
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 
 

 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ТА ПРАКТИКИ 

ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

 

 

МОЛОДІ ФАХІВЦІ – МАЙБУТНЄ НАУКИ 

 

Випуск 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2013 



 2 

УДК 81’243:37.013.77 (082) 

ББК  81.2 я 43 

М      54 
 

Затверджено до друку рішенням Вченої ради  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

(Протокол № 5 від 01.06.2013 р.) 
 

М 54 
Молоді фахівці – майбутнє науки: Зб. статей. 

Випуск 4. –  Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 300с. 
 

 

Редакційна колегія: 
 

докт. пед. наук, проф. Пасинок В. Г. 

докт. пед. наук, проф. Костікова І. І. 

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

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

 

Адреса редакційної колегії: 61022 м. Харків, майдан Свободи 4,  

ХНУ імені В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов,  

тел. (057) 707-55-66; 707-55-04. 
 

 

Збірник статей присвячено дослідженням проблем семантичних та 

прагматичних аспектів тексту і дискурсу, лінгвокультурології, навчання 

іноземних мов у середніх та вищих навчальних закладах. Матеріалом 

дослідження є сучасні європейські мови. Для студентів, які навчаються за 

спеціальністю “Мова і література”. 
 

 
        УДК 81’243:37.013.77 (082) 

        ББК 81.2 я 43 

ISBN 978-966-623-972-6 
 

© Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, 2013 

 



 3 

ЗМІСТ 

 
Бай С. (Хэбэ, Китай); Павлюк Ю.В., Дудоладова О.В. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ В АНГЛИЙСКОЙ 

ПУБЛИЦИСТИКЕ ……………………………………………………………………9 
 

Безлюдна Ю.В. (Харків); Костікова І.І. 

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ  

НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В МОЛОДШИХ КЛАСАХ………………15 
 

Белевцева Ю.В. (Харків); Мащенко С.Г. 

ЗАСВОЄННЯ ПАСИВНОГО СТАНУ НА ЗАНЯТТЯХ З ДОМАШНЬОГО 

ЧИТАННЯ …………………………………………………………………………..22 
 

Бєршова Т.О. (Харків); Дудоладова О.В. 

КАТЕГОРІЯ МОДАЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ 

ДИСКУРСІ ………………………………………………………………………...26 
 

Бєлікова І.В. (Харків); Дудоладова О.В. 

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ………………31 
 

Бодак І.В. (Харків); Шамаєва Ю.Ю. 

ПОРІВНЯННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ІМПЛІКУВАННЯ ТА ОБ’ЄКТИВАЦІЇ 

ІНФЕРЕНТНИХ СМИСЛІВ ДРУКОВАНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ ………..37 
 

Бражнік Ю.В. (Харків); Свердлова І.О. 

ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ .. 

(НА МАТЕРІАЛІ ТЕМИ “НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ”) ………………….43 
 

Галаницька К.В. (Харків); Свердлова І.О. 

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ У УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ …………………………………………………48 

 

Гольченко Д.О. (Харків); Дудоладова А.В. 

ОКАЗІОНАЛЬНІ ДІЄСЛОВА У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ …………..54 

 

Гриник О.О. (Харків); Дудоладова А.В. 



 4 

СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРЕСІЇ У СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ 

МОВЛЕННІ ………………………………………………………………………… 59 
 

Гуслиста Ю.Ю. (Харків); Костікова І.І. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗОШ……….64 
 

Двоскіна Г.Ю. (Харків); Дудоладова А.В. 

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ “WAR” –– “PEACE”  

В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ……………………69 
 

Джологуа Н.М. (Харків); Уткіна Г.Ф., Шамаєва Ю.Ю. 

МОВЛЕННЄВИЙ АКТ ЗАБОРОНИ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ, 

АНГЛІЙСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ) ……………………………….74 
 

Добриніна В.О. (Харків); Дудоладова А.В. 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ  

У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ………………………………………………………..80 
 

Єрмолаєва М.В. (Харків); Дудоладова О.В. 

ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ……………..84 
 

Зінченко І.Г. (Харків); Свердлова І.О. 

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК 

(НА МАТЕРІАЛІ ТЕМИ “NUMBERS”) …………………………………………...90 

 

Іванова Ю.М. (Харків); Довгополова Я.В. 

ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА 

ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ …………………………………………………………96 

 

Ільговська Ю.В. (Харків); Птушка А.С. 

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНГЛІЙСЬКИХ ТА 

УКРАЇНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ …………………………………………………….102 
 

Карапетян Н.Ш. (Харків); Костікова І. І. 

МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ….108 

Кисличенко О.А. (Харків) ; Птушка А.С. 



