. Кларин, Г.С. Трегубова тощо. 

Теоретичні аспекти проблеми дидактичної гри та процес гри у процесі навчання 

іноземній мові досліджували А.О. Деркач, С.Ф. Щербак, П.М. Щербань тощо.  

Дидактична гра для студентів ВНЗ, зокрема університетів — гра, 

спрямована на формування у студентів потреби в знаннях, активного інтересу до 

того, що може стати їх новим джерелом, удосконалення пізнавальних умінь і 

навичок, шляхом до самовдосконалення та саморозвитку [4]. 

Серед основних критеріїв навчання дидактичної гри необхідно виділити: 

- наближення до реальних умов; 

- сприяння розвиткові актуальності студента; 

- відповідність інтересам учасників гри; 

- спонукання до творчого засвоєння матеріалу; 

- об’єднання ігрових елементів із сферою реальних життєвих ситуацій [1]. 

Головною формою спілкування під час дидактичної гри є усна, однак, дану 

ситуацію можна розвивати, застосувавши також і писемні навички студентів. 

Наприклад, знаходити правильність запропонованих висловлювань відповідно до 

тексту, відповіді на тести, складені до відповідного тексту, дискусії на 

відповідну тему, складання діалогів із використанням активної лексики тощо [2]. 

Зазначимо, що оцінювання особистих мовленнєвих якостей учасників гри 

− найбільш складне в системі оцінювання. Можна стверджувати, що об’єктивно 

вдається оцінити такі особистісні аспекти: конкретні мовленнєві здібності того 

чи іншого студента; можливість адаптації студента до будь-якої тематики з 

використанням активної лексики відповідної тематики; можливість вирішення 

студентом поставлених завдань, його самостійність при вирішенні цих завдань; 

організаторські здібності; ініціативність та старанність кожного конкретного 

студента; оригінальність і логіку висловлювання прийнятого рішення студентом; 

вміння працювати в колективі, готовність до спілкування. 

Застосування дидактичної гри при навчанні дозволить збагатити 

мовленнєві та писемні навички студентів. Зокрема, студенти матимуть змогу 

отримати досвід спілкування з різними групами людей, досвід спілкування на 

різноманітні теми, вміння аналізувати щось нове і робити власні висновки при 

подальшому вивченні іноземної мови [5]. 
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Розроблені практичні завдання на тему “Higher Education” спрямовані на 

розширення вокабуляру студентів, їхніх мовленнєвих та комунікативних 

здібностей. Серед запропонованих завдань найбільш ефективними є наступні: 

складання діалогів; визначення синонімів до конкретних слів та виразів; 

„мозкова атака”, коли студенту необхідно висловити свою думку с певного 

проблемного питання та знайти шляхи його вирішення; робота в вокабуляром 

тощо. 

На основі даних цієї експериментальної перевірки було зроблено висновок 

про те, що створений комплекс завдань для вивчення іноземних мов сприяє 

стимулюванню інтересу студентів до вивчення запропонованого матеріалу, 

зниженню емоційно-негативного ставлення студентів до навчання у ході 

створення так званих конкурентних умов між ними; підвищенню якості знань 

студентів, рівня оволодіння загальними навчальними вміннями та навичками; 

підвищенню рівню самостійності та формуванню внутрішньої впевненості 

студентів. 

Крім того, було експериментально підтверджено, що в умовах вищої освіти 

технологія дидактичної гри є невід’ємною складовою, яку слід масово 

впроваджувати на заняттях у вищих навчальних закладах. 

Перспективу дослідження вбачаємо в подальшому застосуванні комплексу 

практичних завдань, у розробці науково-методичних аспектів застосування 

дидактичної гри при вивченні іноземних мов, зокрема, англійської. 
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Анотація: У зв’язку з посиленою психологізацією літературної традиції XX століття, 

найбільш використовуваним засобом розповіді стає зображення внутрішнього стану 

персонажу, його поглядів на життя, а також опис подій, які мають місце у долі окремої 

людини, або суспільства в цілому, за допомогою внутрішнього мовлення, яке може набувати 

різноманітних форм вираження і є художнім втіленням невласне-прямого мовлення.  

Ключові слова: внутрішнє мовлення, внутрішні рефлексії, внутрішній діалог/монолог, 

невласне-пряме мовлення, потік свідомості. 
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Аннотация: В связи с усиленной психологизацией литературной традиции XX века, наиболее 

используемым приемом повествования становится изображение внутреннего состояния 

персонажа, его взглядов на жизнь, а также описание событий, имеющих место в судьбе 

отдельного человека, либо общества в целом, с помощью внутренней речи, которая может 

приобретать различные формы выражения и является художественным воплощением 

несобственно-прямой речи. 

Ключевые слова: внутренние рефлексии, внутренний диалог/монолог, внутренняя речь, 

несобственно-прямая речь, поток сознания. 

Summary: the psychology depiction of the literary tradition of the XX century increased, the most 

widely used means of narration have the image of the internal state of a character, his looks to life, 

and also the description of events, taking place in the fate of a separate man, or the whole society, by 

the means of internal speech that can acquire different forms of expression and is the artistic 

embodiment of represented speech. 

Key words: internal dialogue/monologue, internal reflections, internal speech, represented speech, 

stream of consciousness. 

Серед проблем, які заново поставила лінгвістика другої половини ХХ 

сторіччя, важливе місце займають аспекти художнього мовлення. Аналіз 

невласне-прямого мовлення має давню традицію вивчення у 

західноєвропейській і вітчизняній лінгвістиці. Це – художній прийом з широким 

спектром зображувальних можливостей, це складна комбінація процесу 

мовленнєвого мислення, яка знайшла своє художнє відображення у 

внутрішньому мовленні, яке використовується у літературних творах. При 

цьому багато дослідників справедливо вбачають інтенсифікацію внутрішнього 

мовлення як підвиду невласне-прямого мовлення та як засобу епічної техніки 

посиленням у літературі тенденції психологічного зображення. Автор мов би 

відступає, надаючи персонажу можливість безпосередньої перцепції явищ і 

подій дійсності, протягом якої характеризується не тільки дійсність, але і сам 

персонаж «зсередини», виявляючи своє духовне багатство або духовну бідність, 

процес внутрішньої боротьби і перемог, еволюцію думок, почуттів, поглядів.  

Актуальність даної статті виражається в тому, що протягом ось вже 

другого сторіччя не припиняються наукові суперечки, дискусії навколо 

невласне-прямого мовлення і внутрішнього мовлення як його різновиду, які 

мають дуже хиткі обриси. Можливо, причина криється у невичерпному 

художньо-естетичному потенціалі, який виявляється в процесі функціонування 

даного явища у світовій художній літературі. Слідством такої безмежної 

зацікавленості зі сторони вчених є термінологічна невідповідність, а також 

надзвичайно велике число класифікацій випадків невласне-прямого мовлення та 

внутрішнього мовлення, які мають місце у літературній творчості на тій чи 

іншій мові. Новизна нашого дослідження виявилася у проведенні аналізу 

вживання внутрішнього мовлення в художньому творі та визначенні впливу 

внутрішнього мовлення на художній образ англомовного твору. Об’єктом 

дослідження є внутрішнє мовлення в художній літературі. Предметом 

дослідження стали особливості вживання внутрішнього мовлення в англомовній 

прозі (на матеріалі “The Financier” by Theodore Dreiser). Мета даного 

дослідження  визначити і проаналізувати особливості вживання внутрішнього 

мовлення та його впливу на загальний художній образ англомовного твору. 

Мовлення виступає головним засобом людського спілкування. Без нього 

людина не мала б можливості отримувати і передавати велику кількість 
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інформації, зокрема такої, яка несе велике змістове навантаження або фіксує в 

собі те, що неможливо сприймати за допомогою органів чуття (6, с. 27). За своїм 

життєвим значенням мовлення має поліфункціональний характер. Воно є не 

тільки засобом спілкування, але і засобом мислення, носієм свідомості, пам’яті, 

інформації, засобом управління поведінкою інших людей і регуляції особистої 

поведінки людини. Співвідносно множині його функцій мовлення постає 

поліморфною діяльністю, тобто в своїх різних функціональних призначеннях 

представлено в різних формах: зовнішній, внутрішній, монологу, діалогу, 

писемної, усної і т. д. (11, с. 142). Хоча всі ці форми взаємопов’язані, їх життєве 

призначення неоднакове. Зовнішнє мовлення грає в основному роль засобу 

спілкування, внутрішнє – засобу мислення. Писемне мовлення частіше за все 

виступає засобом запам’ятовування інформації. Монолог забезпечує процес 

одностороннього, а діалог – двостороннього обміну інформацією (1, с. 30). 

Питання мовлення в цілому дістало розвиток у працях А. А. Андриєвської,           

І. Т. Дарканбаєва, В. В. Виноградова, О. А. Гончарової, О. Я. Кусько,                     

Г. В Колшанського. Нарівні з прямим та непрямим мовленням невласне-пряме 

мовлення відноситься до структури художнього твору (3, с. 51). 

Невласне-пряме мовлення – це стилістичний засіб з широким спектром 

зображувальних можливостей; це засіб мовленнєвої організації художньої прози, 

один із засобів репродукції мовлення персонажу (2, с. 96). Невласне-пряме 

мовлення широко використовується у художній літературі як засіб зближення 

авторської розповіді з мовою героїв. Такий засіб подавання чужого мовлення 

дозволяє зберегти природні інтонації та нюанси прямого мовлення та разом з тим 

надає можливість не відмежовувати різко це мовлення від авторської розповіді 

(7, с. 46). 

Таким чином, невласне-пряме мовлення не представляє собою якої-небудь 

визначеної синтаксичної структури. «Голос» персонажа дізнається в ній за 

транспозицією з 3-ї особи у 1-у, за зміною часових планів, за характером оцінок 

ситуації, за наявності питальних або окличних речень, зв’язаних з 

розмірковуваннями персонажу, за особливостями слововикористання, яке 

відображує його індивідуальність і т.д. (8, с. 95). Тобто, як і пряма мова, вона 

зберігає особливості мови розмовляючого - лексико-фразеологічні, емоційно-

оціночні і розмовно-експресивний синтаксис; з іншого боку, як і в непрямому 

мовленні, в ній витримуються правила заміни особистих займенників і особистих 

форм глаголів (10, с. 140).  

Однією з багаточисельних класифікацій ситуацій невласне-прямого 

мовлення є структурно-семантична класифікація, яка включає в себе наступні 

основні різновиди невласне-прямого мовлення: тематичне мовлення - стислий 

констатуючий зміст фактичної мови персонажу, яка мала місце і знаходилась 

безпосередньо біля авторського мовного плану; прихованому мовленню властива 

особлива суб’єктність лексичного наповнення і синтаксичних конструкцій, а 

також менш завуальована модальність, а також більша емоційність та 

експресивність, ніж у тематичного, що досягається за рахунок меншого 

впровадження авторського плану до поточного висловлювання; цитатне 

мовлення характеризується використанням окремих слів, висловлювань, 

сентенцій, достатньо легко співвіднесених з особою, яка їх використала; мова в 
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мовленні розташовується мов би на межі внутрішнього та зовнішнього мовлення 

і утворює трьохярусний простір, його впровадження супроводжується зміною 

часової площини розповіді, коли минуле сполучується з теперішнім; внутрішнє 

мовлення - відбиває особливості внутрішньої мови як форми мислення (4, с. 

168). Проблема невласне-прямого мовлення знайшла відбиття у дослідженнях    

А. Тоблера, І. І. Ковтунової, О. С. Ахманова, І. А. Бехти.  

Внутрішнє мовлення – здобуття авторської психологічної прози, де автор 

намагається правдиво зобразити внутрішній світ персонажу з позицій героя, який 

не розраховує на аудиторію і його саморозкриття носить відвертий характер (5, с. 

70). За нашою думкою внутрішнє мовлення постає психологічним і 

лінгвістичним явищем по відношенню до художнього твору, це один із засобів 

втілення невласне-прямого мовлення. Термін "внутрішнє мовлення" трактують в 

лінгвістиці досить широко, а саме як "загальне визначення усіх невимовлених 

думок". Внутрішнє мовлення може бути типологізоване на:  

- внутрішні рефлексії - більшість випадків невласне-прямого мовлення, 

які можна кваліфікувати як невласне-пряме мовлення, яке складається з 

окремого слова, словосполучення, речення, декількох речень або абзаців, які 

передають внутрішні думки, внутрішню рефлексію персонажу в структурі 

авторської розповіді;  

- внутрішній монолог  сприймає на себе функції невласне-прямого 

мовлення, що є наслідком загублення реальної можливості протистояти 

прогресуючої тенденції заглибленої психологічної деталізації в художній 

літературі;  

- внутрішній діалог – це послідовність діалогічно взаємопов’язаних 

висловлювань, які формує розмовник і той, хто безпосередньо сприймає його в 

процесі інтерперсонального спілкування;  

- потік свідомості відтворює духовне життя, переживання, асоціації, 

претендує на безпосереднє відтворення ментального життя свідомості за 

допомогою зчеплення всього вищезгаданого, а також часто нелінійності, 

обірваного синтаксису (9, с. 150-153). Явище внутрішнього мовлення як 

різновиду невласне-прямого мовлення дістало розвиток  у працях О. Я. Кусько,                     

В. А. Кухаренко, А. І. Домашнєва, О. А. Гончарової, І. П. Шишкиної.  

Нами були проаналізовані особливості вживання внутрішнього мовлення 

та його впливу на загальний художній образ англомовного твору “The Financier” 

by Theodore Dreiser. В даному творі нами були виявлені наступні різновиди 

внутрішнього мовлення:  

- внутрішні рефлексії (“It was fine, advisable, practical, to adhere to the 

virtues as laid down in the current social lexicon, but if you had a sickly wife? And 

anyhow, was a man entitled to only one wife? Must he never look at another woman? 

Supposing he found someone?”(12, p. 24); “It was something to have brought so many 

high and mighties to their knees. So they knew of him! They were quite well aware of 

him! Well and good” (12, p. 61); “Two millions! His to play with! He had been called 

in as a financial adviser, and he had given his advice and it had been taken! Well” (12, 

p. 81); 

- внутрішній монолог (“Things lived on each other - that was it. Lobsters 

lived on squids and other things. What lived on lobsters? Men, of course! Sure, that 



 72 

was it! And what lived on men? Was it other men? Wild animals lived on men” (12, p. 

3); “His father's investments in street-railways, which had risen with his own ventures, 

and which now involved an additional two hundred thousand - how could he protect 

those?” (12, p. 146); 

- внутрішній діалог (“Now, maybe, or in an hour or a day, the squid might 

die, slain by the lobster, and the lobster would eat him. …When this would be. To-

night, maybe” (12, p. 3); “Something was wanting. Oh, yes, her neck! What to wear - 

red coral? It did not look right. A string of pearls? That would not do either” (12, p. 

95); “Why didn't she get a mauve hat nearer the shade of her dress? Why didn't she go 

out more? Exercise would do her good. Why didn't she do this, and why didn't she do 

that?” (12, p. 108);  

- потік свідомості (“Yes, religion dictated that, also custom. There were the 

children. They must not be injured. Frank must be reclaimed, if possible. He would get 

over this. But what a blow!” (12, p. 25); “And why not? Was not the celebrated 

Edward Butler's daughter a woman grown, capable of regulating her own affairs, and 

welcome, of course, as the honored member of so important a family” (12, p. 236). 

Використовуючи внутрішнє мовлення як різновид невласне-прямого 

мовлення на протязі всього твору, автор одночасно і скорочує внутрішнє 

висловлення персонажу з метою виділення найголовнішого, суттєвого для 

розкриття образу, і в той же час зберігає емоційне забарвлення та індивідуальні 

особливості його мовлення. Внутрішнє мовлення несе яскраво виражене 

художньо-зображувальне навантаження. Сфера його використання не обмежена 

мовою художньої літератури, воно зображує форми передачі висловлення або 

думки в цілому, форми передачі мовлення у широкому сенсі слова. 

Перспективою роботи є виявлення універсального визначення і 

класифікацій таких понять, як «невласне-пряме мовлення» і «внутрішнє 

мовлення». 
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Анотація: Стаття розглядає ролеву гру, як методичний прийом, який відноситься до групи 

активних засобів навчання практичному володінню іноземною мовою. У статті звертається 

увага, що ефективність навчання граматичного матеріалу за допомогою цього прийому 

обумовлена, в першу чергу, спалахом мотивації, підвищенням інтересу до предмета навчання. 

Викладаються особливі причини щодо використання таких ігор. Приділяється особлива увага 

навчальним можливостям цього прийому. У статті описані приклади ролевих ігор.  

Ключові слова: рольова гра, приклади рольових ігор, мовна практика, комунікативний підхід, 

мотивація навчання, мовні навички, мовні уміння, іноземне спілкування. 

Аннотация: Статья рассматривает ролевую игру, как методический прием, который относится 

к группе активных способов обучения практичному владению иностранным языком. В статье 

обращается внимание, что эффективность обучения грамматического материала с помощью 

этого приема обусловлена, в первую очередь, вспышкой мотивации, повышением интереса к 

предмету обучения. Излагаются особые причины относительно использования таких игр. 

Уделяется особое внимание учебным возможностям данного приема. В статье описаны 

примеры ролевых игр.   

Ключевые слова: ролевая игра, примеры ролевых игр, речевая практика, коммуникативный 

подход, мотивация обучения, речевые навыки, речевые умения, иностранное общение.. 

Summary: The article examines a role game, as systematic method which refers to the group of 

active system of practical command of a foreign language teaching. The article brings to notice that 

efficiency of teaching of grammar material by means of this method is caused, first of all, by the flash 

of motivation, increase of interest to the subject matter. The special reasons concerning of use of such 

games are laid. Educational possibilities of this method are paid careful attention. The examples of 

role games are described in the article.  

Keywords: role game, examples of role games, speech practice, communicative approach, 

motivation of education, speech skills, speech abilities, foreign communication. 

Актуальність. Комунікативний підхід до навчання іноземним мовам є 

сьогодні методичним стандартом. Реалізація комунікативного підходу у 

навчальному процесі з іноземної мови  означає, що формування іншомовних 

мовленнєвих навичок і умінь відбувається шляхом і завдяки здійсненню учнем 

іншомовної мовленнєвої діяльності. Іншими словами, оволодіння засобами 

спілкування (фонетичними, лексичними, граматичними) спрямоване на їх 

практичне застосування у процесі спілкування. Оволодіння уміннями говоріння, 

аудіювання, читання та письма здійснюється шляхом реалізації цих видів 

мовленнєвої діяльності у процесі навчання в умовах, що моделюють ситуації 

реального спілкування [1].  

Комунікативний підхід зумовлює цілі, принципи, зміст і методи навчання 

іноземних мов, а методи навчання, у свою чергу, реалізуються в методичних 

прийомах. Одним з найбільш ефективних і доцільних прийомів при роботі з 

учнями є  рольова гра, яка розглядається у даній статті. 

Предмет дослідження: рольова гра як засіб підвищення ефективності 

навчального процесу на уроках іноземної мови в старших класах. 
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Об’єкт дослідження: вплив гри на вивчення граматичного матеріалу і на 

процес формування знань, навичок, умінь. 

Завдання статті:  

  обґрунтувати доцільність використання  рольових ігор на уроках 

іноземної   мови;  

  розробити  приклади рольових ігор.  

Завдання педагога полягає в тому, щоб знайти максимум педагогічних 

ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення учня до активної пізнавальної 

діяльності. Педагог повинен постійно удосконалювати процес навчання, що 

дозволяє учням ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому так 

важливо використовувати рольові ігри на уроках. 

Рольова гра – методичний прийом, який відноситься до групи активних 

способів навчання практичному володінню іноземної мови. Рольова гра 

представляє собою умовне відображення її учасниками реальної практичної 

діяльності людей, створює умови реального спілкування. 

У рольових ігор багато переваг. Одне з головних полягає в тому, що та 

ознайомлення, й тренування включені в найбільш «речовий» етап - практику, 

який частіше за все, при формуванні граматичних навичок взагалі не 

організується. Рольова гра мотивує мовну діяльність, так як учні виявляються в 

ситуації, коли актуалізується потреба щось сказати, спитати, вияснити, довести, 

чимось поділитися з співрозмовником. Учні наглядно впевнюються в тому, що 

мову можна використовувати як спосіб спілкування. 

Мета рольових ігор - оволодіння граматичними навичками або усунення 

прогалин у володінні конкретним граматичним матеріалом.  

Рольова гра допомагає спілкуванню,  сприяє передачі накопиченого 

досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку 

комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, 

таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, 

уважність. Крім того, що рольові ігри мають величезну методичну  цінність, 

вони дуже цікаві як учителю, так і учню.   

Як уже було зазначено, більшість учнів оцінюють рольові ігри позитивно, 

вбачаючи в них велику практичну користь, що доводиться результатами 

досліджень В. А. Артемова, О. А. Колесникової , М. А. Люшера [1, 3, 4]. 

Є кілька особливих причин щодо використання таких ігор:  

  досвід, який можна отримати завдяки рольовій грі. За допомогою такої 

гри у учнів ефективно розвиваються навички мовлення; 

  рольові ігри дають учням можливість потрапляти в такі ситуації, в яких 

від них вимагається використовувати і розвивати ті форми мови, які необхідні 

для покращення суспільних взаємовідносин, але які так часто не беруться до 

уваги нашими програмами по вивченню іноземної мови; 

  рольові ігри додають багатьом сором’язливим учням  впевненості у 

собі; 

  вони мають велику методичну цінність, оскільки проводити рольові ігри 

весело і цікаво як учням так і вчителям. Як тільки учні починають розуміти що 
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від них очікують, вони цілковито поринають у гру, використовуючи свою уяву і 

тим самим, насолоджуються цим процесом;  

  рольова гра – це одна із складових частин комунікативних прийомів; 

  вона розвиває здатність учня вільно володіти мовою, сприяє 

взаєморозумінню, підвищує мотивацію.  

Таким чином, рольова гра додає навчальному спілкуванню комунікативну 

спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує 

якість оволодіння ім [4]. 

Основною перевагою методики рольової гри є те, що вона приносить 

задоволення як учням, так і вчителю. Таким чином, досягається триєдина мета 

навчального процесу:  

  створюються стимули для вивчення предмету, появляється мотивація 

для підготовки до занять;  

  емоційна залученість до заняття допомагає учням довго після закінчення 

занять тримати у пам'яті весь пройдений матеріал;  

  рольова методика дає учням навички активної практичної участі в житті 

суспільства.  

Найбільш важливими під час вивчення іноземної мови є дві категорії 

ролей: 

  дійові (визначають дії, які відбуваються у життєвій ситуації: візит до 

лікаря, відвідування виставки, зустріч на вулиці та ін.); 

  функціональні (визначають потребу в спілкуванні: запропонувати 

допомогу, висловити співчуття та ін.). 

Згідно з О. А. Колесниковою, Є. І. Пассовим, Є. М. Діановою [3, 5, 2], 

рольова гра має великі навчальні можливості:  

  рольову гру можна розцінювати як саму точну модель спілкування. Вона  

наслідує дійсність в її найістотніших рисах. У рольовій грі, як і в  житті, мовна і 

немовна поведінка партнерів переплітається найтіснішим чином;           

  рольова гра має великі можливості спонукального плану. В умовах 

іншомовного спілкування важливо, щоб учні змогли виразити те, що їм хочеться 

сказати. Це відбувається, якщо учні  залучені до рольової гри; 

  рольова гра придатна для кожного виду роботи з мовою: у ході рольової 

гри використовуються різноманітні граматичні структури, інтонаційні моделі, 

значний обсяг лексичного матеріалу. Велика роль приділяється непідготовленій 

мови учнів. Рольова гра  тренує учнів  говорити в будь-якій ситуації  на будь-яку 

тему;  

  рольова гра сприяє розширенню асоціативної бази при засвоєнні мовного 

матеріалу; 

  рольова гра сприяє формуванню навчального співробітництва і 

партнерства. Практично весь навчальний час у рольовій грі відведено на 

мовленнєву практику, при цьому не  тільки учень, що говорить, але і слухаючий 

максимально активний, тому що він повинний зрозуміти і запам'ятати репліку 

партнера, співвіднести її із ситуацією, визначити наскільки вона релевантна 

ситуації і задачі спілкування, і правильно відреагувати на репліку; 
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  рольова  гра  приємна для учнів. Як тільки вони починають розуміти, 

що  саме від них  потрібно, вони з задоволенням дають волю своїй уяві. А 

оскільки  це  заняття їм подобається,  навчальний матеріал засвоюється набагато 

ефективніше. 

Приклади рольових ігор.  

  Рольова гра «Дискусія між українськими та англійськими 

однолітками». 