 5 

НАВЧАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕМИ 

“МИСТЕЦТВО”) ………………………………………………………………… ..116 
 

Кісіль А.О. (Харків); Довгополова Я.В. 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ……………………………………………………………..121 
 

Коваль А.М. (Харків); Дудоладова О.В. 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОТВОРІВ  

У СУЧАСНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ …………………………………128 
 

Ковальова А.Ю. (Харків); Нестеренко О.І., Шамаєва Ю.Ю. 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ, ВІДОБРАЖЕНИХ У 

ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ АНГЛІЙСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ....134 

 

Колесниченко А.Ю. (Харків); Андрущенко А.О., Шамаєва Ю.Ю. 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ НОСІЇВ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ ………………………………140 
 

Корольова Г.В. (Харків); Солощук Л.В. 

РОМАН “УГОРУ СХОДИНКАМИ, ЩО ВЕДУТЬ УНИЗ” Б. КАУФМАН  

ЯК ПРОФЕСФЙНИЙ ПОСІБНИК ВЧИТЕЛЯ ……………………………..........145 

 

Кочура А.В. (Харків); Шамаєва Ю.Ю. 

КОНЦЕПТУАЛЬНА СТРУКТУРА АНГЛІЙСЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ 

ТОПОНІМІВ ……………………………………………………………………...150 
 

Кравець О.М. (Харків); Шамаєва Ю.Ю. 

СПЕЦИФІКА МОВНОЇ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ НЕОМІФОЛОГІЧНОГО КОНЦЕПТУ 

МИСТЕЦТВО У РОМАННІЙ ТВОРЧОСТІ ДЖ. АПДАЙКА …………………..156 
 

Крулевська Д.С. (Харків); Гридасова О.І. 

ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА 

МАТЕРІАЛІ АНТРОПОСФЕРНИХ ІННОВАЦІЙ) ………………………...........163 

 

Лобач М.М. (Харків); Дудоладова О.В. 



 6 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ ………………………..168 
 

Лук’янова О.Г. (Харків); Гридасова О.І. 

НАВЧАННЯ РОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК СКЛАДОВА ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ПОБУТОВИХ СИТУАЦІЙ) ………….173 

 

Манжак О.М. (Харків); Дудоладова О.В 

АУДІО-ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ …………179 
 

Мірошниченко К.М. (Харків); Костікова І.І. 

МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ …………………………………………………………….185 
 

Пайманова В.А. (Харків); Шамаєва Ю.Ю. 

МОВНА ГРА ЯК ЛІНГВОКРЕАТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ДИСКУРСОГЕНЕЗИ 

В АНГЛОМОВНИХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ ………………………………........190 
 

Петрова М.К. (Харьков); Дудоладова О.В. 

ПРОБЛЕМАТИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ РОМАНА ЧАРЛЬЗА 

ДИККЕНСА “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ” …………………………………………196 
 

Прістер М. М. (Харків); Дудоладова А.В. 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОДАЛЬНОГО ДІЄСЛОВА “MUST” У 

ТВОРІ ЕРНЕСТА ХЕМІНГУЕЯ “A FAREWELL TO ARMS” ………………….208 
 

Пулавська О.А. (Харків); Рябих М.В. 

ВПЛИВ РІЗНИХ ВИДІВ МОТИВАЦІЇ НА ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ …...215 
 

Пчельник К.І. (Харків); Довгополова Я.В. 

ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ ………………………………………………………………..222 
 

Рютіна О.С. (Харків); Свердлова І.О. 

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК УСНОГО МОВЛЕННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ 

(НА МАТЕРІАЛІ ТЕМИ “BOOKS, MAGAZINES, NEWSPAPERS”) ………….229 

Слізченко С.В. (Харків); Шамаєва Ю.Ю. 



 7 

СПОСОБИ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ PRIVACY/ 

ПРИВАТНІСТЬ У ЛІНГВОКУЛЬТУРІ США …………………………………...233 
 

Ступєнькова Т.В. (Харків); Птушка А.С. 

ЗАЙМЕННИКИ В УЗАГАЛЬНЕНОМУ ЗНАЧЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ 

БРИТАНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ) ……………………………………………...238 
 

Тараненко Н.О. (Харків); Рябих М. В. 

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТА ВМІНЬ УСНОГО МОВЛЕННЯ НА ПЕРШОМУ 

КУРСІ МОВНОГО ВНЗ …………………………………………………………...244 
 

Третяков В.Л. (Харків); Гридасова О.І. 

РОЛЬОВА ПОВЕДІНКА В ІНСТИТУЦІЙНИХ СИТУАЦІЯХ ЯК СКЛАДОВА 

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ……........248 
 

Чала М.К. (Харків); Шамаєва Ю.Ю. 

РЕАЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОЇ СТРАТЕГІЇ ФАСЦІНАЦІЇ В ОРІДЖИНАХ  

НА НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТА АНГЛОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-ФОРМУМАХ ……...254 
 

Чубата О.М. (Харків); Птушка А.С. 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ НОРМИ У ТЕКСТІ БРИТАНСЬКОГО                 

АНЕКДОТУ ……………………………………………………………………..259 
 

Шефер М.Б. (Харків); Рассказова О.О., доц. Шамаєва Ю.Ю. 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ У ФРАНЦУЗЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА 

УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ …………………………….264 
 

Ширяєва Д.С. (Харків); Рябих М. В. 

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТА ВМІНЬ УСНОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ 

ПЕРШОГО КУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕМИ “ЮРИСПРУДЕНЦІЯ”) ………...269 

 

Шляхова Я.В. (Харків); Дудоладова О.В. 

РОЛЬ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАННІ ІНШОМОВНОЇ 

ЛЕКСИКИ …………………………………………………………………………..275 

 

Шульга К.С. (Харків); Дудоладова О.В. 



 8 

ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ СУСПІЛЬНОЇ 

ТЕМАТИКИ ………………………………………………………………………..281 

 

Hussein Yadgar Qadir Hussein (Sulaimaniyah Iraq,); Semchenko N.A. 

UPDATED APPROACHES TO THE FORMATION OF GRAMMAR 

HABITS ……………………………………………………………………….286 

 

Яковлєва Г.Г. (Харків); Шамаєва Ю.Ю. 

ОСОБЛИВОСТІ ВТОРИННОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ РЕАЛЬНОСТІ 

ЗАГАДКАМИ ТА ПРИСЛІВ’ЯМИ ЗА МЕТАФОРИЧНОЮ МОДЕЛЛЮ 

КАТЕГОРИЗАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) …………………291 



 9 

УДК 811.111’373.613 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ  

В АНГЛИЙСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

 

Бай С. (Хэбэ, Китай) 

Научные руководители: преп. Павлюк Ю.В.,  

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

 
У статті розглянуно зміст поняття «запозичення», висвітлюється теоретичний аналіз процесу 

взаємопроникнення мов та описані приклади функціонування іспанізмів в англійській мові. 

Ключові слова: запозичення, мовні контакти, іспанізми. 

В статье рассматривается содержание понятия «заимствование», раскрывается 

теоретический анализ процесса взаимопроникновения языков, описываются примеры 

функционирования испанизмов в английском языке.  

Ключевые слова: заимствование, языковые контакты, испанизмы. 

The article summarizes the content of the term “borrowing”, deals with the theoretical 

analysis of language interaction, and describes examples of functioning of hispanisms in English.  

Key words: borrowing, language contacts, hispanism. 

 

Несмотря на постоянный интерес лингвистов к проблемам присутствия 

иноязычного компонента в языке, многие аспекты: состав, особенности 

функционирования и ассимиляции, контекстная семантика, а особенно 

специфика перевода с одного языка на другой, в настоящее время далеко еще 

полностью изучены и разработаны. В отечественной и зарубежной литературе не 

обобщен опыт перевода иноязычного элемента в контекстуальных условиях, 

недостаточно изучена в этом плане специфика реализации его функций и 

значений в контексте [2, c. 27].  

Актуальность исследования заимствований и иноязычного элемента 

определяется также широким интересом к проблеме языковых контактов и 

развития словарного состава языка. Рассмотрение различных процессов, 

происходящих между системами двух взаимодействующих языков, может дать 

интересные результаты как для теории межъязыковых контактов в целом, так и 

для английской лексикологии, этимологии и стилистики, в частности.  

Объектом исследования является испанский элемент в английском языке: 

заимствованные из испанского или через испанский язык лексические единицы; 

испанские реалии в английском публицистическом тексте.  

Предметом исследования является функционирование испанского 

элемента в английском тексте, а также способы и закономерности его перевода. 
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Цель статьи – выявить и описать случаи использования заимствованных 

испанских слов в английской публицистике. Указанная цель предполагает 

решение следующих задач: 

1) классификация заимствований; 

2) анализ английской публицистики на предмет выявления испанских 

элементов. 

Материалом исследования послужили заимствованные слова и обороты, 

отобранные из газеты The Economist за 2009 год. В ходе исследования были 

использованы описательный метод и метод сплошной выборки. 

Теоретической базой исследования послужили труды Расторгуевой Т.А. [4], 

Секирина В.П. [5], Хлебниковой И.Б. [6]. 

Заимствование понимаем как  элемент чужого языка (слово, морфема, 

синтаксическая конструкция и т.п.), перенесенный из одного языка в другой в 

результате контактов языковых, а также сам процесс перехода элементов одного 

языка в другой [4, c. 20]. Заимствования приспосабливаются к системе 

заимствующего языка и зачастую настолько им усваиваются, что иноязычное 

происхождение таких слов не ощущается носителями этого языка и 

обнаруживается лишь с помощью этимологического анализа. Будучи 

результатом длительного исторического взаимодействия языков, их смешения, 

заимствования занимают значительное место в лексике многих языков. 