Половина класу бере на себе роль українських школярів, інші учні – «гості 

з Великої Британії». Українські учні розповідають «закордонним гостям» про 

свою країну, її географічне положення, столицю, традиції, права та обов’язки 

громадян України, а також називають та доводять усі переваги України над 

іншими країнами, зокрема над Англією, в свою чергу «англійські» учні 

розповідають про свою країну. І саме та група учасників, яка доведе кращість, 

першість своєї країни, отримує певну винагороду. 

Кожен «українець» і кожен «гість» повинні задати хоча б одне запитання і 

дати відповідь хоча б на одне запитання.  

  Рольова гра «Міжнародна конференція з питань захисту 

навколишнього середовища». 

Кілька людей бере на себе ролі комісії з питань вирішення проблем 

забруднення навколишнього середовища, один учень бере на себе роль 

представника України, і ще один – представника Англії. 

Завданнями представників є повідомити на «міжнародній конференції» 

сучасні проблеми забруднення навколишнього середовища у їхніх країнах. 

Завданнями «комісії» - поцікавитися як із цими проблемами справляються 

дані країни, вказати на важливість захисту навколишнього середовища, 

запропонувати певні альтернативи вирішення вказаних проблем. 

Спочатку член комісії виступає з вступним словом. Потім він запитує як 

вирішуються дані проблеми у країнах представників. Кожен з представників 

доповідає про ситуацію у їхніх країнах, і кожен з членів комісії пропонує свою 

альтернативу вирішення даних проблем. 

  Рольова гра «Обмін учнями між країнами Україна та Англія» 

Половина класу бере на себе роль «школярів Англії», інша половина – 

«школярів України». 

Учні цікавляться перед переїздом до іншої країни у своїх товаришів про 

традиції святкування, про основні свята, висловлюють надію, що їм буде там 

весело та цікаво.  

Перспективним, на нашу думку, є експериментальна перевірка 

ефективності розроблених матеріалів та остаточні висновки щодо ефективності 

розроблених рольових ігор. 
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Анотація: Стаття присвячена вивченню образно-ціннісного складника концепту РАДІСТЬ, 

об'єктивованого в англомовному дискурсі ситуативної комедії. Дослідження виконано у 

річищі лінгвокогнітології та лінгвокультурології. Інструментом концептуального аналізу є 

культурно-маркована концептуальна метафора, репрезентована у мові. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению образно-ценностной составляющей концепта 

РАДОСТЬ, объективированного в англоязычном дискурсе ситуативной комедии. 

Исследование выполнено в русле лингвокогнитологии и лингвокультурологии. Инструментом 

концептуального анализа выступает культурно-детерминированная концептуальная метафора, 

репрезентированная в языке. 
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Summary: The article focuses on studying the image-axiological component of the concept JOY, 

objectivized in the American English discourse of a situational comedy. The research is conducted in 

the framework of cognitive linguistics and linguoculturology. Culturally marked conceptual 

metaphors represented in English serve as a conceptual analysis instrument. 
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 На сучасному етапі розвитку лінгвістики увагу дослідників привертає так звана 

„периферія мови”, її соціо-етнокультурний, психічний, комунікативно-прагматичний 

та  когнітивний чинники, що уможливлює її адекватне пізнання. Дослідженням мови з 

цієї точки зору займається когнітивна лінгвістика [1]. ЇЇ фокусом є вербалізовані 

базові концепти [2], зокрема емоційного та етичного характеру, що найяскравіше 

відбивають специфіку колективної свідомості певної лінгвокультури. 

 У зв’язку з цим актуальність нашої роботи зумовлена її орієнтацією на 

лінгвокогнітивне та лінгвокультурологічне розв’язання проблеми вивчення 

емоцій, об`єктивованих у сучасній англійській мові, у річищі лінгвокогнітології 

та лінгвокультурології. Крім того, емоційний концепт РАДІСТЬ є важливим 

об’єктом  лінгво-когнітивного аналізу з кількох міркувань. По-перше, із 

зосередженням уваги мовознавців на дослідженні людського фактора в мові базових 

емоцій [5], до яких належить радість, він посів належне місце як об’єкт 

лінгвістичного вивчення. По-друге, КР охоплює всебічне знання/відчуття мовцем 

емоційного смислу [3, с. 7-8].  По-третє, КР відіграє виняткову роль як в оптимізації 

інтра- та міжкультурної комунікації (С.Г. Воркачов, Н.А. Красавський,                   

И.А. Стернін), так і в процесі породження дискурсу . 
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 Об`єктом дослідження є образно-ціннісна складова концепту РАДІСТЬ 

(ОЦСКР), репрезентованого в англомовному кінодискурсі ситуативної комедії. 

  Предмет складають засоби концептуально-метафоричної вербалізації цієї 

складової у зазначеному типі дискурсу та втілені в ній ціннісні характеристики 

американської лінгвокультури. 

  Метою роботи є аналіз способів вербальної об'єктивації ОЦСКР в 

англомовному кінодискурсі ситуативної комедії у річищі когнітивної лінгвістики 

та лінгвокультурології.   

 Матеріалом роботи слугують аудіоматеріал та скріпти комедії «Друзі», з 

яких методом суцільної вибірки було отримано 200 прямих та метафоричних 

номінацій досліджуваної ємоції.  

          Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній концепт РАДІСТЬ (КР), 

об'єктивований в американському ситуативно-комедійному дискурсі серіалу «Друзі» 

як програмному у США, розглядається як складник водночас концептуальної, 

емоційної та мовної картин світу з виявленням його аксіологічної специфіки.  

 З точки зору лінгвокультурології емоційний концепт розглядається як 

культурно-обумовлене, складне, структурно-смислове, ментальне, потенційно 

вербалізоване утворення [4]. З точки зору когнітивно-дискурсивного підходу 

вважаємо КР полідискурсивним та аллохтонним.  

 Вравховуючи зазначене, найефективнішим інструментом дослідження КР 

вбачається (концептуальна) метафора (КМ), тому що в ній органічно 

сполучається інформація про царину мети (концептуальний референт) і царину 

джерела (концептуальний корелят), інтегруючись у зоні перехрестя. 

 Зупинимося на основних результатах нашої розвідки.  

 Найбільш значущі аспекти структурної та онтологічної метафоризації 

радості в англомовному ситуативно-комедійному кінодискурсі наведені в 

таблиці 1. Цікаво зазначити відсутність орієнтаційного типу метафоризації у 

цьому випадку, бо зазвичай вона є найяскравішою в інших типах дискурсу. 

Структурна метафоризація (базові аспекти) Таблиця 1 
Концептуальний корелят Кіл-ть Значущі

сть (%) 

%концептуальних 

корелятів від 

загального концепту 

HUMAN/LIVING BEING 33 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73% 

CHANGE 22 16 

CAREER/BUSINESS 17 12 

DATING 13 8.5 

HOLIDAYS 13 8.5 

GAME/SPORT ACTIVITY 10 7 

WAR/ DESTRUCTION 9 6 

FREEDOM 6 4 

BEAUTY 5 3.4 

SEX  5 3.4 

FUN 5 3.4 

PAST MEMORIES 4 2.5 

WINNING 3 2 

HEALTH 1 1.4 

УСЬОГО 146 100% 
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Онтологічна метафоризація (базові аспекти) 
Концептуальний корелят Кіл-ть Значу

щість 

(%) 

% концептуальних 

корелята від 

загального концепту 

ENERGY: FOOD/DRINKS 25 46.5   

 

 

27% 

WEALTH/MONEY 14 27 

CLOTHES 11 19 

TECHNICAL DEVICES 4 7.5 

Усього 54 100% 

В результаті аналізу концептуально-метафоричного масиву серіалу ми 

отримали захоплюючі результати щодо аксіологічних настанов американської 

етносемантичної особистості як експеріенцера емоції радості віком 25-27 років 

середнього соціального класу.  

Згідно з провідними американськими соціологічними сайтами, серед 

головних культурних цінностей американців одне з перших місць посідає 

свобода особистості (individual freedom). Вона викликає позитивні емоції, 

зокрема радість. Це відбивається у КМ JOY IS FREEDOM, що є ціннісністю 

індивідуального вибору або такою цінністю, як приватність (privacy): CHAN: I'm 

free! I'm free! 

Свою індивідуальність (individualism) американці (особливо жінки) 

вбачають, насамперед, у зовнішньому вигляді – JOY IS FASHION/ CLOTHES: 

RACHEL: They're my new 'I don't need a job, I don't need my parents, I've got great 

boots' boots! 

Такі суспільні утворення, як сім'я, кохані люди та друзі мають неабияке 

позитивне значення, акцентуючи гедоністичні аспекти життя. Таким чином КМ 

JOY IS A LIVING BEING відбиває таку культурну цінність, як цінність життя 

(value of life): JOEY: I love babies, with their little baby shoes, and their little baby 

toes, and their little baby hands... 

Паралельно з цінністю життя аксіологічно значущим виявляється якість 

життя (quality of life), включаючи здоров'я .Отже, JOY IS HEALTH: CAROL: 

Totally and completely healthy! (about the results of amnio) ROSS: Oh, that's great, 

that is great! [Hugs and kisses Carol.] 

Ще однією провідною культурною цінністю США, втіленою в ситуативно-

комедійному кінодискурсі серіалу «Друзі», є позитивне ставлення до змін. КМ JOY 

IS CHANGE, що висвітлює відкритість та готовність американців змінюватися та 

змінювати те, що знаходиться навколо, бо зміни вбачаються запорукою розвитку, 

удосконалення та прогресу: (Rachel made coffee for Joey and Chandler) RACHEL: 

Isn't this amazing? I mean, I have never made coffee before in my entire life. 

Цікаво, що зміни спонукають до дій. Будь-яка діяльність розглядається як 

ключ до успіху. Концептуалізація радості як дії свідчить про активну життєву 

позицію американської етносемантичної особистості, тобто JOY IS ACTION: 

MONICA: We’re working! We’re moving! We’re, we're in the zone we're groovin'. 

Різновиди культурно схвалюваної діяльності видбиваються у 

концептуальних відгалуженнях базової метафори, набуваючи різноманітних 

форм – JOY IS CAREER/BUSINESS або JOY IS DATING SOMEBODY, JOY IS 

SEX: JOEY: My agent has just gotten me a job- in the new Al Pacino movie! / 
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MONICA: Alright. I'm gonna go change, I've got a date / CHANDLER: I had sex 

today! 

Звернемо увагу ще на одну базову для американців культурну цінність – 

дух суперництва (competitiveness). Вони вважають, що саме це виявляє найкраще 

як в окремому індивіді, так і в будь-якій системі, і радість пов'язується з 

конкурентогенними галузями, валоративно первісними серед яких спостерігаємо 

JOY IS SPORTS/GAME/OTHER ACTIVITIES: BOYS: Hockey! Hockey! Hockey. 

(EXIT BOYS). 

Досить несподівано виявилось, що війна та знищення JOY IS WAR/ 

DESTRUCTION концептуалізуються у термінах гри та конкуренції: MNCA: We 

ripped that couple apart, and kept the pieces for ourselves.(Mon is talking about a date 

that they had with Joey Angela and her boyfriend). 

Безсумнівними джерелами щастя та радості в американській системі 

культурних цінностей є матеріальні блага, а саме гроші – JOY IS WEALTH/ 

MONEY як віддзеркалення загальновизнаного американського матеріалізму 

(materialism) та прагматизму (pragmatism): RACHEL: Look look look look look, my 

first pay check! Look at the window, there's my name! Hi, me! Приклад  цього 

вбачаємо також в тому, що енергетичне збагачення особистості відбувається в 

американській лінгвокультурі саме через їжу та напої як джерела радості та 

задоволення – JOY IS ENERGY: FOOD/DRINKS: MONICA: I see pizza! 

PHOEBE: Oh, I wanna see! Lemme see! Lemme see! 

Підводячи підсумки, зазначимо, що наше дослідження ОЦСКР, 

об’єктивованого у кінодискурсі американської ситуативної комедії «Друзі», 

дозволило виявити не тільки системну концептуально-метафоричу організацію 

емоційного досвіду радості у мовній свідомості представників американської 

лінгвокультури, але й комплекс аксіологічних настанов американської 

етносемантичної особистості як експеріенцера радості, а лінгвокогнітивне та 

лінгвокультурне вивчення інших емоційних концептів, що функціонують у 

цьому серіалі, складає перспективу нашої роботи.  
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Анотація: В статті розглядаються когнітивні та мовні механізми репрезентації знань у 

науковому тексті у скопусі економічних прецедентних феноменів. В роботі розробляється 

типологія прецедентних феноменів в англомовних наукових економічних текстах з 

визначенням та обґрунтуванням ступеню їхньої економічної прецедентності. 

Ключові слова: імплікація, інтертекстуальність, когнітивний механізм, концептуальна 

царина, мовний механізм, науковий текст, прецедентний феномен. 

Аннотация: В статье рассматриваются когнитивные и языковые механизмы репрезентации 

знаний в научном тексте посредством прецедентных феноменов. В работе разрабатывается 

типология прецедентных феноменов, в англоязычных научных экономических текстах с 

определением и обоснованием степени их экономической прецедентности. 

Ключевые слова: импликация, интертекстуальность, когнитивный механизм, концептуальная 

сфера, научный текст, прецедентный феномен, языковой механизм. 

Summary: The article focuses on the cognitive and linguistic mechanisms of knowledge 

representation in the scientific text through economic precedent phenomena. The author develops a 

typology of precedent phenomena in English economic scientific texts determining and substantiating 

the degree of their economic precedentability. 

Key words: implication, intertextuality, cognitive mechanism, conceptual area, language mechanism, 

precedent phenomenon, scientific texts. 

Вивчення проблеми функціонування прецедентних феноменів в 

англомовних наукових текстах економічної тематики пов'язано з розглядом 

низки основних питань, що стосуються визначення типових характеристик 

тексту в цілому і наукового тексту, зокрема. Обмеження царини функціонування 

наукового тексту цариною економіки вимагає виявлення характерних 

особливостей саме економічного тексту як особливого виду наукового тексту, 

встановлення способів передачі наукового економічного знання в такому тексті 

та визначення ролі прецедентних феноменів у його репрезентації [1, c. 29]. 

Актуальність нашого дослідження визначається як тенденціями 

домінуючої на сьогодні антропоцентричної когнітивно-дискурсивної парадигми, 

фокусом якої є мова як загальний когнітивний механізм, який безпосередньо 

приймає участь у репрезентації та трансформації інформації, так і зростаючою 

роллю економіки та економічних знань у сучасному суспільстві. Це й зумовило 

наше звернення до  прецедентних феноменів саме в наукових економічних 

текстах.  

Об'єктом дослідження є прецедентні феномени (прецедентне ім'я, 

прецедентне висловлювання, прецедентна ситуація і прецедентний факт), 

представлені в англомовних  наукових текстах з економіки.  

Предметом  виступають специфічні характеристики когнітивних та мовних 

механізмів формування економічної прецедентності у науковому контексті.  

Мета роботи полягає у виявленні та аналітичному описі когнітивних та 

мовних механізмів формування прецедентних феноменів в англомовних 

наукових текстах економічної тематики.  
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Реалізація зазначеної мети передбачає виконання наступних завдань: 

а) уточнити сутність прецедентності, зокрема у наукових економічних текстах за 

допомогою прецедентних феноменів; б) розробити типологію прецедентних 

феноменів в англомовних наукових економічних текстах з визначенням ступеню 

їхньої економічної прецедентності; в) виявити когнітивні та мовні механізми 

репрезентації знань у науковому тексті через економічно прецедентні феномени. 

Матеріалом роботи слугують 400 випадків економічної прецедентності, 

отримані в результаті  суцільної вибірки з наукових економічних текстів 

сучасних англійських та американських авторів та англомовних періодичних 

видань економічної тематики. 

Теоретико-методологічною базою розвідки є теорія мовленнєвої 

діяльності,  теорії концептуалізації та категоризації (А.П. Бабушкін, 

М.М. Болдирєв, О.С. Кубрякова, С.А. Жаботинська, І.С. Шевченко, Е. Рош, 

M. Schwarz, G. Lakoff та ін.), теорія прецедентології (І.В. Захаренко, 

В.І. Карасика, Г.Г. Слишкін та ін.) 

Щодо методів, у роботі нами були використані концептуальний та 

контекстуальний аналізи, метод когнітивного моделювання, а також кількісний 

аналіз. 

Наукова новизна дослідження полягає в інтегративному 

лінгвокогнітивному вивченні прецедентних феноменів з обґрунтуванням їхньої 

прецедентності у наукових економічних текстах. Новітнім елементом в роботі 

вбачається розроблена автором типологія прецедентних феноменів, характерних 

саме для наукових економічних текстів, їх основних ознак, а також визначення 

ступеню їх економічної прецедентності.   

Прецедентні феномени в наукових економічних текстах виявляють власну 

специфіку, обумовлену такими основними характеристиками, як 

інформативність, цілісність, логічність і експліцитність в подачі інформації, 

інтертекстуальність і зв'язність наукових текстів в цілому та економічних 

текстів, зокрема [5]. 

Згідно з вченими Д.В. Багаєвою, Д.Б. Гудковим, І.В. Захаренко,               

В.В. Красних, до числа прецедентних у наукових економічних текстах належать 

соціумно-прецедентні феномени. Формування прецедентності того чи іншого 

феномена базується на певних когнітивних та мовних механізмах. В результаті 

проведеної роботи до числа мовних механізмів, характерних для англомовних 

наукових текстів, відносимо посилання, виноски, цитати, визначений артикль, 

позиція теми висловлювання, номінація (прецедентне ім'я, назва прецедентної 

ситуації, стійке словосполучення, складне слово, стверджувальне речення в 

невизначеному часі), словотвір (використання словотворчих моделей прізвище 

та ім’я + ian / ist / ism / ianism), прізвище без ініціалів, твір без вихідних даних.  

Основними когнітивними механізмами при цьому виступають 

фокусування уваги, когнітивна метонімія, концептуальна інтеграція, інференція, 

імплікація. 

Зазначимо, що концептуальні царини актуалізуються за рахунок певних 

одиниць лінгвістичного контексту [2]. Зв'язок, що встановлюється між 

прецедентним феноменом і відповідною концептуальною цариною, забезпечує 

формування економічної прецедентності розглянутого феномена [3, c.179]. 
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 В цій статті у фокусі нашої уваги - особливості формування економічної 

прецедентності імен та висловлювань в англомовних економічних текстах. 

Щодо формування прецедентності імен у межах концептуальної царини 

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, основними мовними механізмами виступають: 

1. виноски: The quantity theory’s assumption is that movements in velocity due to 

both of these reasons are small and on average about zero. … Nevertheless, over very long 

periods of time, it looks like the quantity theory approximately holds (see Friedman and 

Schwartz, A Monetary History of the United States, for a full description); 

2. посилання: In Capital, Marx declared that “modern industry…makes science a 

productive force distinct from labour and presses it into the service of capital” / These ideas 

were first broached in a classic article by Ronald Coase, “The Thery of Social Cost” 

(1960). 

У цьому випадку формування прецедентності імен на когнітивному рівні 

забезпечується механізмом фокусування уваги. Створенню економічної 

прецедентності також сприяє лінгвістичний контекст. 

Розглянемо формування економічної прецедентності імен, але в 

концептуальній царині ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ. Вона тут формується за рахунок 

таких мовних механізмів:  

1. вживання прізвища без ініціалів: Friedman’s defence of free markets also 

came at the moment when big business, alarmed by the growing social expenditures 

needed to finance President Johnson’s Great Society programme; 

2. словотворчі моделі: Absolute advantage theory asserts that a nation benefits 

from manufacturing more output than others since it is in the possession of a 

particular resource or commodity; 

3. визначений артикль: The Chicago school of economics describes a 

neoclassical school of thought within the academic community of economists, with a 

strong focus around the faculty of The University of Chicago, some of whom have 

constructed and popularized its principles; 

4. вживання в позиції теми речення: Paretian welfare economics, on the other 

hand, achieves a stringent and less ambitious definition of the social optimum in as 

much as Pareto optimality is defined with respect to an initial distribution of income.  

У результаті відбувається реалізація основних ознак прецедентності: 

популярність, жорстка асоціативність, стандартність форми, частотність 

вживання. На когнітивному рівні процес реалізації ознак прецедентності 

забезпечується механізмами когнітивної метонімії, інференції, імплікації та 

концептуальної інтеграції. 

Наступним розглядаємо формування прецедентності висловлень у рамках  

концептуальної царини ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Специфіка 

прецедентних висловлювань в економічних текстах – у тому, що вони належать 

до типу, який виник у сфері економіки та є прецедентним саме в цій царині 

знань. Економічна приналежність таких висловлювань підтверджується крім 

усього іншого і  статусом прецедентних імен їх авторів [4, с. 92]. 

Типами прецедентних феноменів тут виступають:  

1. економічний феномен (закони, правила, положення): Irving Fisher 

stresses repeatedly the issue of dichotomy between the real and monetary sides: money 

does not have real effects; 
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2. цитати: John Stuart Mill was equally explicit at this point: "But money, no 

more than commodities in general, has its value determined by demand and supply. 

The ultimate regulator of its value is Cost of Production" (J.S. Mill, Principles of 

Political Economy, 1848: p.340.).  

Економічна прецедентність висловлень у когнітивному контексті 

ЕКОНОМІЧНА ТЕРМІНОСИСТЕМА актуалізується як мовними одиницями 

лінгвістичного контексту, так і самими прецедентними висловлюваннями-

термінами. У цьому випадку ми говоримо про:  

1. приватногалузеві терміни економіки: In the last quarter of 2010, most 

government bonds lost value as Treasury yields decreased; 

2. вживання термінів разом з іменами вчених: Friedman’s theory of “adaptive 

expectations” did not far enough for a new generation of mathematically trained 

economists. 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження ми дійшли висновку, 

що прецедентність того чи іншого феномена формується за рахунок мовних 

механізмів, які в тій чи іншій мірі реалізують основні ознаки прецедентності 

через когнітивні механізми. І тому саме в рамках відповідних концептуальних 

царин відбувається економічне осмислення прецедентного феномена. 

У світі вищевикладеного, перспективу дослідження вбачаємо в 

подальшому вивченні процесів формування прецедентних феноменів як в 

наукових текстах економічної тематики, так і в інших типах наукових текстів на 

матеріалі різних мов з виявленням етнокультурних та валоративних 

характеристик онтології та функціонування цього явища у різних дискурсах та 

лінгвокультурах зі зверненням до когнітивно-матричного аналізу. 
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Анотація: У статті запропоновані результати лінгвокогнітивного дослідження структури та 

змісту концепту UKRAINE на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу з 

висвітленням його аксіологічної специфіки. Особливість концепту пов’язана з тим, що він 

об’єктивується власним ім’ям, яке має лише денотативне значення й містить унікальні ознаки 

одиничного. 

Ключові слова: аксіологічна настанова, англомовний публіцистичний дискурс, концепт, 

Україна, фрейм. 

Аннотация: В статье предложены результаты лингвокогнитивного исследования структуры и 

содержания концепта UKRAINE на материале англоязычного публицистического дискурса с 

выявлением его аксиологической специфики. Особенность данного концепта связана с тем, 

что он обьективируется именем собственнным, которое имеет только денотативное значение и 

обладает уникальными признаками единичного. 

Ключевые слова: аксиологическая установка, англоязычный публицистический дискурс, 

концепт, Украина, фрейм. 

Summary: The article presents the results of an in-depth linguocognitive study of the structure and the 

content of the concept UKRAINE in English newspaper discourse with the interpretation of its revealed 

axiological peculiarities. The prominent feature of this concept is its objectivization by means of a proper 

name which has only its denotation meaning, implying its unique characteristics of oneness. 

Key words: axiological set, concept, English newspaper discourse, frame, Ukraine. 

Зміни, які відбулися у визначенні місця України в світі, набуття нею 

статусу демократичної країни, інтенсифікація політичних, соціо-економічних 

контактів нашої держави з іншими країнами світу в умовах глобалізації та 

геополітичної інтеграції призвели до активізації інтересу вчених різних напрямів 

до українських студій, включаючи різномодусні способи сприйняття України 

спостерігачами. Крім того, інтерес до України також зумовлено 

загальнотеоретичними завданнями сучасної лінгвістики, і, перш за все, 

необхідністю дослідження способів репрезентації культурологічної інформації, 

що розкриває різні аспекти вербалізованих концептів, та аналізу мовних засобів 

їх об’єктивації у річищі когнітивної лінгвістики на матеріалі публіцистичного 

дискурсу, що уможливлює виявлення найсучаснішого представлення нашої 

країни в реальній мовній  свідомості англомовної спільноти. У цьому зв’язку 

актуальність нашої роботи вбачаємо у своєчасному вивченні структурно-

змістовної специфіки саме концепту UKRAINE, що викликано невпинним 

зростанням значущості цього концепту для представників англомовної 

лінгвокультури, про що свідчить щоденне поширення публікацій про Україну в 

англомовній пресі. 