Каналы заимствований могут быть как устные (на слух), так и письменные 

(по буквам). При устном заимствовании слово претерпевает больше изменений 

во всем своем облике, чем при письменном. Если слово входит в язык другого 

народа при одновременном заимствовании нового предмета или понятия, то 

значение этого заимствования не претерпевает изменений, но в случае 

вхождения нового слова в качестве синонима к уже существующим словам 

между этими синонимами происходит разграничение значений и наблюдаются 

сдвиги в исходной семантике [4, c. 24]. 

Роль заимствований в различных языках неодинакова и зависит от 

конкретно–исторических условий развития каждого языка. В английском языке 

процент заимствований значительно выше, чем во многих других языках, так как 

в силу исторических причин он оказался, в противоположность, например, 

исландскому очень проницаемым.  

Английский язык больше, чем какой–либо другой язык, имел возможность 
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заимствовать иностранные слова в условиях прямого непосредственного 

контакта: сначала в средние века от сменявших друг друга на Британских 

островах иноземных захватчиков, а позже в условиях торговой экспансии и 

колонизаторской активности самих англичан.  

Современная английская лексика представляет собой продукт целого ряда 

эпох – это сложное сочетание различных элементов, которые наслаивались один 

на другой на протяжении истории языка и вступали в различные 

взаимоотношения между собой. В силу того, что развитие языка – всех его 

сторон, в том числе и словарного состава – происходит постепенно, мы находим 

в словарном состава современного английского языка слова, сложившиеся в 

разные исторические эпохи, в результате различных способов его пополнения, с 

помощью различных словообразовательных средств, относящихся к различным 

моментам истории английского языка. Подсчитано, что число исконных слов в 

английском словаре составляет всего около 30% [5, c. 43]. 

Количественный рост и качественные изменения словарного состава языка 

связаны с историей народа, творца и носителя этого языка. 

K языковым причинам относится, прежде всего, стремление носителей 

языка пополнить, углубить и расширить представление о предмете, 

детализировать понятие посредством разграничения смысловых и 

функциональных оттенков. Таким путем среди исконных синонимичных и 

антонимичных средств языка возникают заимствованные, которые имеют 

дополнительные оттенки значения или больше подходят к иной сфере 

употребления. 

К неязыковым причинам относят торговые, военные и культурные контакты 

германских племен, проживающих на европейском континенте, с римской 

цивилизацией, которые начались задолго до того, как англо–саксы появились в 

Англии, и длились на протяжении всего древнеанглийского периода. 

В английском языке есть много слов, у которых любопытное 

происхождение так или иначе связанное с испанским. Также как и в испанском 

есть много слов латинского и арабского происхождения. Например, название 

штата Колорадо (Сolorado) происходит от испанского слова «цветастый», из–за 
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красного цвета воды в реке Колорадо. 

Название штата Флорида (florida – ударение на второй слог) по–испански 

означает «цветущая», но американцы произносят его, ставя ударение на первый 

слог. Казалось бы, кому, как не самим жителям Флориды, знать, куда должно 

падать ударение? Однако с XVI века Флорида была испанской колонией, 

которую лишь в начале XIX века продали США – значит вполне можно ставить 

ударение на второй слог, как это делают испанцы.  

Когда испанцы в первый раз встретились с туземным населением Нового 

Света, они решили, что это жители Индии, и назвали их индейцами. Для 

некоторых индейцев слово «indios» звучит как оскорбление, поскольку «индеец» 

– это исковерканные испанские слова «In Dios» – «от Бога, с Богом», еще Колумб 

записал в своем дневнике: «la gente indio» – «люди от Бога». 

Интересное происхождение у заимствованного испанского знака $, 

обозначающего доллар США. Испанцы чеканили свои монеты, отправляемые в 

Новый Свет, символом S – буквой, с которой начинается слово «solid» – римская 

золотая монета. В те времена это слово также обозначало понятие «массивный», 

«солидный», которым уважительно величали золотую монету Испании. История 

появления двух вертикальных палочек менее ясна – возможно, это остатки 

символического изображения «геркулесовых столпов» (они и сейчас 

присутствуют на гербе Испании), возможно, остатки буквы P, которая 

вписывалась в S на испанских монетах, образуя монограмму. Но сейчас эти 

чёрточки являются, скорее, символами постоянства и стабильности. 

Формы заимствованных испанских слов в английском языке преобразуются 

морфологически и фонетически; например, brocade (исп. brocado «парча»), junta в 

английском произносится [‘dzante], в испанском [hunta] и т.п. являются фонемными 

заимствованиями. 