Об’єктом нашого дослідження об’єктивований  у сучасному англомовному 

публіцистичному дискурсі концепт UKRAINE.   

Предметом виступають особливості структури та змісту концепту 

UKRAINE, репрезентованого  в англомовній публіцистичній картині світу. 
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Нашою метою є виявлення структури та змістовної специфіки концепту 

UKRAINE через аналіз засобів його дискурсалізації в англомовній публіцистиці.  

Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань: 1) визначити 

теоретико-методологічну базу вивчення структури та змісту концепту UKRAINE 

в англомовному публіцистичному дискурсі; 2) виявити структуру та зміст 

концепту UKRAINE, як фрагменту англомовної медіа-картини світу на матеріалі 

англомовного публіцистичного дискурсу; 3) проаналізувати та визначити 

основні засоби вербалізації досліджуваного концепту в англомовному 

публіцистичному дискурсі з висвітленням його аксіологічної специфіки. 

Наукова новизна роботи полягає в розробці авторської теоретико-

методологічної бази дослідження концепту UKRAINE, об’єктивованого в 

сучасному англомовному публіцистичному дискурсі, що дає змогу визначити 

специфіку найсучаснішої концептуалізації України в реальній мовній свідомості 

англомовної спільноти, з виявленням фреймової організації зазначеного 

концепту. 

Матеріал дослідження складають 450 рівних висловлюванню або кільком 

висловлюванням фрагментів англомовного публіцистичного дискурсу, які  

містять лексему «Ukraine» як слово-репрезентант концепту UKRAINE, 

отриманих методом суцільної вибірки з сучасних англомовних періодичних 

електронних видань «The Economist», «The Financial Times», «The Guardian», 

«Newsweek», «BBC News» (2009-2011).  

Теоретичним підґрунтям нашої розвідки слугують теорія мовної 

свідомості, теорія концептуалізації та категоризації (О.С. Кубрякова, 

М.М. Болдирєв,  І.С. Шевченко, R. Langacker та ін.), теорія фреймової семантики 

(Ч. Філлмор, Т.А. ван Дейк та ін). 

Концепт як лінгвокогнітивне явище є елементом ментальних і психічних 

ресурсів нашої свідомості, ідеальною абстрактною одиницею, якою людина 

оперує в процесах мислення і яка відображає її знання й досвід [8, с. 90]. 

Когнітивне тлумачення концептуфокусуєтсья на його ментальній природі. З 

лінгвокультурної точки зору концепт розуміється як «згусток культури в 

свідомості людини» [6, с. 43].   

Концепт УКРАЇНА вже був об’єктом аналізу на засадах когнітивної 

лінгвістики у дисертаційній роботі Н.А. Чабан у 1997 році [7, с. 254-268], у розвідках 

Т.Б. Долгової [2]. Проте, здобутки когнітивної лінгвістики останніх десятиліть не 

лише розширюють коло можливих інтерпретацій концепту, а й надають новітній 

теоретико-методологічний апарат, що дозволяє розглянути концепт не як задану 

готову одиницю свідомості людини, а як подію наповнення знака (у тому числі й 

мовного) когнітивним змістом у контексті публіцистичного дискурсу.  

У річищі лінгвокогнітивної парадигми виявляється неабияка специфіка 

концепту UKRAINE, яку вбачаємо в тому, що він об’єктивується власним ім`ям як 

спеціалізованим засобом репрезентації одиничного/унікального з «суто 

денотативним значенням» [5, c. 100], не здатним, не переходячи до розряду 

загальних імен, репрезентувати клас або описувати дещо, репрезентоване іншим 

ім`ям. Зважаючи на це, ми досліджуємо зміст та структуру концепту UKRAINE, 

розглядаючи його як концептуальну фреймову структуру, що уможливлює його 

моделювання [3, с. 13]. 



 87 

Під фреймом ми розуміємо і сам концепт, і його структурну основу, що є 

центральною частиною ментального простору, який породжується певним 

концептом і включає у себе різноманітні елементи інформації з близьких та 

віддалених схем, які асоціативно пов’язані з певним концептом [4]. Фрейм 

організовується у вигляді сукупності ієрархічно розташованих субфреймів та 

слотів, які взаємодіють між собою [1, с. 8].       

Вважаємо за доцільне аналізувати концепт UKRAINE через виявлення  

максимально повного набору притаманних йому ознак. Ці концептуальні ознаки, 

а також фрейми, субфрейми та слоти формують структуру концепту.  

На основі зібраного фактажу у структурі концепту UKRAINE виявлено такі 

фрейми: 1) UKRAINE-STATE; 2) UKRAINE-COUNTRY/TERRITORY; 

3) UKRAINE- ARTEFACT/ OBJECT; 4) UKRAINE- HUMAN BEING; 5) 

UKRAINE -THE FORMER SOVIET REPUBLIC; 6) UKRAINE-ORIGIN; 

7)UKRAINE- TERMINAL POINT. Очевидними є взаємозв’язок та інтеграція 

фреймів, які мають субфрейми та слоти, що в публіцистичних текстах 

репрезентується різноманітними (переважним чином, метафоричними) мовними 

засобами.   

Особливості мовної об’єктивації фреймів концепту UKRAINE сумарно 

наведені у таблиці 1. 

Проаналізувавши спосіб викладу інформації іноземними журналістами в 

англомовній пресі, виводимо, що уявлення англомовного заходу про Україну є 

поверховими, еклектичними й переважно негативними. Концепт UKRAINE 

переважно фігурує у когнітивних контекстах корумпованості української влади, 

розквіту злочинності, економічної розрухи. Газетні шпальти стійко 

концептуалізують Україну через призму чорнобильської теми (тільки раніше 

йшлося про закриття Чорнобильської АЕС, а зараз – про побудову укриття над 

саркофагом). Спостерігаємо й  приємніші для нас способи концептуалізації – у 

когнітивних контекстах науково-технічних розробок, спортивних досягнень, 

мистецьких проектів, проте обов'язково натрапляєш на концептуальні 

відгалуження щодо злиденних умов праці наших науковців, спортсменів, митців. 

Перспективи дослідження вбачаємо в його поглибленні із 

залученням більшого обсягу фактажу та проведенні розвідки на матеріалі 

французької та німецької публіцистики.   
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Таблиця1 

Способи мовної репрезентації фреймової організації концепту UKRAINE 

 

  

 

Фрейми   % Субфрейми %   Слоти          Приклади речень з текстів газет 

 
UKRAINE- 

STATE 

 

65,2 

 

Foreign 

policy 

9,4 

 

Tied to  

NATO 

 

Ukraine, once a keen suitor of Nato, has 

abandoned its aim to be a member of the 

alliance, its new leader said today in a 

move that should bring relief to many 

western capitals, as well as Russia. 

(Guardian, 27 May 2010) 

1, 8 Tied to  

Russia 

Russia enjoys a certain element of control 

over Ukraine, particularly in the energy 

sector. 

(Guardian, 8 Jul 2010) 

5, 4 

 

Tied to  

EU 

But right now the likelihood of EU 

membership is still vanishingly remote—

while the likelihood of a full-scale 

economic collapse is very real and 

immediate. Reversing Ukraine's steep 

fiscal nosedive before the country 

defaults on its debts is Yanukovych's most 

urgent problem. (Newsweek,Feb 10, 

2010) 

 

Domestic 

policy 

 

 

11,7 Crisis Ukraine is one of the countries hardest 

hit by the global economic crisis. (The 

Telegraph 18 Nov 2009) 

5,3 Democracy 

 

There appears to have been an alarming 

deterioration of press freedom in Ukraine 

so far this year as recent incidents 

indicate. Ukraine press freedom fears 

(Guardian, 16 Apr 2010) 

0,7 Currency Ukraine’s currency is plummeting in 

response to the country’s declining economic 

prospects and financing difficulties. (The 

economist, Jan 3 2009) 

 9,1 Economy 

 

Ukraine's economy shrank by nearly 30% in 

the first two months of this year, the national 

currency lost nearly half of its value against 

the dollar and close to a million people are 

unemployed. (Guardian, 4 Apr 2009) 

 11,8 Government The Ukrainian government's action is 

foolhardy, to say the least.(The Telegraph, 

August 29 2008 ) 

http://www.guardian.co.uk/media/press-freedom
http://www.guardian.co.uk/world/ukraine
http://www.guardian.co.uk/media/greenslade/2010/apr/16/press-freedom-journalist-safety
http://www.guardian.co.uk/world/ukraine
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Фрейми % Субфрейми % Слоти Приклади речень з текстів газет 

UKRAINE- 

COUNTRY/  

TERRITORY 

16,5 

 

 

Country 

 

 

 

2,4  Ukraine is a country of 46 million people; a 

nation that controls the flow of gas to 

millions of EU households. (Guardian, 22 

Aug 2010) 

Soil 

 

 

 

 

1, 3 

 

 In a few years' time Ukraine could regain 

its position as a global breadbasket, 

realising the huge agricultural potential 

of its famous chernozem (black earth), 

one of the most fertile soils in the world. 

(Guardian, 20 Jul 2010) 

Geographic

al position 

1,6 

 

 Ukraine’s paralysis raises difficult 

questions for the West. It is a country of 

46 million in a strategic spot between 

European Union countries and Russia, 

and its stability is crucial to the region. 

(The Financial Times, Feb 3, 2009 )     

Geographic

al 

Objects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2 

 

Kiev That, more than anything, explains why 

politics in Kiev is so perennially unstable 

and dysfunctional. Ukraine welcomes 

western support, but Russia is a 

permanent fixture(Guardian, 10 Jan 

2010) 

2,1 

 

Chernobyl 

 

 

Hence the recent soaring interest in the 

plant which, bizarrely, Chernobyl has 

become a popular tourist destination for 

foreign visitors to Ukraine. (Guardian, 

27 Mar 2011) 

1, 2 

 

Other cities 

 

The November protests by businesspeople 

attracted some 50,000 people from all 

over Ukraine, including the Party of 

Regions heartlands of Donetsk and 

Crimea. (The Financial Times, 24 Apr. 

2009) 

Population 3,7 

 

 Ukrainians turned out in droves donning 

their bright orange garb to bring down 

their pro-Russia overlords who had 

illegally stole an election in 2004. 

(Guardian, 6 Mar 2011) 

http://www.guardian.co.uk/world/ukraine
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/e/european_union/index.html?inline=nyt-org
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Фрейми % Субфрейми % Слоти Приклади речень з текстів газет 

UKRAINE- 

ARTEFACT

/ OBJECT 

10,4 UKRAINE-

property 

1,9  Ukraine has 30% of the world’s rich black 

soil and can provide sustenance for one 

billion people. Despite harvesting good crops 

in recent years, Ukraine’s crop yields are 

still 2-2.5 times lower compared to European 

crop yields. Ukraine has fantastic potential… 

(The Financial Times, 16.12.2009) 

UKRAINE’ 

s production 

0.7  Ukraine is already the world's top 

producer of barley, ranking second for 

sunflower and rapeseed. It produces 

about 50m tonnes of grain, just under 

half of which is exported. (Guardian, 20 

Jul 2010) 

UKRAINE-  

an object of 

manipulatio

n 

4, 3  Ukraine shouldn’t become a pawn in 

relations between the West and Russia. 

(Newsweek Jan 17, 2011) 

Ukraine-

president 

3, 5  At least one of the major irritants in 

Russia-NATO relations—the prospect of 

Ukrainian membership—has been 

removed now that the pro-Russian 

President Viktor Yanukovych recently 

confirmed that he would not continue 

Kiev's efforts to join the alliance. 

(Newsweek Nov 05, 2009) 

UKRAINE-   

HUMAN 

BEING   

5,2  5,2  Ukraine has strongly denied that it […] 

(BBC News, 27.01.06). 

UKRAINE -

THE 

FORMER 

SOVIET 

REPUBLIC 

1,4  1,4  Europe's economic crisis has allowed the 
extreme right in Ukraine to capitalize on 
the turmoil engulfing the former Soviet 
republic. (The Telegraph, 29 Mar 2009) 

UKRAINE- 

ORIGIN 

 

0,7 

 

 0, 7 

 

 It remains one of the world's largest 

exporters of grain – the leading barley 

exporter and sixth largest of wheat – at a 

time when the global market is in turmoil. 

(Guardian, 22 Aug 2010) 

 UKRAINE-  

TERMINAL 

POINT 

0,6 

 

 0, 6 

 

 Ukraine is one of the countries worst hit 

by the economic crisis and was granted a 

$16.4 billion (£9.8 billion) IMF loan last 

year. (The Telegraph,  08 Sep 2009) 

http://www.bbc.co.uk/news/business-11003544
http://www.bbc.co.uk/news/business-11003544
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канд. пед. наук, доцент Свердлова І. О. 

 
Анотація: Розглянуто актуальну проблему формування лексичних навичок в загальноосвітній 

школі. З’ясовано, що вправи є ефективним засобом формування лексичних навичок. 

Ключові слова: лексичні навички, система вправ, формування навичок. 

Аннотация: Рассмотрено актуальную проблему формирования лексических умений в 

среднеобразовательной школе. Выяснено, что упражнения являются эффективным средством 

формирования лексических навыков. 

Ключевые слова: лексические навыки, система упражнений, формирование навыков. 

Annotation: the current problem of forming of lexical skills at secondary school is researched. 

Exercises are determined to be an effective tool of forming of lexical skills. 

Key words: forming of skills, lexical skills, system of exercises. 

 

Знання іноземної мови асоціюється зі знанням слів, в той час як володіння 

мовою – з лексичними навичками, які саме й забезпечують функціонування 

лексики у спілкуванні. Лексичні навички  найважливіший і невід'ємний 

компонент змісту навчання іноземної мови, а їх формування саме і є метою 

навчання лексичного матеріалу [1, с. 32]. 

Проблемою розроблення шляхів формування лексичних навичок займалася 

В. М. Плахотник, Р. Ю. Мартинова, І. О. Свердлова, С. С. Вдовенко,                     

І. М. Верещагіна, Т. О. Притикіна, А. Ф. Гергель, Дж. Етворс, Дж. Кларк та інші. 

Але ця проблема недостатньо реалізована в існуючих посібниках, існує потреба в 

комплексах вправ, які б мали комунікативно-орієнтовані завдання і відповідали 

інтересам та потребам учнів старших класів. Останніми чинниками 

зумовлюється актуальність дослідження.  
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Об’єктом дослідження стали умови формування лексичних навичок в учнів 

середньої школи. 

Предмет дослідження – методичні рекомендації щодо системи вправ, 

спрямованихних на формування лексичних навичок. 

Завдання:  

1. Вивчити особливості формування лексичних навичок в учнів 

середньої школи; 

2. Вивчити принципи відбору лексичних одиниць до активного та 

пасивного словника; 

3. Розробити вправи, спрямовані на формування лексичних навичок; 

4. Провести експериментальне дослідження ефективності 

розроблених матеріалів. 

На першому етапі дослідження було показано, що лексичні навички – це 

здатність виконувати автоматично відносно самостійно ряд дій та операцій, 

пов’язаних з викликом слова з довготривалої пам’яті, та співвіднести його з 

іншими лексичними одиницями. 

Навички як автоматизовані дії можуть вироблятися за допомогою 

систематизованих вправ. Удосконалюються навички, тобто набувають таких 

якостей як міцність і гнучкість, у процесі виконання вправ і завдань. Основна 

мета навчальних завдань –  формування складних умінь, без яких неможлива 

така специфічна форма діяльності як мовлення [3, с. 2].  

Створення раціональної системи вправ є ключем до вирішення проблеми 

навчання іншомовного мовлення. Значимість системи вправ полягає в тому, що 

вона забезпечує як організацію процесу засвоєння, так і організацію процесу 

навчання.  

Ефективну систему вправ з розвитку умінь і навичок можна побудувати 

тільки на чітких принципах навчання, сформульованих на основі всебічного 

аналізу даних сучасної методичної науки [4, с. 5]. 

Для виконання завдань по оволодінню лексикою необхідні вправи, які 

можна поділити на дві великі групи: підготовчі і мовні. Підготовчі вправи 

здійснюють підготовку до мови, тобто забезпечують оволодіння механізмом 

мови – вміннями використовувати мовний матеріал. Підготовчі вправи в свою 

чергу можуть бути розподілені на дві підгрупи: мовні та мовнопідготовчі. Мовні 

вправи направлені в першу чергу на засвоєння, запам’ятовування самого мовного 

знаку. В процесі їх виконання учні оволодівають найпершими простішими 

операціями. В задачу оволодіння мовним матеріалом входить вміння 

застосовувати цей матеріал в різних видах мовної діяльності [2,  с. 28].  

Підготовчі вправи покликані забезпечити репродуктивне засвоєння 

лексики. До таких вправ слід віднести: вправи на заповнення пропусків у реченні 

словами, що відповідають цьому мінімальному контексту; вправи на доповнення 

речень за змістом; питально-відповідні вправи, коли учень повинен у відповіді на 

питання використовувати нове слово; вправи у перефразі, коли 

відпрацьовуються форми нового слова; вправи на складання речень з новими 

словами; усна підстановка; проста підстановка; проста підстановка у позиції, що 

змінюється; трансформація; вправи на об’єднання речень; рольова гра [2,  с. 28]. 
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Окрім розглянутих вище вправ для репродуктивного засвоєння необхідно 

використовувати специфічні мовні вправи. До них слід віднести вправи в 

відпрацюванні сполучуваності слів. На більш просунутому етапі навчання учням 

пропонуються мікро ситуації, що потребують від учнів вмінь сказати не одне, а 

три-чотири речення з включенням необхідної лексики, словосполучень 

наближають дані вправи до мовних [5, с. 104]. 

Таким чином, вправи відіграють важливу роль у процесі формування та 

закріплення лексичних навичок. Для досягнення цієї мети вправи повинні бути 

добре спланованими, їх виконання повинно здійснюватись у певній 

послідовності, переходячи від більш простих вправ до більш складних, вправи 

повинні відповідати рівню та віку учнів, необхідний також контроль за 

виконанням вправ. 
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Ключові слова: латинські запозичення, семантична структура речення, актанти, предикати, 

семантичні ролі, асиміляція. 

Аннотация: Работа посвящена анализу латинских заимствований в семантической структуре 

английского предложения на основе сравнительно-исторического и функционального методов, 

что позволяет установить их синтактико-семантические характеристики и степень 

ассимиляции. 

Ключевые слова: латинские заимствования, семантическая структура предложения, актанты, 

предикаты, семантические роли, ассимиляция.  

Summary: The research focuses on the analysis of lexical borrowings from Latin in semantic 

structure of English sentence within the framework of the comparative-historical and functional 

(cognitive) methods in linguistics. The syntactical-semantic characteristics and the degree of 

assimilation are researched.  
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Процес збагачення мови за рахунок раніш невідомих одиниць проходить 

постійно, оновлюючи мову та приводячи її у відповідність до потреб людей і 

змін, що постійно відбуваються в світі. Ось чому вивчення системи словникового 

складу англійської мови, її компонентів, ступенів їх активності, продуктивності 

та варіативності є таким необхідним. 

 Сучасна мова – це продукт довгого історичного розвитку, в процесі якого 

мова змінюється. Зміни торкаються всіх сторін мовної структури, але діють в них 

по різному. Історичний розвиток кожного рівня залежить від конкретних причин 

та умов, які стимулюють зміни в лексичному складі мови, в її фонетичній 

організації та в її граматичному устрої. До розвитку мови належать процеси 

росту та розпаду. Так, в англійській мові розвиваються аналітичні форми, 

складна система дієслівних форм. Проте, розпадається система відмінювання та 

особових закінчень дієслова, зникають слова із словникового складу, 

з’являються нові шляхом запозичення або новоутворень. 

Вивчення функціонування запозичень, процесів асиміляції, а також 

подальша розробка теоретичних питань щодо аналізу іншомовних запозичень 

представлені в роботах Н. Н. Амосової, В. Д. Аракіна, В. П. Секіріна, І. В. 

Арнольд, М.І. Мостового, А. Бо, О.І. Смирницького та ін.  

Актуальність даного дослідження зумовлена загальною спрямованістю 

сучасної лінгвістичної науки на новітні підходи щодо вивчення лексичних 

одиниць в рамках функціонального синтаксису, а саме, процесів асиміляції 

латинських запозичень в семантичній структурі англійського речення.  

Об’єкт дослідження становлять латинські запозичення в англійській мові 

відібрані із текстів авторів новоанглійського періоду. Предметом дослідження є 

вивчення місця та функціональнальних характеристик латинських запозичень в 

семантичній структурі англійського речення.  

Матеріалом дослідження слугували речення з латинськими запозиченнями, 

відібрані у хронологічному порядку з творів W. Shakespeare “Julius Caesar”, J. 

Galsworthy “The Forsyte Saga”, F.H. Burnett “Little Lord Fauntleroy”, E. Hemingway 

“The Old Man and the Sea”, Jerome David Salinger “The Catcher in the Rye”.  

Метою роботи є дослідження впливу латинських запозичень на розвиток 

англійської мови,  та визначення місця латинських запозичень в семантичній 

структурі англійського речення. Для досягнення поставленої мети відповідно до 

об’єкта та предмета було визначено основні завдання дослідження: 1) встановити 

роль запозичень в процесі розвитку англійської мови; 2) охарактеризувати засоби 

запозичення; 3) виявити історичні шляхи появи латинських запозичень в 

англійській мові; 4) визначити семантичну структуру англійського речення; 5) 

дослідити ролі та функції латинських запозичень в семантичній структурі 

англійського речення; 6) встановити рівень асиміляції латинських запозичень на 

матеріалі текстів авторів новоанглійського періоду.   

Наукова новизна роботи полягає в тому, що аналіз латинських запозичень в 

рамках функціонального синтаксису проводиться вперше. У результаті такого 

аналізу встановлено синтактико-семантичні характеристики досліджених 

лексичних одиниць та рівень їхньої асиміляції. 
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У більшості випадків запозичені слова з'являються в мові як засіб 

називання нових речей і вираження раніше невідомих понять. Запозичені слова 

можуть також бути вторинними найменуваннями вже відомих предметів і явищ. 

Це відбувається, якщо запозичене слово використовується для трохи іншої 

характеристики предмета, якщо воно є загальноприйнятим інтернаціональним 

терміном або якщо іноземні слова насильно впроваджуються в мову (при 

військовій окупації). Отже, запозичення – слова іншомовного походження, які є 

невід'ємною складовою процесу функціонування й історичної зміни мови, одним 

з основних джерел поповнення словникового запасу. Так, наприклад, латинські 

запозичення в англійській мові становлять 28,24% її словникового складу [5]. 

Історія запозичень пов'язана з історією народу та його відносинами з 

іншими народами. Роль запозичень (borrowings, loan-words) у різних мовах 

неоднакова й залежить від конкретно-історичних умов розвитку кожної мови. В 

англійській мові відсоток запозичень значно вище, ніж у багатьох інших мовах, 

тому що в силу історичних причин вона виявилася дуже проникною. Існуючі в 

словниковому складі мови запозичені слова класифікують: 1) по джерелу 

запозичення; 2) по тому, який аспект слова запозичений; 3) за ступенем 

асиміляції. [1, c. 6]. До основних засобів запозичення лексики відносять: 

транскрипцію (запозичене слово змінюється відповідно до вимови рідної мови) 

транслітерацію (написання іноземного слова буквами рідної мови), калькування 

(буквальний переклад іноземного слова або вислову) й семантичне запозичення 

(запозичення нового значення слова, додатково до уже існуючого).  

Поява латинських запозичень в англійській мові відбувалась в три етапи, 

що було спричинено такими історичними подіями:  прийняття християнства, що 

зіштовхнуло англійців з латинською цивілізацією, ренесанс, розвиток торгівлі й 

промисловості, науки й літератури [2, c. 38 - 41]. 

Латинські запозичення перших століть нашої ери (так званий 1-й шар 

латинських запозичень) відбивають характер культурно-економічних і 

військових відносин римських і германських племен, виражають нові поняття, 

що виникли у зв'язку із прилученням до більше високої культури римського 

народу цього періоду. До таких запозичень відносятьcя наступні слова: port (Lat. 

portus), cycene (kitcen) від Lat. coquina, piper (pepper) від Lat. piper і інші. Другий 

шар латинських запозичень (VI-VII ст.), тісно пов’язан з епохою введення 

християнства в Англії. До латинських запозичень цього періоду відносяться: 

bishop (від Lat. episcopus), priest (Lat. presbyter), monk (Lat. monachus) та ін. 

Англійська мова XVI-XVII століть характеризується значним шаром латинських 

слів, які були почерпнуті не шляхом усного спілкування, що є характерним для 

давньоанглійського періоду, а шляхом їхнього витягу із книг. Це так звані “учені 

слова”, що нерідко зберігають особливості морфологічного характеру 

латинських слів, як, наприклад, inertia, sanatorium, genus, radius, curriculum, 

datum, vacuum [6]. 

Аналіз латинських запозичень, їхнього місця в історії розвитку мови, 

ступеня їхньої асиміляції стає неможливим без дослідження семантичної 

структури англійського речення через яку вони реалізуються в мові.     

Речення як багатопланова мовна одиниця в сучасній лінгвістиці 

досліджується в різних аспектах, однак одним із провідних залишається напрям, 
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започаткований у 60-80-х роках ХХ століття та продовжений у роботах 

представників функціонального та синтактико-семантичного напрямків, коли 

відбувся перехід від з’ясування формальної організації синтаксичних одиниць до 

аналізу їхньої семантики, зокрема відношення речення до позамовної ситуації, 

що ним позначена (І.Вихованець, А.Загнітко, Н.Арутюнова, В.Богданов, В.Гак, 

Г.Золотова, А. Мустайоки, О.Падучева, Ю.Степанов, Я. Тестельца, Ч. Філлмора, 

Н.Шведова, У. Чейфа та ін.).  

Наше розуміння семантичної структури речення відповідає теоретичним 

положенням функціонального синтаксису та відображає смисл, який передається 

мовцем певним реченням. До складу речення входять його реляційна та 

аргументно-предикатна структури. Перша відповідає відображеній у мовній 

свідомості типізованим позамовним ситуаціям з їх учасниками та відношеннями 

між ними: Агенс – виконувач дії, Дія та Пацієнс – предмет дії, де домінантним 

елементом є дія, виражена дієсловом. Аргументно-предикатна структура речення 

складається з актантів (глибинних відмінків), зумовлених валентностями 

предикатів. Аргументно-предикатна структура, як семантичне ядро простого 

речення, відображає його пропозицію. Центом пропозиції є предикат, що 

визначає характер пропозиції (просту/ускладнену), вказує на кількість та статус 

аргументів, а також на відношення між ними [3,  с. 9].   

Компоненти семантичної структури речення – слова на позначення речей – 

це аргументи, а слова, що позначають ознаки речей – предикати. Предикат є 

центральним компонентом семантичної структури, що відкриває місця для будь-

яких інших структурних одиниць і в залежності від організації мови найчастіше 

представлений фінітним дієсловом. Інвентар семантичних ролей, 

запропонований Я.Г. Тестельцем,  складається із агенса, пацієнса, бенефактива, 

експерієнсера, стимула, інструмента, адресата, джерела та цілі [4, с. 213-214]. 

Відповідно до заповненої валентності предиката в певному реченні, яка 

реалізована актантом, вираженим лексичним запозиченням, нами й була 

досліджена семантична структура англійського речення.   

Проведений аналіз латинських запозичень свідчить, що серед аргументів, 

переважають  іменники, які в реченні виступають агенсом, пацієнсом, 

бенефактивом, інструментом,  стимулом, джерелом та цілю. Наприклад:  

The animal had lost reality. [ The Forsyte Saga](агенс) 

He must've picked up that goddam picture and looked at it. [The Catcher in the 

Rye] (пациенс) 

Young Jolyon looked at the animal, but saw him dimly, for his eyes were misty. 

[The Forsyte Saga](стимул) 

He'd bought it with his own money. [The Catcher in the Rye] (інструмент) 

Наш корпус прикладів демонструє, що серед предикатів переважає 

вживання дієслів, які рівномірно відкривають валентність як на агенс так і на 

пацієнс. Серед дієслів латинського походження переважають трьохмісні 

дієслова, які відкривають валентність як на агенс так і на пацієнс у 

співвідношенні 55% на 45%. Наприклад: 

I thrice presented him a kingly crown [Juleus Caesar 3.1] 

За семантичними параметрами предикати були класифіковані: 1) на 

предикати дії – номінатори активної фізичної дії, які в корпусі наших прикладів 
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представлені:  to appear, to discuss, to produce та ін.; 2) предикати стану, які 

характеризують носія стану: : to adore, to inspire та ін.. Наприклад:  

They discussed the nature of their homes and previous existences… [The 

Forsyte Saga] 

He often, however, brought home grapes or roses, and presented them to 

‘Mam’zelle’ [The Man of Property] 

"Phil adored them." [The Forsyte Saga] 

Good: I will expect you [Juleus Caesar 2.1] 

За нашими даними,  в рамках семантичної структури, предикати стану 

переважно  відкривають валентність на пацієнс, а предикати дії відкривають 

валентність на агенс. 

Ступінь асиміляції лексичних запозичень залежить від історичних умов 

розвитку кожного конкретного слова, тобто від часу запозичення, шляху 

запозичення, комунікативної значимості слова тощо. Латинські запозичення 

перетворюються за внутрішніми законами англійської мови у своїй граматичній 

структурі, звуковому та письмовому вигляді й значеннєвому змісті. Результатом 

графічної асиміляції є зміна незвичного для англійської мови написання 

запозичених слів: money – from L. moneta 

 Процес граматичної асиміляції виражається у здобутті запозиченнями всіх 

форм словозміни, які властиві даній частині мови в англійській мові, та 

утворенні форм за зразком споконвічних англійських слів. Наприклад повністю 

асимільоване слово рresent – from L. Рræsentem,  про що свідчить частота його 

вживання у творах, що аналізуються, та різноманіття частин мови, які воно 

здатне створювати. У  всіх творах воно зустрічається як дієслово в різних 

часових формах, яке означає “to bring or introduce into the presence of someone 

especially of superior rank or status”, та як  іменник, який визначає поняття “a 

thing that you give to somebody as a gift”. 

Фонетичне засвоєння запозичень приводить до підпорядкування їх нормам 

англійського словесного наголосу. В результаті лексичної асиміляції запозичені 

слова здобувають в англійській мові загальнонародну вживаність, а також 

підкоряються правилам словотвору та особливостям семантичного розвитку. До 

неасимільованих латинських запозичень можна віднести слова які 

використовувані англійцями в розмові або письмі й для яких в англійській мові є 

еквіваленти: ad libitum; ad ovo, de novo, alter ego, тощо. 

Проведене дослідження дозволило встановити синтактико-семантичні 

характеристики латинських запозичень в семантичній структурі англійського 

речення та ступінь їхньої асиміляції. Синтактико-семантичний аналіз латинських 

запозичень у творах інших авторів різних історичних періодів є перспективою 

подальшого дослідження.  
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Анотація: В цій статті висвітлюється теоретичний аналіз процесу формування навичок та 

вмінь усного мовлення, описується основні підходи до складання відповідної системи вправ. 

Ключові слова: аудіювання, вміння, вправи, говоріння, мовлення, навички. 
Аннотация: В данной статье  раскрывается теоретический анализ процесса формирования 

навыков и умений устной речи, описываются основные подходы составления определенной 

системы упражнений.   

Ключевые слова: аудирование, навыки, пособие, умение, упражнения, устная речь. 

Summary: This article deals with the theoretical analysis of the process of forming of skills of 

speech, describes the main approaches to making certain exercises. 

Keywords: ability, exercises, listening comprehension, oral practice, skills, textbook. 

Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, 

культурних, професійних та економічних контактів. Зростаючі потреби в 

спілкуванні та співпраці між країнами та людьми з різними мовами та 

культурними традиціями, нова освітня система в Україні вимагає суттєвих змін у 

підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов. 

Формування навичок та вмінь спілкування передбачає формування 

здатності і готовності здійснювати спілкування в чотирьох його видах: 

аудіюванні та читанні, говорінні й письмі. Всі аспекти мовлення дуже тісно 

взаємопов’язані і спрямовані на оволодіння іноземною мовою як засобом 

комунікації.  

Актуальність дослідження полягає в тому, що на даний час не існує 

навчальних матеріалів, які відповідали за об’ємом навчальному плану для 

студентів другого курсу, де англійська є другою мовою. Об’єктом дослідження є 

система вправ для формування навичок та вмінь усного мовлення. Предметом 

дослідження стали навички та вміння аудіювання та говоріння іноземною мовою. 

Мета даного дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати практичні методи 

формування навичок та вмінь усного мовлення студентів, а також розробити 

узагальнену систему вправ, яка буде використовуватися для вирішення цього 

завдання і показати її ефективність у процесі роботи.  

Для досягнення мети були виконані такі задачі:  

 розглянуто психолого-педагогічні основи формування навичок та 

вмінь усного мовлення;  

 розроблена система вправ для формування навичок та вмінь усного 

мовлення студентів за темою « Освіта у США та Великобританії»; 

 експериментально перевірена система вправ. 

http://www.uapedia.com.ua/
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Зміст курсу англійської мови в сучасних умовах складається з 

комунікативно-діяльного підходу. Цей підхід передбачає активну участь 

студентів у навчальному процесі з мови, де особливого значення набувають саме 

мовленнєві вміння, що належать до різних видів мовленнєвої діяльності – 

слуханні, говорінні, читанні й письмі [5]. 

Навички – це дії, складові частини яких у процесі формування стають 

автоматизованими.  За умов  наявності навички, діяльність людини відбувається 

більш продуктивно. Навички виступають необхідним компонентом вмінь та 

формуються  шляхом цілеспрямованих планомірних використань [1].                     

З психологічного погляду, навичка – це дія, сформована шляхом повторення, що 

характеризується високим ступенем засвоєння. Розрізняють такі види навичок, 

як первинно автоматизовані навички, що формуються без усвідомлення; 

вторинно автоматизовані навички, що формуються з попереднім усвідомленням  

[1]. 

Формування вмінь говоріння відбувається на основі  попереднього 

засвоєння тієї частини мовних засобів, які потрібні задля виконання мовних дій, 

при цьому формування мислення у кожного з студентів відбувається у 

відповідності з рівнем  його компетентності до певної проблеми. Термін 

«вміння» у психолого-педагогічній літературі тлумачиться по різному.  Під 

поняттям вміння розуміють дію або окрему діяльність. Вміння становлять 

засвоєний суб’єктом спосіб виконання практичних і теоретичних дій на основі 

знань і життєвого досвіду, що формується виконанням вправ і передбачає 

застосування у звичайних та змінних умовах [1]. Формування навичок та вмінь 

спілкування передбачає здатність і готовність здійснювати спілкування з усіма 

аспектами мовлення, які дуже тісно взаємопов’язані і спрямовані на оволодіння 

іноземною мовою як засобом комунікації. 

Формуванню усного мовлення сприяє взаємодія з знанням мови, правил 

утворення мови і сполучення [2]. Таким чином у формуванні спілкування 

залежить від рівня оволодіння цими компонентами. Ефективність процесу 

формування і вдосконалення навичок  та вмінь спілкування іноземною мовою 

студентів, передбачає наявність трьох етапів: етап створення дій і формування 

мовних навичок; етап удосконалення мовних навичок і створення умов для 

мовленнєвої діяльності; етап стабілізації навичок у мовленнєвій діяльності. 

Необхідно враховувати у процесі формування навичок та вмінь усного 

мовлення студентів, взаємозв’язок між знаннями, вміннями й навичками, які 

виявляється у тому, що вміння й навички формуються на основі знань; навички і 

вміння є необхідною умовою виконання мовленнєвих дій. У процесі навчання 

важливо враховувати ситуативний характер мовлення, а саме: хто говорить, про 

що говорить, з якою метою, кому говорить, за яких обставин, який 

передбачається результат спілкування. Мовленнєва дія неможлива поза 

ситуацією спілкування. З методичної точки зору особливе значення має здатність 

конкретизувати мовленнєву дію та предметно охарактеризувати. 

Основною комунікативною компетенцією є комунікативні вміння, 

сформовані на основі мовленнєвих знань і навичок, а також соціокультурні 

знання, навички й вміння. Усне мовлення передбачає сприймання текстового 

матеріалу різних типів і жанрів: від описів подій, розповідей, радіо і теленовин, 
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лекцій, діалогів до прагматичних текстів (інструкцій). У програмі з іноземної 

мови, окрім згаданих, зафіксовані ще й такі типи текстів, як інтерв’ю, 

оголошення, реклама. 

Розроблений автором цієї статті комплекс вправ для формування навичок 

та вмінь усного мовлення, за темою «Освіта у США та Великобританії», 

спрямований на підвищення ефективності процесу формування і вдосконалення 

вмінь спілкування іноземною мовою студентів. Доведено, що основними 

засобами реалізації запропонованої моделі є вправи, які відрізняються якісним 

складом, кількісним співвідношенням, тематичним  зв’язком, змістом. Усі 

вправи об’єднані в комплекс, що забезпечують виконання поставлених завдань. 

У процесі експериментального навчання доцільним є використання вправ, що 

забезпечують набуття мовленнєвих навичок і вмінь, необхідних для навчання 

говоріння: ситуація, бесіда, дискусія, на основі прочитаного або почутого, 

розповідь за темою, опис за власним вибором, опис з пам’яті або за уявленням, 

опис за наочністю, коментування, мовленнєві ситуації. Ефективною формою 

організації навчання з формування  усного мовлення у студентів, є інтерактивні 

форми роботи. 

Розробка системи вправ базувалась на розумінні поняття «вправа», як 

спеціально організованого в навчальних умовах багаторазового виконання 

окремих операцій, дій або діяльності з метою оволодіння ними або їхнього 

удосконалення, а також на основі таких методичних положень: 

1) мовленнєва спрямованість вправи, що визначається видом мовленнєвої 

діяльності (у нашому випадку – говоріння та аудіювання), для навчання 

якого призначена та чи інша вправа; 

2) врахування соціолінгвістичної структури усного іншомовного спілкування; 

3) ситуативна основа вправ; 

4) поетапність формування мовних навичок та мовленнєвих вмінь; 

5) функціональна циклічність системи, що відображає циклічний характер 

навчального процесу взагалі; 

6) підготовленість студентів, можливість та мотивація виконання ними 

вправи; 

7) забезпечення діяльнісного підходу до виконання вправи, що передбачає її 

спрямованість на запам'ятовування, засвоєння мовної інформації і 

програми дій, які дадуть можливість діяти в реальних умовах мовленнєвої 

діяльності; 

8) можливість самоконтролю з боку студентів при виконанні мовних вправ, 

тобто наявність зразка або ключа до вправи. 

  Вибір елементів системи (типів і видів вправ), їх розташування відносно 

один одного та функціонування зумовлені відповідними цілями та завданнями, 

методичними та психологічними концепціями. Відповідно до поширеної ідеї про 

основні методи навчання (ознайомлення, тренування, практика) було виділено 2 

типи вправ: мовні та вправи у підготовці до мовлення, причому мовні вправи 

розміщені на нижній сходинці ієрархічної системи і є основою готовності до 

виконання вправ другого типу. На підставі врахування критерій спрямованості 

вправи на прийом або видачу інформації та базових видів мовленнєвої діяльності 

– говоріння та аудіювання – визначено, що до системи вправи увійшли у такій 



 101 

послідовності: рецептивні – рецептивно-репродуктивні – репродуктивні – 

репродуктивно-продуктивні – продуктивні [3]. 

  Розроблений посібник, враховує такі компоненти, як:   

        1. Зміст завдання сприяє закріпленню найбільш важливих, вузлових питань 

матеріалу, що вивчаються; 
        2. Завдання сформульовані так, щоб при їх вирішенні студент мав 

можливість оперувати наявними знаннями в різних варіантах і ситуаціях; 
        3. Рівень теоретичної насиченості завдання є посильним для студента, 

адекватним рівню отриманих ним знань; 

        4. Завдання мають прикладний виробничий зміст, тобто конкретні, реальні; 
        5. Вирішення завдань не мають складних лексичних одиниц; 
        6. В процесі виконання завдань студенти формують пізнавальні вміння і 

навички; 
        7. Завдання спрямовані на формування вмінь і навичок; 
        8. Завдання програмують самостійну роботу студентів. 
 Рівень практичного володіння усним мовленням іноземною мовою 

студентів значно зростає, якщо під час навчання оволодівати мовними засобами, 

особливо граматичними, з урахуванням етапів формування мовленнєвих навичок 

та вмінь на рівні значення, форми й використання мовних явищ у спілкуванні; 
здійснювати опору на досвід усного мовлення, набутий студентами; 
використовувати систему вправ, яка створює ситуації мовлення, адекватні умови, 

і забезпечують включення студентів у ситуації; застосовувати інтерактивні 

форми роботи, спрямовані на розвиток комунікативних вмінь студентів. 

Результати експериментального навчання засвідчили, що загальний рівень 

усного мовлення іноземною мовою студентів експериментальної групи, де був 

використаний розроблений автором цієї статті посібник з усної практики за 

темою Освіта у США та Великобританії, перевищив аналогічний рівень, 

досягнутий студентами контрольної групи. Мета і завдання роботи були 

виконані. 

Перспектива подальшого дослідження вбачається у необхідності пошуку 

нових підходів до інтенсифікації процесу навчання, шляхом розробки 

ефективних вправ та їх оптимального співвідношення.  
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Анотація: У статті розгдядається методичний потенціал рольових ігор при навчанні граматиці 

англійської мови. Виділені особливості формування продуктивних та рецептивних 

граматичних навичок. Показано, що рольова гра є ефективною технологією, яка сприяє 

оптимізації навчання граматиці. Формулюються основні вимоги до рольових ігор, 

досліджуються напрацювання вітчизняних та зарубіжних методистів за даною темою. Описана 

рольова гра «Things we were going to do» для відпрацювання граматичної структури used to та 

формування навички постановки питань у минулих часах. 

Ключові слова: граматика, навичка, уміння, репродуктивний, рецептивний, граматична 

навичка, рольова гра, вимоги до рольових ігор. 

Аннотация: В статье рассматривается методический потенциал ролевых игр при обучении 

грамматике английского языка. Выделены особенности формирования продуктивных и 

рецептивных грамматических навыков. Показано, что ролевая игра является эффективной 

технологией, способствующей оптимизации обучения грамматике. Формулируются основные 

требования к ролевым играм, исследуются наработки отечественных и зарубежных 

методистов по данной теме. Описана ролевая игра «Things we were going to do» для отработки 

грамматической структуры used to и формирования навыка постановки вопросов в прошедших 

временах. 

Ключевые слова: грамматика, навык, умение, репродуктивный, рецептивный, 

грамматический навык, ролевая игра, требования к ролевым играм. 

Summary: The methodical potential of role-play games while teaching English grammar is 

considered in the article. The peculiarities of the formation of productive and receptive grammar 

skills are allocated. It is shown, that a role-play game is an effective technology, that helps to 

optimize teaching grammar. Main requirements to role-play games are formulated; the works of 

domestic and foreign methodists on the topic given are investigated. The role-play «Things we were 

going to do» for practicing the grammar structure used to and the formation of question-asking skills 

using past times is described. 

Key words: grammar, skill, ability, reproductive, receptive, grammar skill, role-plays game, 

requirements to role-play games. 

Метою написання цієї статті є дослідження особливостей використання 

рольових ігор при навчанні граматиці англійської мови. Актуальність даної теми 

полягає в тому, що вона є недостатньо дослідженою та вивченою, ефективність 

використання прийому рольових ігор при навчанні граматиці не до кінця 

підтверджена. Проблемою використання рольових ігор для вивчення граматики 

цікавились такі вчені, викладачі та методисти, як  А. К. Демішева,                       

О. В. Калімуліна, М. Ю. Курбатова, Є. А. Маслико, Н. К. Скляренко та ін..

 Об’єкт дослідження – прийоми та методи роботи учнів з рольовими іграми, 

що забезпечують найбільший ефект процесу формування граматичних навичок.

 Предмет дослідження – методичні рекомендації щодо формування 

граматичних навичок в ході опрацювання їх в рольових іграх. 

Здійснення будь-якої діяльності передбачає вироблення в людини навичок 

і вмінь користуватися ними для досягнення поставленої мети. 

Навичку визначають як «психічне новоутворення,завдяки якому індивід 

спроможний виконувати певну дію раціонально,з належною точністю і 
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швидкістю, без зайвих витрат фізичної та нервово – психологічної енергії»        

[6, с. 98]. 

Щоб досягти «рівня навички» (І. О. Зимня, Ю. І. Пассов ), мовленнєва дія 

має набути таких якостей як автоматизованість, стійкість, гнучкість,відсутність 

спрямованості свідомості на форму виконання, відсутність напруження і швидкої 

втомлюваності. 

У процесі виконання того чи іншого виду мовленнєвої діяльності  

формуються мовленнєві уміння.  

Відповідно до основних видів мовленнєвої діяльності відносять чотири 

основних уміння: уміння говорити( в діалогічній та монологічній формах), 

уміння писати, уміння аудіювати та уміння читати. 

Продуктивні уміння – говоріння та письмо – складаються на ґрунті 

репродуктивних навичок : граматичних, тобто навичок вибору морфолого-

синтаксичного оформлення одиниці усного або писемного мовлення; 

Рецептивні уміння – аудіювання та читання – складаються на ґрунті 

рецептивних навичок : граматичних, тобто навичок розпізнавання граматичних 

та прогнозування синтаксичних структур усного або писемного мовлення; 

Уміння і навички формуються в людини в процесі її навчання. 

Виокремлюють три основні його фази. Перша розпочинається з усвідомлення 

завдання та способів його виконання. На основі тренувань, тобто багаторазового 

повторення певних дій з метою їх закріплення та вдосконалення, поступово 

послідовність рухів стає злагодженою, а дії - чіткішими та погодженішими. 

Вправність переходить у другу, вищу фазу своєї досконалості. У третій фазі дії 

стають завченими, що дає змогу вдосконалювати їх, доводити до певного рівня 

майстерності. 

Рівень сформованості навичок і вмінь значною мірою залежить від 

свідомого ставлення, готовності особистості до вироблення в собі вмінь і 

навичок, зацікавлення в кращому виконанні дій, пов´язаних з розв´язанням 

завдання. 

Мета навчання граматичного матеріалу іноземної мови, що вивчається, це 

оволодіння граматичними навичками мовлення: репродуктивними, тобто 

граматичними навичками говоріння і письма, та рецептивними, тобто 

граматичними навичками аудіювання і читання. 

Згідно з Ю.І Пасовим [5, с. 150-151], граматична навичка -  синтезована дія 

з вибору моделі, яка адекватна мовній задачі у даній ситуації 

Г. В. Рогова  [7, с. 74] розуміє під граматичною  навичкою говоріння 

стабільно правильне і автоматизоване, комунікативно-мотивоване використання 

граматичних явищ в усному мовленні. 

Граматичні навички мовлення, як і всі інші навички мовлення, повинні 

характеризуватися такими ознаками як автоматизованість, гнучкість та стійкість 

і формуватися поетапно. 

Перший етап (орієнтовно-підготовчий): на цьому етапі учні знайомляться 

з новим мовним матеріалом. 

На другому етапі (стереотипно-ситуативному або стандартизуючому) має 

місце автоматизація дій учнів з новим мовним матеріалом в аналогічних 

ситуаціях мовлення. 
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На третьому етапі (варіюючи-ситуативному) має місце подальша 

автоматизація дій учнів з новим мовленнєвим матеріалом на рівні понад фразової 

єдності.  

Сформованість репродуктивної граматичної навички -  одна з передумов 

функціонування вміння висловлювати свої думки в усній та письмовій формі. 

Щоб здійснити свій комунікативний вибір, той, хто говорить / пише, має 

спочатку вибрати граматичну структуру, яка б відповідала даній ситуації 

мовлення. У багатьох випадках (наприклад, при висловлюванні прохання) на 

вибір ГС впливають стосунки між людьми [4, с. 73]. 

Сформованість рецептивної граматичної навички є одна з передумов 

функціонування вміння розуміти думки інших людей в усній і письмовій формі. 

Якщо рецептивна навичка сформована, сприймання супроводжується 

розпізнаванням граматичних форм та співвіднесенням їх з певним значенням.      

[4, с. 73]. 

Учителі та методисти постійно перебувають у пошуках способів 

підвищення якості та ефективності навчання іноземної мови. 

Прочитавши статті російських методистів [3, с. 64-65; 9, с. 43-49], можна 

зробити висновок про те, що на даний момент поряд з традиційними методами 

навчання широко поширені ігрові прийоми навчання граматиці. Одним з таких 

способів, безперечно, можна вважати рольову гру. [1, c. 7]. 

Рольова гра – це своєрідний навчальний прийом, при якому учень повинен 

вільно говорити у рамках даних обставин, виступаючи у ролі одного з учасників 

іншомовного спілкування. 

Аналіз літератури з використання рольової гри в навчанні іноземним мовам 

показує, що гра - явище поліфункціональне. 

Вона належить до групи актовних засобів навчання, допомагає 

активізувати мовну діяльність школярів, формує у них уміння самостійно 

висловлювати свої думки,виховує в учнів почуття впевненості в собі, сприяє 

створенню позитивного психологічного мікроклімату на уроці, залучає до 

активної мовленнєвої діяльності усіх учнів. 

Рольова гра має велике духовне значення. У рольових іграх виховується 

свідомість, дисципліна, взаємодопомога, уміння відстояти свою точку зору [8, c. 