Рассмотрим примеры, выбранные из газеты The Economist. 

1) It has also made more than 58,000 arrests; and though some 95% of these 

people are hangers–on or small–time drug–dealers, they include two–dozen kingpins 

and a thousand sicarios (hired gunmen). (The Economist, March 07 2009) 

Заимствованное из испанского «Sicario» – имеет значение наемный убийца. 
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2) Most corridas start then, when the declining sun shines full in the bull’s eyes, 

dazzling him. And that was the only time Conchita Cintron felt afraid. (The Economist, 

March 07 2009) 

Лексема “Corrida” – означает корриду, огромное событие в жизни испанцев. 

3) Behind the closed gates of the patio de cuadrillas, mounted and ready, she 

would feel a sudden lightning bolt to the pit of the stomach, the realisation that she 

didn’t know how the bull would be, or what was about to happen. (The Economist, 

March 07 2009) 

Испанские лексемы “Patio” – со значением: (1) патио, внутренний двор, 2) 

подъезд (дома) и “Cuadrilla” – со значением: (1) группа; бригада; команда, 2) 

шайка, банда, en cuadrilla – группой, бандой 3) квадрилья, куадрилья (группа 

участников корриды под началом матадора) 4) кадриль (танец)); придают также 

особый колорит. 

4) She was a gringa, with a Puerto Rican father and an Irish–American mother; 

this accounted for her fair northern colouring, which earned her the name “Golden 

Goddess” in Mexico, where she made her reputation. The Economist, March 07 2009). 

В данном случае лексема “Gringo” реализует значение: 1) не говорящий 

по–испански; говорящий на английском языке 2) гринго, иностранец 3) 

американец, янки. 

5) She snatched a muleta and sword from the waiting novillero, raised the sword 

as the bull charged, and then dropped it, instead caressing the huge black neck as it 

hurtled past. (The Economist, March 07 2009). 

Заимствование “Muleta” передает значение: 1) костыль 2) мулета 3) 

поддержка, опора.  

Заимствование Novillero означает: 1) скотник, пастух (ухаживающий за 

молодняком) 2) начинающий тореро (участвующий в корриде с молодыми 

быками) 3) прогульщик; сачок. 

6) Beside the huge black beast, one commentator wrote, she looked like a Sevres 

figurine, but one brimming over with duende – courage, grace and defiance. (The 

Economist, March 07 2009). 
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Лексема Duende в испанском означает: 1) чёрт; бес 2) домовой 3) гном; 

карлик 4) привидение; призрак andar como duende; parecer un duende – 

появляться, исчезать, блуждать подобно призраку 5) обаяние, очарование, 

волшебный дар (артиста). 

7) She was known especially for her veronicas, slow backward swings of the 

cape with both feet rock–steady as the bull raced towards her, almost upon her. The 

Economist, March 07 2009) 

В испанском слове Verónica означает один из приёмов тореро. 

8) She saw her banderilla planted firmly for the first time in the black, 

mountainous neck. (The Economist, March 07 2009) 

Из возможных значений “Banderilla” – (1) бандерилья (копьецо, 

украшенное лентами) 2) знак, признак; показатель 3) колкость, насмешка, 

язвительное словцо), в данном контексте выбираем «копье». 

9) She had been trained as a rejoneadora, in the Portuguese version of 

bullfighting, and was supposed to stay on her horse. (The Economist, March 07 2009). 

Испанская лексема “Rejoneador” означает “тореро с деревянным копьём на 

лошади”. 

Заимствования в разных языках по-разному влияют на обогащение 

словарного состава. В некоторых языках они не оказали такого влияния, которое 

могло существенно отразиться на словарном составе языка. В других языках 

заимствование в разные исторические эпохи имели столь существенное влияние 

на словарный состав языка, что даже служебные слова, как, например, 

местоимения, предлоги, заимствованные из других языков, вытесняли исконные 

служебные слова.  

Заимствование как процесс присущи каждому языку и в особенности 

неотъемлемы для лексического состава английского языка, ведь живой язык – 

явление постоянное развивающееся. Приходит что-то новое, исчезает ненужное, 

лишнее, а для ученых, работающих в области лексикологии, остается много 

вопросов, которые требуют разрешения. 

В результате анализа отобранных примеров, можем отметить, что в 

современном английском языке присутствует обширное количество испанских 

заимствований, обозначающих испаноязычные реалии. 
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Англоязычные периодические издания содержат значительный процент 

испанских заимствований, которые могут вызывать трудности в восприятии 

текста без наличия фоновых знаний об испанской культуре, поэтому перспективу 

исследования видим в составлении полиязычного словаря испанских 

заимствований с вариантами перевода на русский и английский. 
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МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ  

НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В МОЛОДШИХ КЛАСАХ 
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В цій статті узагальнено зміст поняття «мультимедійні технології», висвітлюється 

теоретичний аналіз процесу використання мультимедійних презентацій та доцільність 

використання розробленого комплексу вправ з метою оптимізації навчання англійської мови в 

молодших класах. 