4]. 

Багато досліджень було зроблено з рольової гри та її ефективності у 

викладанні мови англомовними авторами. 

Марія Тереза Петроун [10, c. 20-21] робить наголос на мотиваційній ролі 

ігор на уроці англійської мови та вважає, що діти, особливо учні молодших 

класів не мають своєї власної мотивації у вивченні іноземної мови, і 

застосування рольових ігор на будь-якому етапі уроку зацікавлює їх і  викликає 

бажання ходити на уроки англійської мови. 

А.К. Демішева [2, c. 2-3] у своїй статті,присвяченій рольовим мовним 

іграм, називає такі основні вимоги до рольових ігор: 

1. Гра повинна стимулювати мотивацію навчання; 

2. Рольову гру треба добре підготувати; 

3. Рольова гра має бути прийнята всією групою; 

4. Вона неодмінно проводиться в доброзичливій, творчій атмосфері;  
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5. Гра організовується таким чином, щоб учні могли в активному 

розумовому спілкуванні з максимальною ефективністю використовувати 

навчальний матеріал, що відпрацьовується; 

6. Учитель неодмінно сам вірить у рольову гру, в її ефективність;  

7. Створення сприятливої атмосфери  на уроці – дуже важливий фактор, 

значення якого важко переоцінити. 

Отже, проаналізувавши напрацювання українських та зарубіжних 

методистів, можна зробити висновок, що рольова гра є ефективним, поширеним, 

вивченим та досі активно вивчаємим прийомом, що успішно застосовується при 

вивченні англійської мови як в Україні, так і за кордоном. Рольові ігри також 

популярні серед учнів, тому що вони допомагають невимушено засвоювати 

матеріал уроків.  Перспективною, на нашу думку, є експериментальна перевірка 

розроблених рольових ігор та формування остаточних висновків щодо їх 

ефективності. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Білик О. Рольові ігри на уроках іноземної мови / Оксана Білик //                    

English. – 2010. № 31. – C. 7-10. 2. Демішева А. К. Рольові ігри на уроках 

англійської мови /А. К. Демішева //Англійська мова та література. – 2010. –       

№ 13. – C. 2-10. 3. Курбатова М. Ю. Игровые приемы обучения грамматике 

английского языка // Иностранные языки в школе. – 2006. – C. 64-65.                    

4. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних 

закладах. – К.: Ленвіт, 1999. – 320с. 5. Пассов Е. И. Основы коммуникативной 

методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов. – Москва: Русский 

язык, 1989. – 276 с. 6. Психологічний словник /за ред. В. І. Войтка. – К.: Вища 

школа, 1982. – 216с. 7. Рогова Г. В. Методика обучения иностранным языкам в 

средней школе / Г. В.Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова. – М.: 

Просвещение, 1991. – 287с. 8. Филь Л. Рольові ситуаційні ігри // English. – 2000. 

– October (№ 37) – С. 4-5. 9. Чернина Л. Г. Из опыта использования учебных 

настольных игр при обучении грамматике // Иностранные языки в школе. – 1999. 

– № 4. – C. 43-49. 10. Maria Teresa Petrone. Using games in TEFL //Іноземні мови. – 

2001. – № 1 – С. 20. 11. Wantcyn-Jones Peter. Grammar Games and Activities for 

Teachers. – Penguin Books. – 1995. – 185p. 
 

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І РОЗВ’ЯЗАННЯ 

КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ  

У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ 

 

Ряполова Я. В. (Генічеськ) 

Науковий керівник:  

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

Анотація: На основі аналізу теоретичних джерел розглянуто сутність конфлікту та його 

структуру; визначено особливості та причини виникнення конфліктних ситуацій у ВНЗ; 

теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено систему забезпечення 

конфліктологічної підготовки студентів у полікультурному середовищі.  

Ключові слова: запобігання і розв’язання конфліктних ситуацій, конфлікт, конфліктологічна 

підготовка, педагогічний конфлікт, полікультурне середовище. 
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Аннотация: На основе анализа теоретических источников рассмотрена суть конфликта и его 

структура; выявлены особенности и причины возникновения конфликтных ситуаций в ВУЗе; 

теоретически обоснована и экспериментально проверена система обеспечения 

конфликтологической подготовки студентов в поликультурной среде.  

Ключевые слова: конфликт, конфликтологическая подготовка, педагогический конфликт, 

поликультурная среда, предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций. 

Summary: The essence of conflict and its structure are considered on the basis of theoretical source 

analysis; the peculiarities and reasons of appearance of conflict situations are determined; the system 

to ensure students’ conflict training in the polycultural environment is theoretically grounded and 

practically tested.  

Key words: conflict, conflict training, pedagogical conflict, polycultural environment, prevention 

and resolution of conflict situations. 

Актуальність дослідження. В умовах трансформації українського 

суспільства відбувається зростання рівня конфліктності, що ускладнює 

життєдіяльність особистості, порушує гармонійність та комфортність її 

існування. У контексті пріоритетних проблем функціонування сучасного 

освітнього простору чільне місце займає проблема педагогічних конфліктів. 

Вона набуває окремого науково-практичного статусу, зокрема тоді, коли йдеться 

про виникнення конфліктів у полікультурному середовищі вищого навчального 

закладу. 

Практика вищої школи вимагає розв’язання проблеми підготовки 

професійно компетентних педагогічних кадрів, які володіють методами 

передбачення, запобігання й врегулювання конфліктів. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з питань конфліктів у 

педагогічних системах дозволяє визначити, що переважна більшість досліджень 

стосується шкільних колективів, а саме: всебічний аналіз конфліктів, їх 

запобігання і розв’язання в учнівському середовищі (А. Анцупов, В. Журавльов, 

О. Ковальов та ін.); з’ясування сутності конфліктів, їх причин у педагогічних 

колективах (О. Бєлкін, В. Жаворонков, І. Зиміна та ін.). 

Разом з тим у педагогічній науці не обґрунтовано науково-педагогічні 

засади і шляхи запобігання і розв’язання конфліктних ситуацій у 

полікультурному середовищі ВНЗ.  

Об’єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка майбутніх 

фахівців у полікультурному середовищі ВНЗ.  

Предмет дослідження – підготовка майбутніх фахівців до здійснення 

діяльності із запобігання і розв’язання конфліктних ситуацій.  

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні педагогічних 

основ запобігання й розв’язання конфліктних ситуацій у полікультурному 

середовищі вищого навчального закладу та експериментальній перевірці системи 

здійснення конфліктологічної підготовки майбутніх фахівців.  

Наукова новизна дослідження полягає: у ретроспективному аналізі 

провідних тенденцій розвитку теорії конфлікту в філософії, соціології, 

психології, на основі якого виявлено й охарактеризовано специфіку педагогічних 

конфліктів, їх типи, причини виникнення у полікультурному середовищі ВНЗ; у 

науковому обґрунтуванні й експериментальній перевірці системи забезпечення 

конфліктологічної підготовки студентів ВНЗ.  
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Громадське життя не може існувати без зіткнення ідей, життєвих позицій, 

цілей, як окремих людей, так і малих та великих колективів. Постійно виникають 

розбіжності думок і різного роду суперечності, що нерідко переростають у 

конфлікти. 

Широко відомо, що конфлікти (від латинського conflictus – зіткнення) – 

зіткнення сторін, думок, сил – це постійні супутники людського буття та 

суспільного розвитку.  

Проведений нами аналіз засвідчив, що конфлікт – досить складне 

соціально-психологічне явище. Тому до найбільш значущих проблем, що на 

сьогодні до кінця не розв’язані в конфліктології, відносяться труднощі з 

визначенням саме поняття „конфлікт”. 

Так, ряд дослідників (А. Алексєєва, В. Афонькова, Н. Левітов, 

А. Сергодєєв, М. Феденко та інші) визначають конфлікт як зіткнення поглядів, 

інтересів, настанов особистості й передбачають при цьому боротьбу як засіб 

розв’язання конфліктів [1, 2, 4]. 

На думку О. Єршова, „конфлікт як гранична форма негативних взаємин 

загострює всі суперечності й непорозуміння, підвищує емоційну збудливість і 

психічну напругу конфліктуючих осіб усього колективу” [3, с. 38]. 

Структура конфлікту складається із конфліктної ситуації, учасників 

конфлікту, його предмету, умови протікання, дії сторін, прийомів та способів 

протидії.  

Конфлікт виникає тільки там, де два чи більше суб’єктів не тільки 

усвідомлюють розбіжність інтересів, але й активно протидіють один одному. 

Об’єктивно наявна розбіжність цілей та інтересів, узята сама по собі, так само, як 

і усвідомлення такої протилежності окремими індивідами (чи групами), ще не 

створюють реальних умов для розгортання конфлікту. 

Передумовою для розгортання конфлікту є створення в соціальній системі 

потенціалу напруженості. Переростання потенціалу напруженості в реальну, 

тобто відкрито виявлену напруженість, що матеріалізується в соціальних 

очікуваннях, позиціях індивідів (чи груп), у їхніх конкретних соціальних діях, 

означає, що сформувався суб’єкт конфліктної дії, здатний ініціювати конфліктну 

ситуацію (рис. 1.1).  

Рис. 1.1 

Виникнення конфліктної ситуації 

 
Суперечності інтересів і потреб 

     ↓ 
Потенціал напруженості 

     ↓ 
Суб’єкт конфлікту 

     ↓ 
Конфліктна ситуація 

 

Для виникнення конфлікту необхідна наявність компонентів: потенційної 

напруженості у даній конфліктній системі, викликаної наявним об’єктом 

конфлікту; переходу потенційної напруженості в реальну та виникнення на цій 
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основі конфліктної ситуації; усвідомлення соціальними групами протилежності 

своїх інтересів і формування суб’єкта конфлікту; створення інциденту для появи 

реальної конфліктної взаємодії. 

Розходження молодих людей у поглядах, розбіжність сприйняття й оцінок 

тих чи інших подій дуже часто призводять до спірної ситуації. Якщо ситуація, 

що склалася, становить перешкоду для досягнення поставленої мети хоча б 

одного з учасників взаємодії, то виникає конфліктна ситуація. Будь-якому 

конфліктові передує спірна ситуація, проте не кожна спірна ситуація веде до 

конфлікту. Для переростання наявної суперечності в конфліктну ситуацію 

необхідні: значимість ситуації для учасників конфліктної взаємодії; перешкода з 

боку одного з учасників досягненню цілей його опонентом (навіть якщо це 

суб’єктивне, далеке від реальності, сприйняття одним з учасників); перевищення 

рівня особистої чи групової терпимості до наявної перешкоди хоча б в однієї зі 

сторін.  

Конфліктні ситуації, що існують у полікультурному середовищі ВНЗ у 

значній кількості, переходять у конфлікт лише у разі порушення балансу 

інтересів учасників взаємодії та за певних умов. Конфліктна ситуація – це умова 

виникнення конфлікту. Для переростання такої ситуації в конфлікт необхідними 

є зовнішній вплив, поштовх чи інцидент. 

Виявлено, що молода людина, яка навчається у ВНЗ, має бути готовою до 

активної творчої діяльності в сучасному полікультурному середовищі, зберігати 

свою соціально-культурну ідентичність і водночас прагнути до розуміння інших 

культур, поважати інші культурно-етнічні спільності, вміти жити у мирі й злагоді 

з представниками різних національностей, рас і вірувань. 

Таким чином, потребує розв’язання проблема зниження конфліктогенності 

полікультурного середовища, що вимагає організації цілеспрямованої 

педагогічної діяльності з урегулювання педагогічних конфліктів.  

Компонентами структури діяльності з урегулювання конфліктів 

виступають: діагностика взаємин і конфліктів; запобігання (профілактика); 

подолання (розв’язання) конфліктів.  

Науково-методична система забезпечення формування конфліктологічної 

компетенції студентів включає визначення шляхів, засобів, форм і методів, 

спрямованих на конфліктологічну підготовку майбутніх учителів іноземних мов.  

В ході дослідження було розроблено тренінговий курс за темою “Conflict 

Resolution”, який складався з 2 проектів, 6 майстер-класів, 2 семінарів, 1 

тренінгу, та передбачав використання різноманітних інноваційних методів 

навчання, таких як творча пошукова діяльність студентів, евристична бесіда, 

діалог, дискусія, „мозкова атака”, групова й індивідуальна самостійна робота, 

метод „круглого столу”, метод проектів, рольові ігри, навчання в 

співробітництві, драматизація, семінари, диспути, полікультурні колоквіуми. 

Вони були орієнтовані на активізацію навчально-пізнавальних дій, формування 

толерантності, та набуття навичок розв’язання конфліктних ситуацій.   

Перспектива дослідження полягає у забезпеченні індивідуального підходу 

до конфліктологічної підготовки студентів, урахуванні специфіки роботи з 

представниками різних національностей, виявленні шляхів організації 

самостійної роботи щодо підвищення конфліктологічної компетенції. 
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НОВОТВОРИ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ 
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Анотація: У статті розглядаються семантичні та прагматичні характеристики новітніх мовних 

одиниць, які функціонують у сучасному публіцистичному дискурсі. 

Ключові слова: неологізм, оказіоналізм, публіцистичний дискурс. 

Аннотация: В статье рассматриваются семантические и прагматические характеристики 

новых языковых единиц, которые функционируют в современном публицистическом 

дискурсе. 

Ключевые слова: неологизм, окказионализм, публицистический дискурс. 

Summary: The article deals with semantic and pragmatic characteristics of new lexical units which 

function in modern publicistic discourse.  

 Key words: neologism, nonce-word, publicistic discourse. 

Зміни в суспільстві вимагають уточнення, поглиблення існуючих наукових 

понять та зумовлюють утворення нових мовних одиниць для позначення 

сучасних реалій соціального життя. 

Людина бачить світ через призму мови, яка змінюється і розвивається 

відповідно до трансформацій, що відбуваються в суспільстві, враховуючи 

інтереси та потреби людини. Разом з новими поняттями приходять нові слова, 

контакти між носіями різних мов сприяють запозиченню лексики, і мовні 

новотвори розглядаються в контексті суспільних відносин. В останні десятиліття 

в лексико-семантичній системі англійської мови спостерігаються активні, 

динамічні процеси. Розвиток мови на лексичному рівні пов’язаний, перш за все, з 

появою неологізмів, тобто слів та словосполучень, що сприймаються носіями 

літературної мови окремого національного варіанта як нові (за формою або 

змістом). 

Антропоцентричний характер сучасних англійських новотворів є 

закономірним етапом розвитку неології, обумовлений, в першу чергу тим, що в 

90-х роках минулого сторіччя відбулося остаточне визнання антропоцентризму 

як одного з провідних принципів лінгвістики. У поєднанні з увагою, яку 

приділяють публіцистичному дискурсу, це обумовлює актуальність даного 

дослідження.  
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Мета дослідження полягає у проведенні комплексного аналізу новотворів у 

сучасному англомовному публіцистичному дискурсі.       

Мета роботи зумовлює постановку і вирішення наступних завдань: 

 проаналізувати зміст поняття «мовний новотвір», 

 дослідити суспільні умови розвитку словникового складу, 

 виявити чинники, які зумовлюють появу новотворів у 

конкретному типі дискурсу, 

 проаналізувати фактори появи новотворів у взаємозв'язку з 

прагматичними потребами суспільства. 

 

Об’єктом дослідження є мовні новотвори, які функціонують у сучасному 

англомовному публіцистичному дискурсі. 

Предметом вивчення є семантичні та прагматичні характеристики таких 

новотворів. 

Матеріалом дослідження слугували 300 прикладiв з сучасних британських 

та американських періодичних видань. Загальний обсяг досліджуваного 

матеріалу складає 502 017 друкованих знаків. 

Методи дослідження. При аналізі мовного матеріалу та для досягнення 

конкретної дослідницької мети були використані: 

- семантичний аналіз; 

- прагматичний аналіз; 

- метод суцільної вибірки;  

- соціолінгвістичний метод. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено 

детальний опис семантичних та прагматичних особливостей, притаманних 

сучасним англомовним новотворам. Уточнено розвиток тенденції до евфемізації. 

Одержані результати є доповненням у дослідженні основних тенденцій розвитку 

лексичної системи сучасної англійської мови. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що її висновки сприяють 

розвитку теорії неології, є внеском у лексикологію англійської мови, а також у 

стилістику, зокрема публіцистичних текстів. 

Практичне значення проведеного дослідження зумовлено можливістю 

використання його результатів та висновків у теоретичних курсах з лексикології 

та стилістики. 

Важливим для дослідників процесів збагачення словникового складу є 

поняття «неологізм», проте уявна простота визначення цього терміну ілюзорна. 

Навіть у словнику-довіднику «Нові слова і значення» немає прямого визначення 

неологізму: «...процес творення нових слів і значень, причини і умови їх прояву і 

засвоєння ще не повністю досліджені в мовознавстві. Відсутня і надійна 

класифікація, яка спирається на об'єктивні ознаки нових слів. Більш того, немає 

цілком чіткого і загальноприйнятого поняття лексичного неологізму» [цит. за: 2, 

с. 458]. 

У визначенні новоутворень немає єдиної точки зору. Можна виділити 

чотири основні моменти, що характеризують це поняття в різних роботах [1, с. 

95]: 
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1) час появи слова; 

2) наявність / відсутність конкретного творця; 

3) відчуття / не відчуття новизни слова; 

4) входження / не входження в мову. 

Окрім неологізмів, слід розглянути також поняття оказіоналізму, яке є 

істотним учасником сучасного процесу словотворення. 

Оказіоналізми як індивідуальні утворення носять виключно мовленнєвий 

характер. Для оказіоналізму його «авторство» є принциповою умовою його 

існування. Оказіоналізм не відтворюється, а створюється – вперше існує в мові 

конкретного індивідуума. Звичайно, ми не завжди можемо знати, якій конкретній 

особі належить той або інший оказіоналізм: цьому заважає швидкоплинний 

характер мови, хоча писемність, зрозуміло, значно полегшує (але не завжди 

може гарантувати) знаходження авторства оказіоналізму. Одним словом, 

оказіоналізм є завжди індивідуальним і в своєму авторстві принципово 

співвідноситься з конкретною особою – творцем цього оказіоналізму [1, с. 256]. 

Отже, в нашій роботі ми використовуємо поняття «новотвір», під яким 

розуміємо як оказіональні, так і узуальні слова та словосполучення, що носії 

літературної мови сприймають як нові (за формою або за змістом). 

У результаті проведеного дослідження, ми виокремили наступні галузі 

суспільного життя, які є основними джерелами нових слів.  

Так, інформаційна революція на початку ХХІ сторіччя і далі є 

найвпливовішим чинником щодо процесів поповнення словникового складу 

сучасної англійської мови. З «інтернетизацією» суспільства, зокрема, пов’язана 

найбільша кількість лексичних інновацій останнього часу. Наприклад, 

словосполучення digital generation утворилося на позначення покоління молодих 

людей (до двадцяти років), обізнаних в інформаційній техніці. Слово e-waste 

позначає електронні відходи, тобто комп’ютери, їхні комплектуючі та інші 

сучасні електронні прилади, які зараз складають значну частину побутових 

відходів. Номінація dot-commer (dot-commie) використовується для позначення 

підприємця, бізнесмена, який здійснює свою комерційну діяльність тільки через 

Інтернет.  

До інших постачальників новотворів належить сфера економіки і бізнесу. 

Неологізми у цій галузі характеризують нові економічні відносини, теорії та 

доктрини, економічні явища, особливо такі, що співвідносяться з постійними 

реформами, прагненням удосконалення економічного життя суспільства. 

Наприклад, новотвір dotbam позначає віртуальне (Інтернет) торговельне 

підприємство, яке нічого не виробляє, а лише продає різні товари вроздріб. Саме 

на таких підприємствах працюють e-tailers, тобто особи, що займаються 

роздрібною торгівлею через Інтернет. 

Словосполучення dot-com economy позначає економічну діяльність, що 

здійснюється через Інтернет. На думку економістів, саме Інтернет виявився 

головним чинником з часів індустріальної революції, що впливає на світову 

економіку. Тому не дивно, що тепер інформаційну революцію іменують 

«революцією світового павутиння» – the Web revolution. 
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Унаслідок глобалізації виникає нове явище, що характеризується вільним 

пересуванням в географічному просторі капіталів, товарів, робочої сили та ідей. 

Воно вже отримало назву zero-friction economy. Інший новотвір culturnomics 

(culture + economics) створений для позначення залежності економіки від 

особливостей культури певної країни, тобто історії, менталітету населення, 

релігії та політики.  

Мова реклами останнім часом також сприяє поповненню словникового 

складу чималою кількістю нових слів і словосполучень, серед яких passion brand 

(ім’я відомої фірми, що викликає ажіотаж навколо її товарів), ad creep (експансія 

реклами на такі «нетрадиційні» місця, як підлоги, стіни туалетних кімнат, 

автомобілі) та багато інших.   

Проблему охорони довкілля вже кілька десятиліть у країнах Заходу 

сприймають як одну з найактуальніших в міру зростання «екологічної 

свідомості» громадян цих країн. Сучасний світ характеризує поняття «криза 

різноманіття біологічних видів» (biodiversity crisis), під яким розуміють 

зникнення численних видів флори і фауни. У США останнім часом навіть діють 

спеціальні загони «екорейнжерів» (ecoguard), які стежать насамперед за тим, щоб 

не убивали тварин, занесених до «червоної книги».  

Природно, що в умовах «мультиконфесіональності» в англомовних 

країнах, особливо в США, а тим паче з урахуванням глобального протистояння 

iyдeйcькo-xpиcтиянcькoї i мусульманської peлiгiй, набуває особливої важливості  

параметр «політичної коректності. Громадські дiячi закликають до «релігійно-

нейтральної мови» (religion-neutral language). Слово Christmas, наприклад, 

пропонують замінити на новотвір holiday i вживати у пpивiтaнняx з Piздвoм такі 

формули, як, наприклад, holiday greetings. 

Вплив чинника „політичної коректності” на інновації, що співвідносяться 

із «емансипацією сексуальних меншин», можна простежити, насамперед, на 

явищі субституції існуючих номінацій ключових понять новими одиницями 

евфемістичного характеру. Так, останнім часом спостерігається тенденція 

широкого вживання словосполучення same-sex person замість homosexual. На 

його основі створюється ціла низка новотворів, наприклад: same-sex marriage, 

same-sex nuptials. 

Вимоги коректного ставлення до різних етнічних, культурних або статевих 

груп, до інвалідів, хворих, людей літнього віку тощо націлені на покращення 

їхнього статусу, тому в англійській мові постійно виникають нові мовні одиниці 

на позначення представників таких груп.  

Створення комунікантом нової мовної одиниці відбувається: по-перше, для 

забезпечення успіху комунікації; по-друге, згідно зі встановленими певним 

суспільством правилами, нормами і традиціями, тобто „соціокультурною 

граматикою мови”, що диктує, які мовні засоби вибрати в тій чи іншій ситуації; і, 

по-третє, для привертання уваги читача і здійснення певного впливу на нього, 

оскільки головною функцією публіцистичного дискурсу є вплив.  

Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому вивченні 

функціональних характеристик новітніх утворень в інших типах сучасного 

англомовного дискурсу. 
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Анотація. У статті розглядається сутність понять «говоріння», «навичка», «мовна діяльність», 

також розглянуті види вправ та передумови успішного формування мовленнєвих навичок.  

Ключові слова: навчання іноземній мові, говоріння, навички, мовна діяльність. 

Аннотция. В статье рассматривается суть понятий «говорение», «навык», «речевая 

деятельность», также рассмотрены виды упражнений и условия успешного формирования 

речевых навыков. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, говорение, навыки, речевая деятельность. 

Summary. This article discusses the essence of the concept of "speaking", “skills”, “speech activity”, 

different kinds of exercises and the conditions of successful forming of speaking skills. 

Keywords: teaching foreign language, speaking, skills, speech activity. 

Основне призначення іноземної мови як предметної області шкільного 

навчання полягає в оволодінні учнями умінням спілкуватися іноземною мовою. 

Актуальність роботи зумовлена тим, що в останні роки стало необхідністю 

формування такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для 

здійснення спілкування в усній та писемній формах у межах визначених 

комунікативних сфер, тематики ситуативного мовлення на основі вивченого 

мовного і мовленнєвого матеріалу.  

Метою роботи є визначення наукових основ і методики формування 

навичок говоріння на базі аналізу методичної літератури з даної теми, вивчення 

дидактико-психологічних  та лінгвістичних особливостей оволодіння 

говорінням. 

Предметом дослідження є процес формування та розвитку навичок 

говоріння в середній школі.  

Виходячи з цього, об'єктом дослідження є процес навчання англійського 

мовлення у середніх навчальних закладах. 

Формування навичок є однією з важливих проблем педагогічної 

психології. Не менш значимою вона виявляється й для психології навчання 

іноземних мов. Мовна навичка являє собою складне явище, особливості якого 

необхідно враховувати при його формуванні іноземною мовою. 

Д. Уолфл [5, с. 18] називає фактори, що обумовлюють успішність 

формування навичок та ефективність навчання в цілому:  

- знання результатів, відстрочення в часі повідомлення учню, обернено 

пропорційне ефективності тренування; 

- попередження інтерференції; 
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- різноманітність умов тренування, що виявляється в необхідності варіації 

об’єму, порядку, умов представлення тренувального матеріалу; 

- знання методу, що застосовується при тренуванні. За даними Д. Уолфл, 

«моторне» механічне навчання в півтора-два рази менш ефективне, ніж 

вербальне; 

- необхідність розуміння принципів, загальної системи дій.  

Уміння і навички формуються в людини в процесі її навчання. 

Виокремлюють три основні фази формування навичок. Перша розпочинається з 

усвідомлення завдання та способів його виконання.  Потім ті, хто навчається, 

пробують застосувати одержані пояснення на практиці, тобто виконувати 

відповідні дії. Вправляння супроводжується значним вольовим зусиллям і 

почуттям упевненості, віри у свої сили або сумнівом, нерішучістю, боязкістю. Ці 

переживання позначаються на ефективності вправляння, сприяючи йому або 

затримуючи його. 

На основі тренувань, тобто багаторазового повторення певних дій з метою 

їх закріпити та вдосконалити, поступово послідовність рухів стає злагодженою, а 

дії - більш чіткими та погодженими. Вправність переходить у другу, вищу фазу 

своєї досконалості. Фізіологічним її підґрунтям є зміцнення в корі великих 

півкуль головного мозку тимчасових нервових зв'язків, їхня спеціалізація, 

вироблення системи, тобто утворення певного динамічного стереотипу. 

Успіх засвоєння кожної порції інформації залежить від того, наскільки 

чітко і послідовно реалізуються основні дидактичні вимоги. Проте існують певні 

специфічні труднощі, що виявляються у процесі навчання тих предметів, 

оволодіння якими передбачає формування навичок (іноземні мови та ін.). Щоб 

подолати ці труднощі, потрібно забезпечити такі передумови. 

1. Цілеспрямованість тренування. Ця передумова передбачає, насамперед, 

чітке розуміння того, що саме підлягає автоматизації й вимагає зосередження 

уваги вчителя та учнів на відповідному явищі протягом певного часу. В цьому 

плані великого значення набуває добір вправ, що відповідають меті засвоєння 

даного явища, а також забезпечення багаторазовості вживання цього явища в 

різних ситуаціях. 

2. Усвідомленість тренування. Учень повинен знати і розуміти кінцеву 

мету тренування, на яку вчитель спрямовує його зусилля, усвідомлювати 

структуру тих операцій, які підлягають автоматизації. Робота забезпечує 

постійний самоконтроль у процесі вправ і згодом підводить до формування дуже 

потрібного механізму самоконтролю, який діятиме і тоді, коли відповідні 

автоматизми вже сформуються. Вважають навіть, що чітке розуміння суті 

тренування відіграє не меншу роль, ніж багаторазове повторення. Усвідомленню 

підлягають правила-інструкції, що пропонуються на початку дії та в процесі 

самої дії. 

3. Раціональне розгортання процесу тренування в часі. Щоб сформувати 

навичку, потрібне тривале тренування. Доведено, що найбільша кількість вправ 

для засвоєння відповідного явища має припадати на початок тренування. Саме на 

цьому етапі вирішальну роль відіграє також частотність актів тренування. Якщо 

вчитель вдається до нього час від часу, з великими інтервалами, скажімо, один-

два рази на тиждень, то процес формування навичок не буде ефективним. У 
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такий спосіб можна забезпечити лише засвоєння знань. Зрештою, інтенсивно 

розпочатий процес формування навичок з часом повинен переходити в 

екстенсивний — внаслідок поступового збільшення інтервалів між актами 

тренування. 

Сформовану навичку бажано систематично використовувати і таким чином 

підтримувати її в умовах наростаючих інтервалів вживання. Такий режим роботи 

необхідно забезпечувати до кінця курсу навчання. Це зайвий раз підтверджує 

необхідність ретельного відбору матеріалу, який намагаємося довести до рівня 

навички. Тренувати "все'' — марна трата часу. 

4. Мотивація навчання. Ця вимога передбачає, що кожен акт повторення дії 

повинен мати для учня якийсь сенс. Суто механічні маніпуляції, наприклад, 

відтворення речень з "чужим" для учня змістом при формуванні мовленнєвих 

навичок (іноземні мови), дають значно менший ефект, ніж висловлювання, в 

яких мовець виступає як автор, як носій певної соціальної ролі в навчальному 

процесі. Це забезпечується шляхом побудови мікро ситуації для кожного 

висловлювання, застосування гри тощо. 

У методиці навчання іноземних мов виділяють три етапи формування 

навичок говоріння. В основу кожного з них покладена якість висловлювання, 

причому ця якість обов’язково веде до збільшення обсягу зразків мовлення, що 

використовуються учнями.  

При підготовці вправ та завдань важливо враховувати, що відмінною 

рисою діалогічного висловлювання є спонтанність. Формування мовленнєвих 

умінь відбувається за допомогою послідовного переходу від простих 

мовленнєвих одиниць (слово, словосполучення, речення) до більш складних і 

великих (смисловий фрагмент, текст) і від елементарних операцій (наприклад, 

імітація) до більш складних.  

Завдання першого етапу полягає в тому, щоб навчити учнів об’єднувати 

мовні зразки рівня фрази в одну понадфразову єдність. Кожен учень вимовляє 

одну фразу. Будь-які фрази вважаються правильними, якщо вони відповідають 

темі і грамотно оформленні у мовному відношенні. Вже на цьому етапі 

враховується самостійність висловлювання: вчитель лише називає тему, визначає 

загальний напрям думки, а вибір конкретного змісту залишається вільним. 

На другому етапі учні вчаться самостійно будувати висловлювання 

понадфразового рівня. Навчання спонтанного говоріння на цьому етапі 

здійснюється за допомогою різних опор: наочних, вербальних, комбінованих. 

Важливим видом є підстановча таблиця, яка здатна забезпечити логічний зв’язок 

речень, їх граматичну правильність, належний вибір усіх необхідних мовних 

засобів для побудови власного висловлювання. 

У навчанні спонтанного діалогічного мовлення широко використовується 

така ефективна вербальна опора, як логіко-структурна схема, яка забезпечує 

послідовність висловлювання. З метою навчання доцільніше використовувати 

звуковий зразок, в якому після кожної фрази передбачена пауза для 

висловлювання учнів за аналогією. Проте слід пам’ятати, що поступово опори 

обов’язково усуваються. 

Головне завдання третього етапу – навчити учнів створювати 

висловлювання текстового рівня різних функціонально-смислових типів 
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мовлення. Цей етап характеризується розвитком умінь виражати своє особисте 

ставлення до фактів чи подій, про які висловлюється учень, формулювати 

критичну оцінку і доводити правильність будь-якого факту, включати до свого 

мовлення елементи розмірковування, аргументації. Одночасно повинно 

відбуватися збільшення обсягу висловлювання. Завдання на цьому етапі 

формулюється таким чином, щоб учень не міг обмежитись двома-трьома 

реченнями. Виконуючи такі завдання, учні вчаться розвивати думку, передавати 

її засобами англійської мови, доводити правильність своїх тверджень. 

Усі вправи повинні залучати різні види пам’яті, сприймання і мислення, 

бути цілеспрямованими і вмотивованими, активізувати пізнавальну і розумову 

діяльність учнів, містити найтиповіші життєві приклади. Спонтанне говоріння в 

основному базується на вивченому раніше матеріалі. Варіюючи та комбінуючи 

мовний матеріал, учні можуть вирішувати складніші комунікативні завдання.  

На цьому етапі спостерігається активізація лексики, в результаті чого 

проходить перерозподіл між рецептивною і продуктивною лексикою на користь 

останньої, що полегшує побудову висловлювань. Попереднє продумування 

висловлювання може бути недовгим, обмеженим всього декількома хвилинами. 

Отже, навчання спонтанного діалогічного мовлення є послідовною, клопіткою 

роботою по формуванню в учнів уміння будувати висловлювання іноземною 

мовою. 

Таким чином, за останнє десятиріччя відбулися серйозні зміни в оцінці 

змісту та навчальних цілей іноземної мови. На відміну від попередніх програм, 

що мали на меті навчити знань лише деяких аспектів мови, сьогодні усне 

мовлення, або говоріння, стає основною метою навчання іноземної мови. Усне 

мовлення є основою спілкування. Воно передбачає співрозмовника, має 

відповідати ситуації й характеризується непідготовленістю, спонтанністю, і 

може підтримуватися жестами, мімікою, інтонацією. 

 Перспективним на наш погляд є розробка системи вправ згідно 

теоретичних положень, що були надані вище, а також експериментальна 

перевірка їх ефективності. 
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Анотація: У статті розглядається метод проектної роботи як засіб навчання іноземним мовам. 

Наведені підходи до класифікації проектів, висвітлено роль методу проектів як одного з видів 

сучасних педагогічних технологій, що сприяє покращенню навчального процесу в закладах 

освіти. Визначено, що популярність методу забезпечується з'єднанням теоретичних знань та їх 

практичне застосування для вирішення конкретних проблем. 
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Аннотация: В статье рассматривается метод проектной работы как средство обучения 

иностранным языкам. Приведены подходы к классификации проектов, освещена роль метода 

проектов как одного из видов современных педагогических технологий, которая способствует 

улучшению учебного процесса в средней школе. Определено, что популярность метода 

обеспечивается соединением теоретических знаний и их практическое применение для 

решения конкретных проблем. 

Ключевые слова: метод, проект, метод проектов, критерий, структурирование. 

Summary: The article focuses on the method of project work as method of teaching foreign 

languages. Shows the classification of projects, highlight the role of project method as a form of 

modern educational technologies that enhance the educational process at secondary school. It is 

defined that the popularity of the method provided connections of theoretical knowledge and their 

practical application for the decision of concrete problems. 

Keywords: method, project, project method, criteria, structuring. 

Актуальність даного дослідження пов’язана з розповсюдженням метода 

проектів у навчанні іноземним мовам, яке обумовлене дидактичною суттю 

метода, бо він дозволяє використовувати іноземну мову як засіб пізнання, спосіб 

вираження власних думок, сприйняття та осмислення думок іншої людини.   

Об’єктом дослідження є прийоми та методи роботи учнів з використання 

методу проектів. 

Предметом дослідження стали методичні рекомендації щодо навчання 

іноземних мов з використання методу проектів. 

Метод проектів виник у другій половині ХІХ ст. Основною ідеєю метода 

проектів було намагання авторів перетворити школу навчання у школу життя, де 

учні набувають знання у процесі праці. Слово «проект» у перекладі з латинської 

мови означає «той, що висувається», «висунутий предмет». Тобто, проект - це 

будь-який задум, що має мету, термін та конкретні кроки реалізації.  Метод - це 

сукупність прийомів, операцій оволодіння певною областю практичного або 

теоретичного знання, тієї або іншої діяльності. Якщо говорити про метод 

проектів, то мається на увазі саме спосіб досягнення дидактичної мети через 

детальну розробку проблеми (технологію), яка повинна завершитися цілком 

реальним, відчутним практичним результатом, оформленим тим або іншим 

чином [4; с.15].  

Основна ідея подібного підходу до навчання іноземним мовам - 

перенесення акценту зі всякого роду вправ на активну розумову діяльність учнів, 

що вимагає для свого оформлення володіння певними мовними засобами. Саме 

тому звертаються до методу проектів на етапі творчого застосування мовного 
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матеріалу. Тільки метод проектів може дозволити вирішити цю дидактичну 

задачу і відповідно перетворити уроки іноземної мови в дискусійний, 

дослідницький клуб, в якому розв'язуються дійсно цікаві, практично значущі і 

доступні для учнів проблеми з урахуванням особливостей культури країни і по 

можливості на основі міжкультурної взаємодії. На таких уроках завжди повинен 

бути присутній предмет обговорення [5; с.20].  

Таким чином, стосовно уроку іноземної мови, проект - це спеціально 

організований вчителем і самостійно виконуваний учнями комплекс дій, що 

завершується створенням творчого продукту. В проектній методиці 

використовуються всі кращі ідеї, вироблені традиційною і сучасною методикою 

викладання англійської мови: різноманітність, проблемність, навчання із 

задоволенням, егофактор [2; с.100]. 

Найбільш повною класифікацією проектів у вітчизняній педагогіці є 

класифікація, запропонована в навчальному посібнику Е. Полат, М. Бухаркіної. 

Вона може бути застосована до проектів, що використовуються у викладанні 

будь-якої навчальної дисципліни. У даній класифікації за декільками критеріями 

виокремлюються такі різновиди проектів: 

- за видом діяльності, що домінує в проекті: дослідницькі, творчі, ігрові, 

інформаційні, практико-орієнтовані; 

- за характером координування проекту: з явною координацією 

(безпосередній), зі схованою координацією (прихований, неявний); 

- за характером контактів: внутрішні (серед учнів одного гуртка, 

навчального закладу, міста, селища, регіону, держави) та міжнародні (серед 

учнів різних країн); 

- за кількістю учасників: особистісні (індивідуальні), парні та групові; 

- за тривалістю проведення: короткострокові, середньої тривалості та 

довгострокові [4; с.18]. 

Англійські фахівці в області методики викладання мов (Т. Блур і                

М. Дж. Сент-Джон) розрізняють три види проектів: 

- груповий проект, у якому дослідження проводиться всією групою, а 

кожний учень вивчає певний аспект обраної теми; 

- міні-дослідження, що полягає в проведенні індивідуального 

соціологічного опитування з використанням анкетування й інтерв'ю; 

- проект на основі роботи з літературою, що припускає вибіркове читання 

за певною темою [7; с.140]. 

Новизна підходу в тому, що школярам дається можливість самим 

конструювати зміст спілкування, починаючи з першим заняттям за проектом. В 

курсі іноземної мови метод проектів може використовуватися в рамках 

програмного матеріалу практично по будь-якій темі. Кожний проект 

співвідноситься з певною темою і розробляється протягом декількох уроків. 

Здійснюючи цю роботу, школярі можуть, наприклад, розказувати і писати про 

власне життя, створювати власний журнал, готувати макети і т.д. 

За допомогою проектної методики на уроці можна досягти відразу 

декількох цілей: 

1. Розширити словарний запас дітей. 

2. Закріпити вивчений лексико-граматичний матеріал. 
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3. Створити на уроці атмосферу свята і прикрасити кабінет іноземної мови 

барвистими роботами дітей [2; с.102]. 

У ході виконання проектної роботи студенти навчаються самостійно 

думати, знаходити та вирішувати проблеми, використовуючи знання із різних 

предметних областей, висувати гіпотези, формулювати висновки. Проектна 

робота дозволяє виключити формальний характер вивчення мови й активізує 

взаємодію учнів для досягнення практичного результату навчання мові. 

Викладачеві в проекті приділяється роль координатора, експерта, додаткового 

джерела інформації. 

Вивчення наукових джерел дозволяє виокремити підходи до 

структурування проекту: 

- вибір теми проекту, його типу, кількості учасників; 

- обговорення структури проекту, складання плану роботи. Вчителю 

необхідно продумати можливі варіанти проблем, які важно дослідити в рамках 

наміченої тематики. Проблеми висуваються учнями з подачі вчителя (питання, 

ситуації, що сприяють визначенню проблем, відеоряд з тією ж ціллю і ін.). Тут 

доречна «мозкова атака» з подальшим обговоренням; 

- розподіл завдань за групами, обговорення можливих методів 

дослідження, пошуку інформації, творчих рішень; 

- самостійна робота учасників проекту за своїми індивідуальними або 

груповими дослідницькими, творчими завданнями; 

- проміжні обговорення отриманих в групах; 

- захист проектів, опонування; 

- колективне обговорення, експертиза, результати зовнішньої оцінки, 

висновки [1, с.104]. 

Згідно до запропонованої структури проекту можна навести приклад 

проекту за темою «Health» для учнів 5 класу.  

1 етап. Організаційний момент – вибір теми та типу проекту – 

кишеньковий словник «Health and Healthy Life». Розподіл учнів за групами, 

кількість учнів у кожній групі залежить від загальної кількості учнів класу. 

2 етап. Планування роботи – висуваються питання, які потрібно 

розглянути в ході роботи над проектом та розроблюється план роботи: 

1. Пошук інформації та підготовка тексту до словника. При підготовці 

звернути увагу на розгляд таких питань: 

- Чому важливо вести здоровий спосіб життя? 

- Знайти до кожної букви англійського алфавіту 2-3 слова на тему «Health 

and Healthy Life»: вправи, вітаміни, спорт, звички та ін.; 

- Пояснити чому віднесли кожне слово до словника (наприклад: morning 

exercises – It is good for health to do morning exercises); 

- Заключна фраза до словника (знайти прислів'я про здоров'я, порада або 

ін.). 

2. Підібрати ілюстрації, картинки або намалювати малюнки. 

3. Оформити словник – зробити книжку з альбомних листів, занотувати у 

блокноті, зробити презентацію на комп’ютері або ваш варіант оформлення 

кишенькового словника. 
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3 етап. Збір інформації – проект передбачає позакласну роботу 

сформованих на попередньому етапі груп, тому до обов’язків вчителя належить 

спостерігання, допомога у виборі оптимального варіанту вирішення проблеми, 

оформленні попередньої відповідь, контроль. 

4 етап. Експертиза проекту, рецензування та захист проекту – проект 

можуть захищати один або декілька учнів, але бажано заздалегідь не розподіляти 

ролі для виступу, для того щоб кожен учень знав зміст словника своєї групи, що 

допомагає у закріпленні матеріалу пройденої теми. Захист проекту може 

відбуватися за такою схемою: 

1. Назва проекту: the project is called…, the name of our project is …. 

2. Стислий зміст проекту – декілька слів, приклади з проекту: The project 

(it) is about…., It tells about…, In our project we tell about….  

3. Яку користь має проект: розповідає про здоровим спосіб життя, має 

корисні поради: this project is useful because …., It is good because it can help to ..., 

It is useful because there are good advice (rules) about …. 

5 етап. Підведення підсумків уроку – оцінювання результатів діяльності 

вчителем та учнями, які висловлюють своє ставлення до проекту (сподобався чи 

ні, що було цікавим/нудним): 

- I liked (disliked) to work at the project because… 

- The project was interesting / boring because we …. (found new words, made 

pictures, worked in groups and etc.) 

Проектна робота сприяє розв’язанню таких педагогічних завдань: 

- формуванню пізнавальних мотивів учнів; 

- розширенню можливостей навчання й самонавчання; 

- розвитку креативності, творчих здібностей; 

- вихованню вміння вчитися - ставити цілі, планувати й організовувати 

власну навчальну діяльність [2; с.102]. 

Успіх реалізації проекту залежить від відносин викладача та учнів, учнів у 

групі між собою, які слід будувати на демократичних засадах. Таким чином, 

проаналізувавши метод проектів як педагогічну технологію можна зробити такі 

висновки: 

1) навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії 

учасників; 

2) значущим є те, що дії учнів спрямовані на досягнення кінцевого 

результату; 

3) учні самостійно здобувають знання в процесі вирішення практичних 

завдань; 

4) метод проектів – це один із засобів побудови особистністно орієнтованої 

педагогічної системи. 

Перспективою роботи є проведення експериментального дослідження 

щодо використання методу проектів у старших класах загальноосвітньої школи.  
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Проблеми сучасної лінгвістики тексту і дискурсу виходять за межі 

вивчення інтралінгвістичних мовних характеристик. Ідея необхідності розгляду 

тексту не як замкнутої сутності, а як системи, нерозривно пов’язаної 

відносинами цитації з іншими текстами, і – ширше – із усім культурним 

простором визначеної мовної спільноти, стала своєрідною теоретичною основою 

дослідження питань цитації. 

Об’єктом нашого дослідження є цитатна мова, що, будучи однією з 

найбільш частотних і природних форм реалізації інтертекстуальності, є досить 

складним і багатогранним явищем. 

Як предмет вивчення розглядаються персуазивно-аргументативна цитація 

як одна із комунікативно-прагматичних характеристик газетної цитації на 

матеріалі сучасної британської преси. 

http://www.itlt.edu.nstu.ru/article4.php%204
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 Актуальність дослідження визначається інтересом та необхідністю 

вивчення цитації в газетному тексті, що характеризується унікальним 

впливаючим та аргументативним потенціалом. 

 Таким чином, необхідність вивчення цитації, її місця і ролі в структурі 

тексту продиктована як теоретичними проблемами, так і практичними 

завданнями адекватної інтерпретації тексту. Явище цитації є предметом 

активного вивчення головним чином на матеріалі текстів наукового і художнього 

дискурсів [3]. Цитація в тексті газети не одержала, за нашими даними, досить 

всебічного висвітлення, у той час як саме цитація в якості одного з джерел нової, 

додаткової інформації, відіграє важливу роль в реалізації комунікативної функції 

газетного тексту. 

Мета дослідження полягає у виділенні характерних особливостей 

персуазивно-аргументативної цитації на основі функціонально-інтенціонального 

критерію і змістовно-тематичної організації позатекстової інформації. 

Методи дослідження. У роботі використовувалися методи 

інтерпретативного аналізу цитатного комплексу і його текстового оточення. 

Матеріалом дослідження є газетні тексти, опубліковані в сучасній 

британській пресі (1997-2010 рр.). Загальний обсяг проаналізованого матеріалу 

складає 35 фрагментів газетного тексту з цитатними включеннями. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що виявлено прагматичний 

потенціал персуазивно-аргументативної цитації  в газетному тексті. 

 В ході аналізу лінгвістичного матеріалу була встановлена можливість 

виявити у всьому масиві цитацій їхні найбільш характерні прагматичні типи. 

Саме урахування комунікативного значення зосередженої в цитації інформації та 

інтенційної настанови автора газетного тексту стали критеріями для 

прагматичної класифікації цитацій у тексті газети. На основі вищезазначених 

критеріїв у ході аналізу було виділено чотири типи цитації: оцінно-експресивна 

цитація, персуазивно-аргументативна цитація, фактуалізуюча цитація, 

сугестивна цитація.  

Здійснення впливу в тексті газети реалізується відповідно до численних 

моделей мовної системи. Орієнтація на конструктивний результат висуває на 

перший план персуазивний аспект, іманентно властивий газетному тексту. 

Однією з форм втілення стратегії переконуючого впливу є персуазивно-

аргументативна цитація.  

 Персуазивно-аргументативна цитація є особливим ціннісно-орієнтованим 

макротипом мовленнєвого акту, що має специфічні умови реалізації, іллокутивну 

мету, пов’язану з впливом на поведінку людей, і складну внутрішню організацію. 

Персуазивно-аргументативна цитація характеризується значним структурним 

обсягом і складним семантико-прагматичним змістом.  

Говорячи про типи мовленнєвих актів, що беруть участь у реалізації 

аргументативної стратегії, слід зазначити складність і високу варіативність 

мовних і структурних складових внутрішньої організації персуазивно-

аргументативної цитації. Аналіз співвідношення іллокутивного потенціалу 

мовленнєвих актів з цільовою орієнтацією аргументування дозволив виявити 

чотири групи мовленнєвих актів, що використовувалися для досягнення 

необхідного впливу [1, с. 42-52].  
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Перша група включає сугестивні мовленнєві акти, що впливають на 

формування і побудову позамовленнєвої діяльності. За визначенням                     

А. М. Баранова сугестивні мовленнєві акти стимулюють інтелектуальну 

діяльність адресата в напрямку аналізу можливого розвитку подій або 

орієнтують на здійснення конкретних немовленнєвих дій: 

In London protesters delivered a letter to Downing Street calling for climate 

change measures to be a priority. The letter delivered to Prime Minister Gordon 

Brown said: “We feel that dealing with this threat should be the number one priority of 

the British government, a priority for all areas of policy and across all departments of 

government.” The letter also urged the government “to secure an equitable emissions 

treaty that is effective in preventing the catastrophic destabilization of global climate 

and which minimizes dangerous climate change.” (The Guardian, Mar. 15, 2008) 

Головним комунікативним завданням вищенаведеної цитати є прагнення 

учасників екологічного саміту переконати  уряд Великої Британії звертати 

більшу увагу та застосовувати дієві методи у боротьбі з проблемою глобального 

потепління. 

Друга група охоплює ”констативи” – мовленнєві акти твердження і 

висловлення думки, що здатні модифікувати ”картину світу” адресата. Основною 

метою цих мовленнєвих актів є надання фактуальної інформації (констатація 

факту) або підтвердження певної інформації.  