Ключові слова: мультимедійні технології, мультимедійні презентації, інформаційні 

технології, електронні підручники, анімація. 

В данной статье обобщено содержание понятия «мультимедийные технологии», 

раскрывается теоретический анализ процесса использования мультимедийных презентаций и 

целесообразность использования разработанного комплекса упражнений с целью оптимизации 

обучения английскому языку на уроках в младших классах.  

Ключевые слова: мультимедийные технологии, мультимедийные презентации, 

информационные технологии, электронные учебники, анимация. 

The article summarizes the content of the term “multimedia technology”, deals with the 

theoretical analysis of using multimedia presentations and appropriateness of the developed set of 

exercises for the improving of teaching process of English lessons in primary school.  
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Key words: multimedia technology, multimedia presentations, information technology, 

electronic books, animation. 

 

Дана стаття посвячена підвищенню ефективності навчання англійській 

мові у молодших класах завдяки застосуванню мультимедійних презентацій.  

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства використання 

учителем мультимедійних технологій на уроках англійської мови в школі з 

метою активізації пізнавальних інтересів учнів стало вже майже звичним 

явищем. Однак, недостатньо висвітленим у наукових працях залишається 

питання застосування зазначених технологій на уроках англійської мови в 

початковій школі, тому це питання залишається актуальним. Впровадження 

мультимедійних технологій в практику навчання англійської мови учнів 

молодшого шкільного віку й досі залишається на дискутивно-

експериментальному рівні.  

Об’єктом дослідження став процес навчання англійської мови в молодшій 

школі. Предмет дослідження – використання мультимедійних програм для 

навчання лексиці англійської мови учнів молодшого шкільного віку. Метою 

статті є обґрунтування доцільності використання мультимедійних презентацій у 

навчальному процесі як засобу розвитку пізнавальної активності учнів 

початкової школи та їх особливості під час навчання нової англійської лексики. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: 

1. Надати загальну характеристику мультимедійних програм та презентацій 

на уроках англійської мови.  

2. Визначити можливості застосування мультимедійних презентацій під 

час навчання лексиці на уроках англійської мови. 

Поряд із традиційними технічними засобами навчання сучасний вчитель 

має можливість використовувати на своїх уроках нові інформаційні технології. У 

наші часи це не тільки нові технічні засоби, а й новий підхід до процесу 

навчання. В основу використання мультимедійних презентацій на уроках 

англійської мови покладено комунікативний підхід до оволодіння всіма 

аспектами англомовної культури: пізнавальним, навчальним, розвиваючим і 

виховним, а всередині навчального аспекту усіма видами мовленнєвої діяльності: 
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читанням, говорінням, аудіюванням та письмом. Створення і використання 

мультимедійних презентацій на уроках англійської мови є ефективним способом, 

який допомагає реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, 

забезпечує індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням 

здібностей дітей та їх рівня навченості.  

Поняття «мультимедіа» є багатогранним. Мультимедіа (від англ. слова 

«multi» – багато і від лат. «мedia» – носій, засіб, середовище, посередник) – 

це спеціальна інтерактивна технологія, поєднання спеціальних апаратних 

засобів і програмного забезпечення, що дозволяє на якісно новому рівні 

сприймати, переробляти і надавати різноманітну інформацію: текстову, 

графічну, звукову, анімаційну, телевізійну тощо. Мультимедіа часто 

вживається як аналог терміну «засоби масової комунікації» (друк, 

фотографія, радіо, кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні 

комп’ютерні системи, включаючи Інтернет) [3, с.9].  

Мультимедіа є виключно корисною і плідною освітньою технологією 

завдяки притаманним їй якостями інтерактивності, гнучкості й інтеграції різних 

типів мультимедійної навчальної інформації, а також завдяки можливості 

враховувати індивідуальні особливості учнів і сприяти підвищенню їх мотивації. 

Навчання за допомогою мультимедійних презентацій вимагає від учнів 

застосування нових знань, спираючись на засвоєний раніше матеріал; формує 

вміння діяти і приймати рішення самостійно чи в складі команди та розв'язувати 

конфлікти; шукати, компонувати і застосовувати нову інформацію з 

різноманітних джерел, використовуючи інформаційно-комп'ютерні технології 

для виконання конкретних завдань; розвиває критичне мислення і прагнення до 

творчості та саморозвитку; формує бажання і здатність самостійно вчитися. [6] 

Мультимедійні продукти представляють широкі можливості для різних 

аспектів навчання [2]. Одними із основних можливостей і переваг засобів 

мультимедіа у разі їх застосування у навчальному процесі являються:  

 одночасне використання декількох каналів сприйняття учня в процесі 

навчання, за рахунок чого досягається інтеграція інформації, що 

доставляється різними органами чуттів;  
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 можливість симулювати складні реальні експерименти;  

 візуалізація абстрактної інформації за рахунок динамічного представлення 

процесів. 