“The idea of Blair as president of the EU is wrong in itself. It’s an open secret 

that his policies as UK Prime Minister have increased the terror threat that we face 

here in Britain. Giving him the role of EU President would create the impression that 

the European Union either endorses this record – or is completely indifferent to it. 

Either way, it seems likely that it would make the EU as a whole much more of a target 

for terrorists,” said Ashley Seager. (The Times, Jan. 10, 2008) 

У вищенаведеній цитаті провідний американський журналіст викладає 

свою точку зору на можливе обрання колишнього Прем’єр-міністра Великої 

Бритнії Тоні Блера Президентом Європейського Союзу. Він аргументує  своє 

негативне ставлення до цього факту тим, що це може призвести до того, що 

країни ЄС постануть перед загрозою терористичних актів.  

До третьої групи належать мовленнєві акти з іллокутивною функцією 

експлікації, доказу, екземпліфікації, визначення, що забезпечують зміну 

онтологічного статусу знання. В процесі комунікації відбувається процес 

інтеграції або введення нових знань в модель світу адресата: 

Іn realіty, strategy and effіcіency are fundamentally dіstіnct. “Operatіonal 

іmprovement іs doіng the same thіng better,” Porter says. “Strategy, by contrast, 

іnvolves choosіng. Choіce arіses from doіng thіngs dіfferently from the rіval. And 

strategy іs about trade-offs, where you decіde to do thіs and not that. The essence of 

strategy, іn fact, lіes іn decіdіng what not to do.” (The Guardian, May 25, 2010) 

Наведений уривок багатий цитаціями, що розкривають погляди професора 

Школи Бізнесу при Гарвардському університеті на сутність корпоративної 

стратегії. У центрі уваги знаходиться поняття ”strategy”.  

У газетних текстах, що висвітлюють різні суспільно-політичні проблеми, 

також зустрічається цитація, представлена мовленнєвими актами зобов’язання, 

обіцянки або погрози. Персуазивно-аргументативна цитація в таких випадках є 
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частиною маніпуляційної стратегії, орієнтованої на агітацію і досягнення 

стабільності влади: 

President of Ukraine Victor Yushchenko said in his interview to Financial 

Times:”I promise that we can bring the Ukrainian economy into the line of high 

European standards. The EU is not only Ukraine’s largest trading partner but one of 

the largest and richest markets in the world… I really believe that Ukrainian exports to 

the EU will double and EU exports to Ukraine will also grow substantially.” (The 

Financial Times, Apr. 7, 2008) 

У мовленнєвому акті з іллокутивною силою обіцянки постулюється 

незаперечна мета – аргументація необхідності підписання угоди про двостороннє 

співробітництво між Україною та Європейським Союзом, що надасть змогу 

створити зону вільної торгівлі, що в свою чергу допоможе українській економіці 

з часом досягти  високих показників інших країн-членів ЄС. 

Рішення персуазивних завдань спирається на різні прийоми аргументації. 

Найбільш вживаними є аргументація від протилежного, прийом контрастування, 

інтерпретація причинно-наслідкових зв’язків, протиставлення, повтор, прийом 

заперечення, а також використання риторичних запитань та емоційно 

забарвленої лексики. 

У коментарях соціально-політичних подій можна відзначити ряд випадків 

застосування аргументації від протилежного – проведення паралелей між 

раціональним і неприпустимим варіантом вирішення проблеми:  

 The US is flooding Europe with subsidized biofuels that threaten to destroy 

Europe’s domestic refining market, Elliott Mannis, the head of the biofuel company D1 

Oils said yesterday as its shares lost a third of their value. He said: “If the company 

had  closed the facility [at Bromborough] it would have been a big blow to the hopes 

of the biodiesel industry in the UK and, indeed, the EU, as well as costing D1 in terms 

of reputation and cash.“ (The Guardian, Mar. 8, 2008) 

Президент британської компанії, що займається виробництвом біопалива, 

говорить про правильність рішення щодо відмови закриття одного зі своїх 

заводів через можливі деструктивні наслідки такого кроку. 

Значний потенціал мовленнєвого впливу містить цитація, що базується на 

прийомі контрастування: 

“Nato will do what it must as an alliance, and Russia has no veto,” Rice said, 

adding that the US is “absolutely devoted” to maintaining the independence of 

Ukraine and other eastern European countries. “In 1980s the Soviet Union had all 

these parts, but that was another point in time, and it is gone forever, and I hope that 

now Russia understands that,” she said. (The Guardian, Feb. 13, 2007) 

Державний секретар США Кондоліза Райс, яка є автором вищенаведеної 

цитати,  стверджує, що панування Росії як правонаступниці Радянського Союзу 

на теренах СНД закінчилося, проводячи паралель між минулим і сучасним 

станом речей на політичній арені Східної Європи. 

Персуазивно-аргументативна цитація також допомагає інтерпретувати 

причинно-наслідкові зв’язки, що обумовлюють специфічні характеристики 

референтної ситуації: 

EBRD (The European Bank for Reconstruction and Development) President 

Jean Lemierre said: “As Ukrainian companies are finally starting to bring their 
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finances out of the shadows and are reporting a truer picture of their performance, 

Ukraine becomes more attractive with solid macroeconomic indicators and strong 

growth in equity markets over the past several years.” (The Financial Times, May 12, 

2008) 

У наведеному вище прикладі цитація є зразком явної аргументації, що 

стосується аспекту ”інвестиційна політика”. Президент Європейського банку 

реконструкції та розвитку запевняє журналістів у незаперечному зв’язку між 

зростанням інвестиційної привабливості України та змінами на краще в боротьбі 

з тіньовою економікою в країні.  

Прийом протиставлення вважається концептуальною основою 

аргументативного дискурсу [2, с. 19]. Перш за все, протиставлення в 

аргументації може бути  представлене бінарними структурами, на зразок 

словосполучень ”by contrast”, ”in my view”, ”on the contrary”, які забезпечують 

контрюнкцію.  

Invitations for Albania, Croatia and Macedonia to join the alliance will be 

considered at the summit. Rice said that “should [those countries] meet the standard, 

in my view, however, they ought to be invited for membership”, but that the US would 

reserve final judgment until it consulted with allies. (The Guardian, Feb. 26, 2008) 

Державний секретар США Кондоліза Райс вважає, що Албанія, Хорватія та 

Македонія мають незаперечне право претендувати на вступ до НАТО лише за 

умови  дотримання ними певних зобов’язань, що є необхідною передумовою  

членства у цій міжнародній організації. 

 Окрім протиставлення, іншим важливим прийомом в техніці аргументації 

є використання повторів. Найбільш ефективними такі типи повторів є при 

“ланцюговій” аргументації на початку кожного речення, що сприяє концентрації 

уваги на предметі аргументації [4, с. 144-146; 5, с. 85]:  

“I don't know how somebody who is in second place is offering the vice-

presidency to someone who is first place,” Obama said. “I don’t want anybody here 

thinking that “Somehow, maybe I can get both”, by nominating Clinton as president 

and assuming he would be her running mate”, he said. “You have to make a choice in 

this election.” (The Times, Mar. 6, 2008) 

Кандидат на пост президента США Барак Обама відкидає можливі 

припущення про те, що він погодиться на посаду віце-президента в уряді Хіларі 

Клінтон у разі її перемоги на президентських виборах.  

Потреба домогтися бажаного результату в найкоротший термін і з 

мінімумом морально-психологічних витрат тримає суб’єктів комунікативного 

процесу в стані постійного пошуку нових можливостей впливу на адресата. 

Широку перспективу в цьому плані відкриває введення в аргументативний 

процес риторичних запитань та  емоційно забарвленої лексики.  

During his four-hour press conference, Russian President Vladimir Putin offered 

insight into his view of Russian-Ukrainian relations: “The Ukrainian leadership is 

violating democratic principles. According to the information I have, the 

overwhelming majority of Ukrainians oppose joining NATO. But the Ukrainian 

leadership has nonetheless signed a certain document on starting the accession 

procedure. Is it democracy?” (The Times, Apr. 16, 2008) 



 126 

Використання риторичних запитань у вищенаведеній цитаті у поєднанні з 

аргументативною стратегією продукує яскраво виражений персуазивний ефект. 

Президент Росії В.В.Путін висловлює своє негативне ставлення щодо можливого 

вступу України до Північно-атлантичного альянсу, мотивуючи свою позицію 

тим, що в даному випадку порушуються демократичні права громадян України 

щодо вільного вибору.   

Висновки. Таким чином, персуазивно-аргументативна цитація надає 

багатий мовний матеріал для вивчення техніки переконання, спрямованої на 

певний тип аудиторії, реалізуючи численні задачі. Співвідношення персуазивної 

і аргументативної функцій, що реалізуються цитацією такого типу, визначається 

багатьма факторами, до числа яких відносяться знання аргументатора про тип 

адресата, мети аргументуючого впливу, об’єкт аргументації, вибір мовних 

засобів тощо. Це приводить або до домінування однієї з перерахованих функцій, 

або до їх перетинання і взаємодії. 
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Збільшення популярності Інтернету (як особливого комунікативного 

простору, як засобу масової інформації, як об'єкта ділового інтересу та створення 

капіталу і т.д.) привертає увагу науковців до дослідження нового у лінгво-соціо-

культурному розумінні об’єкта наукового осмислення – віртуального дискурсу, 

відомого під багатьма назвами: Інтернет-дискурс, комп’ютерний або 

електронний дискурс.  

Актуальність обраної теми зумовлена спрямованістю сучасних 

лінгвістичних досліджень на вивчення різних типів дискурсів як форм 

здійснення міжсуб’єктної мовленнєвої взаємодії.  

Мовленнєве спілкування в Інтернеті взагалі, і в чатах зокрема, стає все 

більш масовим, в ньому приймає участь все більша кількість вікових і 

соціальних груп. Наразі між електронним спілкуванням і традиційними формами 

вербальної комунікації спостерігається взаємопроникнення і взаємодія. Таким 

чином, електронна комунікація представляє собою нову реалію, яка привертає 

увагу як вітчизняних, так і закордонних лінгвістів, зокрема Л.А. Капанадзе,       

Д. Кристал, П.Т. О'Коннер, С. Міллер, Д. Енджелла та ін. Окрім цього розробкою 

теоретичної концепції віртуального дискурсу займаються багато лінгвістів, які 

намагаються зробити внесок у розбудову теорії тексту і теорії комунікації [1; 2; 

3]. У зв’язку з окресленою проблематикою актуальним стає аналіз жанрової 

специфіки та мовленнєвої організації Інтернет-дискурсу в контексті різних 

мовних спільнот, зокрема англомовної. 

Метою дослідження є комплексна характеристика та аналіз способів 

віртуальної комунікації (на матеріалі англомовних електронних чатів). 

Мета дослідження визначила його основні завдання: 

- уточнити поняття електронного чата;  

-        уточнити поняття віртуальної комунікації; 

- проаналізувати та описати способи віртуальної комунікації в 

англомовних електронних чатах. 

Об’єктом дослідження є тексти повідомлень англомовних учасників 

електронних чатів.  

Предметом дослідження є комунікативно-прагматичні особливості таких 

повідомлень. 

Матеріалом дослідження слугували 183 фрагменти електронного 

спілкування, реалізовані в мікротекстах, наведених на американських та 

британських сайтах, загальним обсягом 381 070 друкованих знаків.  

Методи дослідження. При аналізі мовного матеріала та для досягнення 

конкретної мети використовувалися: загальнонаукові методи аналізу та синтезу, 

інтерпретативний та контекстуальний аналізи.  

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що в роботі 

вперше здійснено системний аналіз та класифікацію лексико-граматичних 

особливостей повідомлень у сучасних англомовних чатах. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що її висновки сприяють 

розвитку загальної теорії комунікації, є внеском у стилістику англійської мови, 

зокрема інтернет-жанрів та розмовного стилю. 
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Практична цінність роботи  полягає в тому, що її положення та висновки 

можуть бути використані в теоретичних курсах зі стилістики англійської мови, 

теорії комунікації, а також в наукових дослідженнях студентів і аспірантів. 

За допомогою комп’ютера у віртуальному просторі відбувається 

особливий тип комунікації, фундаментальні дослідження якого проводяться в 

кількох напрямах. У прикладній лінгвістиці виникла нова дисципліна – 

нетлінгвістика (Netlinguistics) [1], призначенням якої стало з’ясування мовного 

забезпечення мережі взагалі та інформаційно-пошукової системи зокрема. 

Значну увагу науковці приділяють дослідженню Інтернет-дискурсу з позицій 

комунікативного підходу. Досліджують окремі жанри Інтернет-дискурсу та їх 

специфіку: персональні сторінки, комп’ютерні конференції, Інтернет-новини, 

електронна пошта, електронні розмови [3].  

Інтернет характеризується не стільки розширеними можливостями 

накопичення та переробки інформації, скільки необмеженими можливостями 

комунікації.  

Вивчення комп'ютерного спілкування починалося у межах традиційного 

категоріально-інструментального набору – форма існування англійської мови в 

Мережі (усна/письмова мова), дотримання правил орфографії і пунктуації, 

порушення мовних норм, комп'ютерний жаргон тощо. При цьому дослідження 

електронної комунікації потребує вироблення комплексної процедури аналізу, 

що, з одного боку, базується на існуючих у лінгвістиці моделях опису, а з іншої, 

модифікує їх у відповідності зі специфікою цього нового емпіричного матеріалу. 

Інтернет-комунікація становить особливий інтерес, що пояснюється 

стрімким поширенням інформаційних технологій та панівним положенням 

англомовного сегменту Інтернету у просторі Мережі. Розвиток технологій 

призвів до появи більш складного репертуару форм мови та комунікації – таких, 

як друкований дискурс, телефонна розмова, радіопередача, спілкування за 

допомогою пейджера й автовідповідача і, нарешті, в мережі Інтернет. Всі ці 

різновиди спілкування виділяються на основі типу носія інформації і мають свої 

особливості. 

Поява комунікативного середовища як особливої сфери реалізації мови, 

сфери, що ніколи раніше не існувала, викликає потребу у нових мовних засобах 

комунікації або ж трансформації та переосмисленні старих. Очевидно, що, в 

свою чергу, електронна (або комп'ютерна, віртуальна чи Інтернет) комунікація 

може серйозно впливати на мовленнєву поведінку всього суспільства, оскільки 

вона становить собою щось середнє між усним і письмовим дискурсом. Подібно 

до письмового спілкування, при електронній комунікації використовується 

графічний спосіб фіксації інформації, але, як і усне мовлення, вона відрізняється 

швидкоплинністю і часто неформальністю.  

Основними характеристиками віртуальної комунікації є: поліфонічність, 

гіпертекстові та інтерактивні можливості Мережі, анонімність і дистанційність 

спілкування, фізична непредставленість учасників спілкування, відсутність 

інструментів примусу, заміщений характер та емоційність спілкування, 

можливість побудови віртуальної мовної особистості. 

На основі вищенаведених характеристик віртуальну комунікацію 

визначаємо як поліфонічну комп’ютерно-опосередковану комунікативну дію, 
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пов'язану з обміном інформацією та спілкуванням між людьми, що протікає у 

широкому соціокультурному контексті та матеріалізується у гіпертексті.  

У результаті дослідження структурно-стильового аспекту віртуальної 

комунікації молоді на матеріалі чатів можемо зробити висновок, що мова чатів 

сполучає в собі ознаки усної та письмової форми мови, але основною 

відмінністю чат-комунікації є порушення норм письмової мови, що відбувається 

на всіх рівнях мови. 

I. На лексичному рівні: 

1. Використання сленгових виразів (наприклад: go offline, drill down, be in hour 

glass mode). 

2. Використання великої кількості абревіатур і акронімів, що може служити 

засобом економії часу й зусиль у процесі спілкування (наприклад: AWHFY (Are 

we having fun yet?),GMTA (Great minds think alike), MLNW (Make love not war). 

3. Лексичні одиниці, що активно вживаються в чатах, відрізняються особливим 

способом словотворення. Незважаючи на те, що в Інтернеті кожного дня 

створюються нові слова, відбувається це за типовими для даної мови моделями, 

відповідно до прийнятих в даній мові способів словотвору, проте їх особливістю 

є те, що афікси часто додаються до слів, які в нормативній мові не приймають 

таких афіксів. Таке явище може бути охарактеризоване як своєрідна гра слів, що 

надає іронічний відтінок, легкість сприйняття, забезпечує швидкість 

засвоювання (наприклад: @-party, atsign, nerdoid, modemoid).  

II. На рівні синтаксису та пунктуації: 

1. Характерною рисою пунктуації мови чатів є тенденція до аграматизму, тобто 

відхиленню від пунктуаційних норм літературної мови з боку продуцента тексту. 

Дуже широко використовуються символи, що не є частиною традиційної 

пунктуації (наприклад: #, *).  

2. Експресивне відношення до чого-небудь або акцентуація чого-небудь може 

передаватися безладним використанням пунктуації: !!!!!! або F$F$%! 

3. Нові комбінації розділових знаків здобули в мові чатів особливого значення. 

Для додання спілкуванню більшої емоційності була розроблена ціла семіотична 

система, що функціонує тільки в електронному середовищі – це так звані 

емотикони або смайлики (наприклад: %-( – збитий з пантелику, :-o  – 

шокований, здивований, вражений). 

4. На синтаксичному рівні можна також відзначити використання еліптичних 

пропозицій і велику кількість емфатичних конструкцій у мові користувачів. 

Підбиваючи підсумки дослідження, зауважимо, що основними ознаками 

чат-спілкування є: максимальна компресія інформації, збільшення емоційної 

насиченості та посилення експресивності повідомлень, що реалізуються на всіх 

рівнях текстів повідомлень у віртуальній комунікації молоді – графічному, 

лексичному, морфологічному, синтаксичному. 

  Перспективу дослідження вбачаємо у дослідженні жанрової специфіки 

Інтернет-спілкування. 
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Анотація:  У статті розглядається об’єктивація образу жінки у тексті англомовного анекдоту 

за такими критеріями як, «краса», «молодість», «інтелект», «щирість почуттів», 

«моральність/аморальність», «здоров’я», «сварливість». 

Ключові слова: концепт, англомовний анекдот, соціальні ролі. 

Аннотация: В статье рассматривается объективация образа женщины в тексте англоязычного 

анекдота за такими критериями как, «красота», «молодость», «интеллект», «искренность 

чувств», «нравственность/аморальность», «здоровья», «сварливость». 

Ключевые слова: концепт, англоязычный анекдот, социальные роли. 

Summary: in the article the  objectification of appearance of woman is examined in the text of the 

English-language anecdote after such criteria as, «beauty», «youth», «intellect», «sincerity of 

senses», «morality/amorality», «health», «quarrelsomeness». 

Key words: concept, English-language anecdote, social roles. 

Стаття присвячена об’єктивації образу жінки у тексті англомовного 

анекдоту. 

Мета дослідження полягає у розкритті специфіки мовної об’єктивації 

образу жінки у текстах англомовних анекдотів. 

Актуальність дослідження обумовлена її антропоцентричною 

спрямованістю, що відповідає загальній тенденції сучасного мовознавства до 

вивчення мовлення як складника людської діяльності; новими можливостями 

наукового пошуку, відкритими здобутками функціонально-комунікативної 

методології, що виходить з аналізу мовлення як фактору регуляції поведінки 

людини; залученням гендерного чинника, що відбиває найсуттєвіші фізіологічні, 

психологічні та соціокультурні характеристики людини; а також, власне, 

відсутністю робіт, які б вивчали регулятивний потенціал британських анекдотів 

як засобів мовного втілення концепту «жінка» у вітчизняній та зарубіжній 

лінгвістиці.  

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язувалися конкретні 

завдання: 1) розкрити лінгвокогнитивну природу комічного ефекту 

досліджуваних текстів англомовних анекдотів; 2) виявити соціальні ролі та 

якості жінки в англомовних анекдотах. 

Відповідно до поставленої мети методи дослідження ґрунтувалися на 

контекстуально-інтерпретаційному аналізі та на елементах кількісного аналізу. 
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Об’єктом дослідження є тексти сучасних англомовних анекдотів, що 

відображають образ жінки. 

Предмет дослідження є мовні засоби репрезентації образу жінки у текстах 

сучасних англомовних анекдотів. 

Матеріалом дослідження слугували 100 текстів англомовних анекдотів, 

опублікованих у друкованих та Інтернет-виданнях. 

Анекдот є одним з об’єктів наукових розвідок, інтерес до яких не згасає 

протягом століть. Було виявлено його суттєві жанрові, текстові характеристики й 

історико-літературне коріння [1]. З’ясовано особливості засобів у досягненні 

комічного ефекту [2], здійснено аналіз анекдотів як віддзеркалення 

соціокультурних цінностей та описано лінгвокультурні особливості гумору на 

матеріалі англомовних анекдотів. 

Центральне місце у будь-якій картині світу посідає жінка, отже її гендерна 

ідентифікація є дуже важливою. А анекдот як основний жанр гумористичного 

дискурсу відображає сформовані соціокультурні уявлення про бажані жіночі 

якості та ролі. Таким чином, набуває значущості об’єктивація образу жінки у 

тексті анекдоту. 

Наша робота присвячена дослідженню образу жінки в тексті англомовного 

анекдоту за такими критеріями: «краса», «молодість», «інтелект», «щирість 

почуттів», «моральність/аморальність», «здоров’я», «сварливість». 

Перша група анекдотів формується за критерієм «краса», адже для жінки 

дуже важливим є її зовнішній вигляд, куди входять наступні поняття: макіяж, 

зачіска, одяг, фігура; привабливість, жіночність тощо, як наприклад: (1) A fifty-

five-year-old woman was walking along the road when she heard a voice from above 

boom out: ‘You will live to be one hundred’. 

That must be the voice of God, she thought to herself: that means I have another 

forty-five years left. So she went off to see a cosmetic surgeon and had everything 

fixed from her head to toe – face lift, breast implants, tummy tuck, complete works. 
But then as she left hospital after the extensive surgery, she was hit by a bus and killed. 

Up in Heaven, she berated God: ‘You told me I would live up to be a hundred. That 

meant I had another forty-five years. Why did you let that bus kill me?’ 

‘Sorry’, said God, ‘I didn’t recognize you’ [4]. 

В анекдоті висміюється надмірне бажання жінки виглядати красивішою. 

Комічність анекдоту полягає в тому, що жінка так змінила свою зовнішність, що, 

навіть, сам Бог не впізнав її. 

Друга група анекдотів формується за критерієм «молодість». Жінка завжди 

намагається виглядати молодшою за свій вік, заради чого вона вдається до 

різноманітних засобів: операцій, спорту, косметиці тощо. Проте її надмірне 

бажання бути молодшою за свій вік викликає сміх. Наприклад:  

(2) Harold's wife bought a new line of expensive cosmetics guaranteed to make 

her look years younger. After a lengthy sitting before the mirror applying the 

"miracle" products, she asked: "Darling, honestly, what age would you say I am?"  

Looking over her carefully, Harold replied: "Judging from your skin, twenty; 

your hair, eighteen; and your figure, twenty five."  
"Oh, you flatterer!" she gushed. 

 "Hey, wait a minute!" Harold interrupted. "I haven't added them up yet" [6]. 
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В анекдоті яскраво висміюється надмірне бажання жінки здаватися 

молодшою. Використовуючи коштовні косметичні засоби, вона сподівається 

отримати позитивні результати. Вона дуже радіє, коли отримує задовільну 

відповідь чоловіка: «судячи за станом її шкіри, він дав би їй 20 років, за станом 

волосся – 18 років, за виглядом фігури – 25 років». Але остання фраза її чоловіка 

про необхідність складання її років за окремими критеріями і створює комічний 

ефект в анекдоті. 

Третя група анекдотів утворюється за критерієм «інтелект». Жіночі 

анекдоти підносять жінок інтелектуально розвинених або, навпаки, часто 

висміюють жінок із слабким інтелектом, як наприклад:  

(3) A blonde goes into a nearby store and asks a clerk if she can buy the TV in 

the corner. The clerk looks at her and says that he doesn't serve blondes, so she goes 

back home and dyes her hair black. The next day she returns to the store and asks the 

same thing, and again, the clerk said he doesn't serve blondes. Frustrated, the blonde 

goes home and dyes her hair yet again, to a shade of red. Sure that a clerk would sell 

her the TV this time, she returns and asks a different clerk this time. To her 

astonishment, this clerk also says that she doesn't serve blondes. The blonde asks the 

clerk: “How in the world do you know I am a blonde?" 

The clerk looks at her disgustedly and says: "That's not a TV it's a 

microwave!" [7]. 

Комічний ефект досягається за рахунок того, що під блондинкою мається 

на увазі просто жінка із слабим інтелектом, а колір волосся не має значення. 

Адже змінюючи колір волосся декілька разів, жінка насправді не розуміла, як 

асистенту вдається здогадатися, що вона блондинка. Вона плутала телевізор і 

мікрохвильову піч,  не зважаючи на те, з яким кольором волосся вона приходила. 