Важливе значення початкової школи для розвитку пізнавальної активності 

людини зумовлено психологічними особливостями молодших учнів, які 

характеризуються майже невичерпними пізнавальними можливостями і 

готовністю до пізнання нового. Тому учитель, зокрема учитель англійської мови, 

має використовувати адекватні педагогічні засоби, спрямовані на збереження і 

подальший розвиток природної допитливості дітей, на формування їхньої 

зацікавленості, самостійності, наполегливості у процесі навчання [4, с.1]  

На заняттях з англійської мови метод мультимедійних презентацій  може 

використовуватись у рамках програмного матеріалу практично з будь-якої теми, 

оскільки підбір тематики проводиться з урахуванням практичної значущості для 

учнів початкових класів на уроках англійської мови. Використання в практиці 

початкового навчання мультимедійних тренажерів забезпечує діяльнісний підхід 

молодших школярів до засвоєння і закріплення знань. Крім того, використання 

мультимедіа-тренажерів дозволяє організовувати відтворення учнями знань, 

способів навчальних дій, оволодіння певними вміннями та опанування навичками 

в найбільш сприятливих для учнів молодшого шкільного віку умовах – ігрових.  

Використання мультимедійних презентацій та тренажерів дозволяє проводити 

уроки англійської мови на високому естетичному і емоційному рівні завдяки 

використанню анімації та музики, забезпечує наочність, залучає велику кількість 

дидактичного матеріалу, підвищує обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5-2 рази; 

забезпечує високий ступінь диференціації навчання (індивідуально підійти до 

учня, застосовуючи різнорівневі завдання). [1] 

Нами запропоновано мультимедійну презентацію на тему «Пори року». 

(рис.1) 
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Spring is green. Summer is bright.

Autumn is yellow. Winter is white.

Рис.1 

В презентації представлені картинки й мовний матеріал за темою "Пори 

року", вона являє собою знайомство з порами року, наочно показуючи і 

пояснюючи кожну з них. Ця презентація допомагає школярам проявити 

активність та самостійність, навчитися висловлювати свої думки та краще 

засвоїти та запам’ятати активну лексику, запропоновану вчителем на уроці 

англійської мови. 

Варто зазначити, що використання мультимедійних технологій у навчанні 

англійської мови учнів початкової школи вимагає врахування певних факторів, а 

саме особливостей психофізіологічного розвитку учнів молодшого шкільного 

віку; особливостей навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів; 

дидактичного потенціалу мультимедійних технологій, орієнтованих на 

початкову школу; особливостей використання мультимедіа у навчанні; вимог до 

впровадження мультимедіа у навчальному процесі початкової школи (вимоги до 

влаштування й обладнання комп’ютерних класів; до організації роботи 

молодших школярів з мультимедіа продуктами; вимоги до змісту навчального 

матеріалу в електронному ресурсі). 

З метою підвищення ефективності уроків англійської мови у молодших 

класах, нами була розроблена презентація на тему «Вживання дієслова “ to be” в  

Present Simple». (рис.2,3)  
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Presen t  simple

to  be                 am

is

are

 Рис.2 
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YOU’RE

THEY’RE

 Рис.3 

 

 Ми також запропонували методичну розробку, що включає в себе три 

частини: організаційна, основна та заключна. Вважаємо, що навчальні матеріали 

мають бути спрямовані на розкриття проблеми використання та створення 

мультимедійних презентацій для учнів молодшої школи, на розвиток навичок 

учнів з даної теми і в результаті оволодіння новою лексикою та граматичними 

структурами завдяки мультимедійній презентації. Форма роботи за допомогою 

мультимедійних презентацій дозволяє учням застосувати накопичення знань з 

предмету, вони розширюють свій кругозір, кордони володіння мовою, 

отримуючи досвід від практичного його використання, учні вчаться слухати 

англійську мову і чути, поглиблюють знання про культуру та традиції 

англомовних країн, розвивають свої творчі здібності та вміння працювати в 

групах. Школярі працюють з довідковою літературою, словниками, 

комп’ютером, тим самим створюється можливість прямого контакту з 
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автентичною мовою, чого не дає вивчення мови лише за допомогою підручника 

на уроці в класі [5; с.1]. 