Четверту групу становлять анекдоти, об’єднані за критерієм «щирість 

почуттів». Жінка завжди претендує на високі почуття, хоча інколи їх не має або 

сама проявляється у своїй нещирості. Розглянемо приклад:  

(4) A couple went out to dinner to celebrate their thirtieth wedding anniversary. 

On their way home, the wife noticed a tear in her husband’s eye and wondered if he 

was getting sentimental about the happy occasion. 
‘No’, he said, ‘I was thinking back to before we got married. Your father 

threatened me with a shotgun and said he’d have me thrown in jail for thirty years if 

I didn’t marry you. Well, tomorrow I would have been a free man!’ [3]. 

Одразу видно, що не про які щирі почуття до жінки не може йти мова. У 

цьому анекдоті чоловік прожив із дружиною лише через те, що її батько на це 

його примусив, власного ж бажання в нього не було. Жінка претендувала на 

високі почуття з боку свого чоловіка, яких, насправді, не було, хоч вони прожили 

у шлюбі тридцять років. Тут протиставляються дві протилежності 

нормальне/неочікуване. Абсолютно нормальним була б чоловіча сльоза з 

приводу важливої дати в житті, проте сльоза виявилася з приводу можливості 

«визволитися» від шлюбу. 

П’яту групу становлять анекдоти, об’єднані за критерієм 

«моральність/аморальність», що дуже часто проявляється у поведінці жінки. 
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Анекдоти висміюють жінок легкої або аморальної поведінки, та навпаки, 

підносять жінок з високою мораллю. Можна навести наступний приклад: 

(5) Three girls died and were brought to the gates of heaven. Upon entering the 

gate, they were halted by St. Peter and his obedient angel. St. Peter asked the girls, 

"Before entering you must answer this simple question. “Which is ...?”, they replied in 

unison. “Have you been a good girl?” he asked the first girl.  

“Oh yes”, she said. “I was a virgin before I got married and was still virgin 

even after I got married.” “Very good”, said St. Peter. “Angel, give this girl ... the 

golden key.” 

“Have you been a good girl?” he asked the second girl. “Oh, quite good”, she 

said. "I was a virgin before I got married but was not after I got married.” “Very 

good”, said St. Peter. “Angel, give this girl ... the silver key.” 

“Have you been a good girl?” he asked the third girl. “Oh no, not at all,” she 

said. “I practically had sex with every guy I met before and after I got married. 

Anywhere, anytime.” “Very good”,  said St. Peter. “Angel, give this girl ... my room 

key” [6]. 

В даному анекдоті мова йде про моральну норму поведінки жінки, яка 

перекручується і те, що заборонено мораллю, виявляється кращим. 

Наступна група анекдотів формується за критерієм «здоров’я». Надмірне 

піклування жінки про своє здоров’я часто є приводом для висміювання, як 

наприклад:  

(6) A woman had some problems, so she went to her doctor of twenty years. 

They had the following conversation: Dr.: “Take the red pill after breakfast with one 

glass of water”. Woman: “Ok”. Dr: “Take the blue pill after lunch with two glasses of 

water”. Woman: “Ok”. Dr.: “Take the yellow pill after dinner with three glasses of 

water”. After giving these instructions to the woman, she asks, "Can you tell me what's 

wrong with me Dr.?” Dr.: “Yeah. You do not drink enough water” [7]. 

В даному анекдоті комічний ефект досягається завдяки зміні звичайного 

порядку речей. Всі звикли до того, що лікар призначає якісь ліки пацієнту, щоб 

перемогти хворобу, а в даному випадку ліки абсолютно непотрібні, а необхідна 

вода, якою завжди запивають ліки, адже жінка є абсолютно здоровою. Проте 

переконати в тому її однаково не вдасться через надмірне переймання власним 

здоров’ям. 

Останню групу анекдотів формуємо за критерієм «сварливість». Жінка 

часто допікає своєму чоловікові та оточуючим тим, що постійно чим-небудь не 

задоволена, що стає приводом для постійних сварок, що і висміюється в багатьох 

анекдотах, як наприклад:  

(7) For two solid hours, the lady sitting next to a man on an airplane had told 

him about her critical attitude to the politics in their country, about her lazy husband 

and ungrateful children. At least the man asked:“What would you like to change in 

your life?”. The woman replies: “Of course, NOTHING, because in the other case I 

would have nothing to swear!” [5]. 

Дані кількісного аналізу частотності і кількості висміювань таких критеріїв 

в анекдотах, як краса, молодість, інтелект, щирість почуттів, 

моральність/аморальність, здоров’я, сварливість подані у таблиці 1. 
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                                                                                                               Таблиця. 1  

 

Назва критерію Відсотки 

частотності/кількість 

1. Краса 11% (11) 

2.Молодість 7% (7) 

3.Інтелект 15% (15) 

4.Щирість почуттів 26% (26) 

5.Моральність/аморальність 19% (19) 

6.Здоров’я 13% (13) 

7.Сварливість 9 % (9) 

 

Таким чином, із поданої таблиці видно, що найбільш частотним у ста 

анекдотах, які ми брали для аналізу, є висміювання такого критерію, як «щирість 

почуттів» (26%). Отже, проблема нещирого ставлення до жінок та їх претензії на 

високі почуття, яких не існує насправді та нещире ставлення жінок до оточуючих 

їх людей, є найбільш суттєвою. На другому місці за частотністю та кількістю є 

такий критерій, як «моральність/аморальність» (19%), жінки не так часто, на 

відміну від чоловіків, поводяться аморально. На третьому місці критерій 

«інтелект» (15%). Жінки зі слабким інтелектом надають основу для створення 

комічного. Часто випадки із проявом слабкого жіночого інтелекту називають 

жіночою логікою. Хоча, насправді, розумних жінок величезна кількість, але 

побачити це в анекдотах майже неможливо. Четверте місце посів критерій 

«здоров’я» (13%). Надмірне переймання здоров’ям призводить до смішних 

ситуацій. Але жінки так не страждають від шкідливих звичок, як чоловіки, хоч 

своєму здоров’ю приділяють набагато більше уваги. На п'ятому місці опинилися 

анекдоти за критерієм «краса». Нестримні прагнення жінки бути красивішою 

часто бувають марними, що і створює комічний ефект. На передостанньому місці 

такий критерій, як «сварливість», що розкриває схильність жінок до постійних 

сварок. Часто жінки виявляються незадоволеними власними чоловіками через 

будь-що: недостатню увагу до них й дітей, надмірне пияцтво, не допомогу по 

господарству та ін.. На останньому місці критерій «молодість», що розкриває 

постійне прагнення жінок виглядати молодшими за свій вік. Але так як критерій 

«молодість» опинився на останньому місці це дозволяє зробити висновок про те, 

що «молодість» не самий найважливіший критерій для жінок. 

Отже, проаналізувавши образ жінки в тексті англомовних анекдотів за 

певними критеріями, виявилося, що особливу важливість для жінки має щирість 

почуттів. Вона прагне відвертого ставлення до неї як всіх рідних, так і просто 

оточуючих її людей. Жінка відрізняється своєю моральністю на відміну від 

чоловіка, що проявляється у її поведінці. Жінки із слабким розумом становлять 

певний інтерес для створення комічного, хоча велика кількість жінок є 

високоосвіченими. Здоров’я для жінки, як виявилося, є більш важливим, аніж 

для чоловіка. Вона здатна звертатися до лікаря при будь-яких відхиленнях у 

стані її здоров’я. Краса завжди була і залишається болючою темою для жінок. 

Також жінки виявилися більш сварливими, ніж чоловіки. Вони постійно чимось 
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незадоволені й через це дорікають всім, хто опиняється поруч. Та на останньому 

місці опинився критерій «молодість», лише невелику частину жінок турбує їх вік 

і тільки цей відсоток жінок бажає здаватися молодшими, заради чого вони здатні 

витримати будь-які складні операції. 
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Анотація: У статті формулюється поняття ідіолекту політичного діяча. Визначаються основні 

комунікативні стратегії і тактики, притаманні ідіолектам Дж. Буша та Б. Обами. Описуються 

мовні засоби, типові для їх реалізації. Виокремлюються спільні та відмінні риси ідіолектів 

Дж. Буша та Б. Обами.  

Ключові слова: ідіолект, імідж, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, політичний 

дискурс. 

Аннотация: В статье формулируется понятие идиолекта политического деятеля. 

Определяются основные коммуникативные стратегии и тактики, присущие идиолектам 

Дж. Буша и Б. Обамы. Описываются языковые средства, типичные для их реализации. 

Выделяются общие и отличительные черты идиолектов Дж. Буша и Б. Обами. 

Ключевые слова: идиолект, имидж, коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, 

политический дискурс. 

Summary: in this article the author gives definition of a politician’s idiolect. The main 

communicative strategies and tactics, peculiar to idiolects of  G. W. Bush and B. Obama are defined. 

The author describes language means typical for their realization. Common and discriminative 

features of G. W. Bush’s and B. Obama’s idiolects are outlined. 

Key words: idiolect, image, communicative strategy, communicative tactic, political discourse. 

Політична лінгвістика на сьогодні є одним із найактуальніших напрямів 

лінгвістичних досліджень, предметом якого є політичний дискурс, що 

розуміється як складне комунікативне явище, спрямоване на заволодіння, 

збереження та реалізацію політичної влади. Дослідження ідіолекту політика 

крізь призму комунікативних стратегій і тактик дозволяє визначити його 

політичний імідж, виокремити вживані ним маніпулятивні технології і як 

результат — отримати об’єктивний мовний портрет політичного діяча. 

Актуальність обраної теми обумовлена загальною спрямованістю сучасної 

http://www.ahajokes.com/age.html
http://www.coolfunnyjokes.com/Funny-Jokes.html
http://www.native-english.ru/downloads/etc/jokes.zip
http://www.native-english.ru/downloads/etc/jokes.zip
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лінгвістики на дослідження мови як інструмента переконання та спонукання, 

недостатньою вивченістю комунікативних стратегій і тактик політичного 

дискурсу вищої державної особи, крім цього, наявністю численних ідеологічних, 

соціальних та культурних відмінностей у дискурсах Дж. Буша та Б. Обами.  

Об’єктом дослідження є політичні промови і виступи Дж. Буша та 

Б. Обами. Предметом дослідження виступають комунікативні стратегії і тактики, 

представлені в риториці Дж. Буша та Б. Обами.  

Метою статті є дослідження та порівняння комунікативних стратегій і 

тактик в ідіолектах Дж. Буша та Б. Обами. Досягнення поставленої мети 

передбачає вирішення наступних завдань: (а) виявити основні комунікативні 

стратегії і тактики, що застосовуються у політичних дискурсах Дж. Буша та 

Б. Обами; (б) описати та порівняти мовні засоби, типові для їх реалізації; (в) 

виокремити спільні та відмінні риси ідіолектів Дж. Буша та Б. Обами.  

Матеріалом дослідження слугували скрипти політичних промов і виступів 

Дж. Буша та Б. Обами загальною кількістю 507 116 друкованих знаків.  

Дослідженню проблематики сучасного англомовного дискурсу, зокрема 

політичного, присвячені наукові розвідки А. М. Баранова, О. В. Горіної, 

В. З. Дем'янкова, О. С. Ісерс, Ю. М. Караулова, О. С. Фоменко, І. А. Юшковець 

та інших вчених.  

Аналіз ідіолекту розпочнемо з визначення поняття даного комунікативного 

феномену. Зокрема В. О. Виноградов трактує ідіолект як «сукупність 

формальних і стилістичних особливостей, властивих мовленню окремого носія 

даної мови...» [2, с. 144]. На думку С. Я. Єрмоленко, це «мовна практика 

окремого носія мови; сукупність формальних і стилістичних ознак, що 

вирізняють індивідуальну мову» [4, с. 67]. Ф. С. Бацевич відзначає, що ідіолект – 

це «неповторний спосіб спілкування, притаманний окремій особі; сукупність 

мовних і позамовних складових, чинників мовної та комунікативної компетенції 

окремого носія мови і культури» [1, с. 325–326]. Узагальнюючи різні визначення 

[6, 8, 9, 11], під ідіолектом розуміємо мовні особливості, притаманні конкретній 

особі, основу яких становить мова тієї суспільної групи, членом якої є мовець. 

Беручи до уваги соціолінгвістичний характер даного терміну, вважаємо, що, 

ідіолект дорівнює сумі соціолекту (соціальна група, до якої належить мовець), 

гендерлекту (стать мовця) та анолекту (вік мовця).  

Основним засобом дослідження ідіолекту політичного діяча є аналіз 

комунікативних стратегій і тактик, вживаних ним у текстах політичних 

промов та виступів. За визначенням О. С. Ісерс, мовна стратегія – це сукупність 

мовних актів, спрямованих на вирішення загальної комунікативної задачі мовця 

(«глобального наміру» за ван Дейком) [5, с. 109]. Ф. С. Бацевич під стратегією 

розуміє оптимальну реалізацію інтенцій мовця для досягнення конкретної мети 

спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів спілкування та глибокого їх 

видозмінення в конкретній ситуації [1, c. 101]. За робочу даному дослідженні 

приймаємо дефініцію комунікативної стратегії, запропоновану І. А. Юшковець, 

тобто «оптимальну реалізацію інтенцій мовця, спрямовану на досягнення 

конкретної мети спілкування, узгоджену з особистісними (статусно-рольовими) і 

психологічними характеристиками учасників комунікативного процесу, що 

зумовлено комунікативним досвідом, який передбачає підкорення законам і 
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нормам у відповідній сфері комунікації та конкретно змодельованій ситуації 

спілкування» [10, с. 6]. Комунікативну тактику розуміємо як одну чи декілька 

мовних дій, які сприяють реалізації стратегії [5, с. 110], систему дій з підготовки 

ефективної реалізації стратегії, які описують конкретні мовленнєві дії, що мають 

на меті досягнення впливу на певному (короткотривалому) етапі комунікації [10, 

с. 6]. 

Попри розгалужену систему класифікацій комунікативних стратегій і 

тактик [3, 5, 7, 9, 10 та ін.], нами були досліджені ті їх види, що розрізняються 

залежно від кінцевої мети дискурсу: кооперативні та конфронтаційні [2, с. 7]. 

Перші спрямовані на завоювання влади (реалізуються в основному у 

передвиборчих промовах), другі — на її утримання (використовуються у 

планових промовах з метою обміну інформацією, переконання адресата у 

необхідності здійснення певних політичних кроків, налагодження 

психологічного контакту з соціумом).  

У результаті проведеного дослідження політичних виступів президентів 

США встановили, що спільними для Дж. Буша та Б. Обами є наступні основні 

стратегії: 1) семантичні (державності та позиціонування США); 2) позитивної 

самопрезентації; 3) утримання влади (формування емоційного настрою адресата 

та інформаційно-інтерпретаційна); 4) аргументативна. Розглянемо кожну з них 

детальніше. 

1. З-поміж семантичних комунікативних стратегій спільними для 

ідіолектів Дж. Буша та Б. Обами є стратегії державності та позиціонування 

США. У текстах промов вони виражаються через тактику «дефініції держави», 

маркіруються іменниками state, nation, people, citizen, citizenship, democracy, 

power, faith, dignity, прикметниками social, single, own, faithful, особовими 

займенниками our. Наприклад:  

(1) America's faith in freedom and democracy … (2). 

(2) Government has great responsibilities for public safety and public health, for 

civil rights and common schools (2).  

(3) … it is ultimately the faith and determination of the American people upon 

which this nation relies (7). 

Ще однією тактикою, спільною для ідіолектів обох політиків, є тактика 

«визнання пріоритету загальнолюдських цінностей». У текстах промов вона 

репрезентується іменниками life, peace, right, freedom, liberty, value, dignity; 

дієсловами to honor, to favor, to appreciate, to value прикметниками civil, public, 

common. Наприклад:  

(4)… shaping a balance of power that favors freedom … (2). 

(5) We honor them not only because they are guardians of our liberty …(7). 

(6) The enemies of liberty and our country … (2). 

Лексичними засобами вираження семантичної стратегії та притаманних їй 

тактик у промовах Дж. Буша та Б. Обами виступають слова-гасла: citizen, nation, 

right, liberty, democracy тощо.  

2. У межах стратегії позитивної самопрезентації частіше за інші 

Дж. Бушем та Б. Обамою вживаються тактики «ідентифікації» або «ототожнення 

політика з народом» та «поляризації» («опозиціонування»). Зокрема, тактика 

«ідентифікації» представлена особовим займенником we and our. Наприклад:  
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(7) … is going to be short the difference between obligations and money coming 

in …, unless we act (5). 

(8) What you do is as important as anything government does … (2).  

(9) … how we Americans could accomplish anything we set our minds to do (6). 

Тактика «поляризації» («опозиціонування» або «розмежування «своїх» та 

«чужих») частіше за все виділяється із контексту, наприклад: We can once again 

let Washington's bad habits stand in the way of progress… . These are the actions 

Americans expect us to take without delay. They're patient… But they have no patience 

for the same old partisan gridlock that stands in the way (9). Як бачимо з першого 

прикладу, президент Б. Обама ототожнює себе з народом, одночасно 

опозиціонуючи політикам, що працюють в уряді. 

Окремим видом стратегії самопрезентації є стратегія створення іміджу 

(image building). Як зазначає О. С. Ісерс, імідж складається з багатьох складників: 

манер, зовнішності, вчинків, і, звичайно, особливостей мови [5, с. 198]. 

Погоджуючись із вченою, вважаємо, що для політика саме чіткість, лаконічність 

та переконливість його слів є основою іміджу та запорукою політичного успіху. 

Зазначимо, що, як правило, імідж політичного діяча напряму залежить від тих 

соціальних ролей, які він виконує, тобто виробляється природнім шляхом —

автоматично («батько», «новатор», «старший товариш»). Бувають випадки, коли 

політик навмисно позиціонує себе із певною соціальною роллю, за допомогою 

висловлювань та вчинків методично заробляє бажаний імідж («слуга народу», 

«хазяїн»). Але у будь-якому разі імідж політичного діяча і, насамперед, 

президента країни безпосередньо залежить від соціально-економічної та 

політичної ситуації в державі. Ураховуючи те, що імідж політика формується під 

впливом комплексу чинників, виділити тактики, характерні для даної стратегії 

досить важко, але риторика політиків сповнена окремими словами-маркерами за 

допомогою яких і проявляється їх імідж.  

Так, промови Дж. Буша напередодні та протягом ведення військових дій в 

Іраку, сповнені наступними словами-маркерами: іменниками chaos, war, courage, 

defense, challenge, weakness, enemies, terror, aggression, suffering, duty дієсловами 

to defend, to confront, to attack, to serve прикметниками courageous, 

словосполученнями new horrors, bad faith, public safety, фразами weapons of mass 

destruction тощо. У результаті вживання яких у Дж. Буша сформувався імідж 

«воїна з терором». Наприклад:  

(10) We must show courage in a time of blessing by confronting problems 

instead of passing them on to future generations (2).  

(11) We resolved then, and we are resolved today, to confront every threat, from 

any source, that could bring sudden terror and suffering to America (4). 

(12) The Taliban … will hand over the terrorists, or they will share in their fate 

(1). 

Б. Обама навпаки, намагаючись стабілізувати політичну ситуацію в країні, 

позиціонує себе як «патріот» та «реформатор». На підтвердження першого 

іміджу виступають численні промови президента, у яких він торкається питання 

трактування і розуміння поняття «патріотизм». Наприклад: 

(13) … patriotism is always more than just loyalty to a place on a map or a 

certain kind of people. Instead, it is also loyalty to America's ideals … (11). 
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(14) This sense of responsibility — to each other and to our country — this isn't a 

partisan feeling. It isn't a Democratic or Republican idea. It's patriotism (9).  

Що стосується іміджу «реформатора», тут можна із впевненістю сказати, що 

він є результатом не лише слів, але і вчинків президента Б. Обами, його 

реформістської політики у соціальній сфері та у сфері охорони здоров’я. 

Наприклад: 

(15) To meet our fiscal challenge, we will need to make reforms (9). 

(16) You can expect us to work on health care reform …, as well as energy 

legislation that will spark a clean-energy revolution (10). 

3. Стратегія утримання влади теж поділяється на декілька видів, найбільш 

уживаними з яких у риториці Дж. Буша та Б. Обами є інформаційно-

інтерпретаційна стратегія та стратегія формування емоційного настрою адресата. 

Інформаційно-інтерпретаційна стратегія реалізується за допомогою: 

 тактики «визнання існування проблеми», наприклад: 

(17) One of the reasons why we have a deficit is because the economy stopped 

growing (3). 

(18) Our debt has grown so large that we could do real damage to the economy if 

we don't begin a process now to get our fiscal house in order (9); 

(19) And so, you know, the typical president, I think, has two or three big 

problems. We've got seven or eight big problems (10). 

 тактики «роз’яснення» (маркується наступними вступними фразами, що 

стоять на початку речення: In other words … ; What I'm saying is …; I say to you 

that … );  

 тактики «визначення шляхів вирішення проблеми» (виражається за 

допомогою дієслівних конструкцій у майбутньому часі (the Future Indefinite 

Tense): … we will create … , take steps to strengthen our country …; I'll be talking 

to…, а також вступних слів firstly, secondly, thirdly. 

Стратегія формування емоційного настрою адресата реалізується через: 

 тактику «єднання» (It turns out appropriators take their titles seriously … 

(3); …our collective failure to make hard choices… (7);  

 тактику «звернення до емоцій адресата» (Every day, our economy gets 

sicker … (8).  

Досить часто для передачі аудиторії емоцій та хвилювання Дж. Буш та 

Б. Обама використовують у якості стилістичного прийому повтор. Наприклад:  

(20) … we will reclaim …, we will reform …, we will reduce …, we will build …, 

we will confront …, we will defend …, we will show …, we will meet … (2). 

(21) … an unfolding American promise that everyone belongs, that everyone 

deserves… , that no insignificant person… (2). 

(22) Our workers are no less productive … . Our minds are no less inventive, our 

goods and services no less needed (7). 

 Також у рамках стратегії формування емоційного настрою адресата 

використовується тактика «урахування ціннісних орієнтирів адресата» (… it's 

very important for seniors to understand nothing will change … (3). 

4. Аргументативна стратегія використовується Дж. Бушем та Б. Обамою 

для обґрунтування своєї позиції або точки зору. У якості аргументів, як правило, 
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використовуються: посилання на достовірне джерело, статистичні дані, 

цитування висловлювань авторитетних осіб тощо. Дана стратегія реалізується за 

допомогою: 

 тактики «контрастивного аналізу» (While many of our citizens prosper, 

others doubt the promise, even the justice, of our own country … (2), а також 

 тактики «обґрунтованих оцінок» (These are the indicators of crisis, subject 

to data and statistics (7). 

За результатами проведеного аналізу було підраховано частоту вживання 

основних стратегій і тактик у промовах Дж. Буша та Б. Обами (див. табл. 1).  

 

Таблиця 1  

Порівняльна таблиця частоти використання комунікативних стратегій 

Дж. Бушем та Б. Обамою 

Назва комунікативної стратегії Джордж Буш 

(%) 

Барак Обама 

(%) 

Семантичні стратегії 14 15 

Стратегія позитивної самопрезентації 42 38 

Стратегія створення іміджу 21 20 

Стратегії  

утримання  

влади 

Стратегія формування 

емоційного настрою 

адресата 

7 8 

Інформаційно-

інтерпретаційна 

стратегія 

9 11 

Аргументативна стратегія 7 8 

 

Зауважимо, що дані, наведені у таблиці, відображають загальну картину 

використання комунікативних стратегій і тактик Дж. Бушем та Б. Обамою. 

Відсоткове значення по кожній з них варіюється залежно від теми промови, 

аудиторії, на яку спрямований виступ, а також соціально-економічної та 

політичної ситуації в країні. Наприклад, промови Дж. Буша, у яких 

розкривається проблематика військових дій в Іраку, сповнені стратегії 

дискредитації з притаманними їй тактиками «нападу», «звинувачення» та 

«образи». Здебільшого вони виражаються через такі лексичні засоби, як: 

навішування ярликів (Saddam Hussein is a threat (4) та експресивну лексику з 

негативною оцінкою (The Iraqi regime… possesses and produces chemical and 

biological weapons. It has given shelter and support to terrorism, and practices terror 

against its own people (4).  

Як бачимо, ідіолекти двох президентів США характеризується 

домінуванням кооперативних стратегій, що зумовлено чинником утримання 

влади, прагненням гармонізувати комунікацію влади, її інститутів і громадян. 

Мовні засоби є могутньою та впливовою силою в руках політиків, які вміло їх 

використовують, забезпечуючи їм підтримку адресатів та досягнення бажаних 

цілей, що й зумовлює перспективність подальших досліджень прагматичних 
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аспектів риторики інших вищих державних осіб у сучасному англомовному 

політичному дискурсі.  
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