Так, ми дійшли висновку, що перспективи подальших розвідок ми 

вбачаємо в дослідженні інших технологій навчання, які сприяють розвитку 

пізнавальної активності молодших школярів на уроках англійської мови. 

Використовуючи метод проектів, передбачається створення проектних завдань 

вчителями для навчання написання слів з теми, запам’ятовування їхнього 

написання, навчання читати тексти, вибирати з них невідомі слова, 

демонструвати зібраний творчий матеріал з англійської мови молодшими 

школярами. 
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ПАССИВНЫЙ ЗАЛОГ НА УРОКАХ ПО ДОМАШНЕМУ ЧТЕНИЮ 
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Дана стаття присвячена навчанню такому граматичному явищу, як пасивний стан. У 

зв’язку з наявністю в англійській мові данного явища, що немає аналогів у російській мові, а 

також труднощів, які виникають у учнів при вивченні цього матеріалу, у статті розглядається 

необхідність використання додаткових прийомів удосконалення відповідних навичок. У даній 

роботі розглядається домашнє читання як один з таких прийомів. 

Ключові слова: пасивний стан, різноманіття, удосконалення навичок. 

Данная статья посвящена обучению такому грамматическому явлению как пассивный 

залог. В связи с наличием в английском языкеданного явления, не имеющего аналогов с 

русским языком, а также трудностей, которые возникают у учениковв изучении этого 

материала, в статье рассматривается необходимость в использовании дополнительных 

приемов усовершенствования соответствующих навыков. В данной работе рассматривается 

домашнее чтение как один из таких приемов. 

Ключевые слова: пассивный залог, многообразие, усовершенствование навыков. 

Тhe present article focuses on the issue of teaching Passive voice in the English language.The 

absence of such grammar structure in our native language and difficulties with the expression of this 

grammar in English causemany complications for students. This leads to the need for additional 

possibilities to improve the corresponding skills. The present work analyses home reading as one of 

such possibilities. 

Key words: passive voice, diversity, improvement of skills. 
 

Актуальность данной работы заключается в том, что по завершению 

практического курса английской грамматики навык употребленияпассивного 

залога у учеников остается не до конца сформированным. Это объясняется 

наличием в английском языке более сложной, грамматической конструкции, не 

имеющей аналогов с русским языком, а также значений и средств для её 

выражения. Домашнее чтение может послужить дополнительным средством для 

совершенствования навыков употребление пассивного залога. 

Целью исследования является формирование и усовершенствование 

навыков употребления пассивного залога. 

Объектом исследования являются условия формирования навыков 

употребления пассивного залога у учеников средней школы. 

Предметом исследования являются методические рекомендации по 

усовершенствованию навыков употребления пассивного залога в виде 

специального комплекса упражнений, которые базируются на тексте для 

домашнего чтения. 
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Материалом исследования является научное наблюдение за  процессом 

усвоения материала, анализ научной литературы по проблеме исследования.  

Новизна исследования состоит в разработке комплекса упражнений для 

использования во время занятий по домашнему чтению со учениками средней 

школы. 

Грамматические навыки следует рассматривать как один из наиболее важных и 

неотъемлемых компонентов содержания обучения иностранного языка.  

Для эффективного овладения английским языком студент-филолог должен 

хорошо ориентироваться в таком сложном понятии как пассивный залог и 

средства ее выражения [1]. Отмечено, что студенты часто испытывают трудности 

при употреблении пассивного залога в связи с наличием многообразных 

значений и средств для его выражения. Именно поэтому возникает 

необходимость в развитии и усовершенствовании навыков употребления 

пассивного залога в устной и письменной речи студентов. 

Чтение, как вид языковой деятельности, является одной из главных 

практических целей изучения английского языка в средней школе. Но меньшую 

роль играет чтение в процессе обучения, как средство обучения. Оно помогает 

владеть языковых материалом, закрепить его и освоить. Так, мнемическая 

деятельность, которая сопровождается процесом чтения, обеспечивает 

запоминание лексические единиц, свіязей между ними, а также грамматических 

явлений, наполнения грамматических структур, порядку слов в структурах и др. 

Чтение помагает усовершенствовать умение усной речи: во время чтения вслух, 

так же и о себе функционируют основне речевые анализаторы – слуховые и рече-

движимые, характерные для говорения. Умение читать даёт возможность в 

случае необходимости подоб рать необходимые печатне материалы. 

Тексты для чтения могут не повторять тематику усной речи, но должны 

строиться на знакомом языковом материале , быть новым для учеников, отвечать 

их интересам и возрасту, кметь образовательную ценность. За этими критеріями 

самыми удачными будут художественных тексты. 

Чтение иностранных текстов развивает мышление учеников, помогает 

понять особенности системы английского языка и глубже понять особенности 
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родного. Информация, которую получает ученик из текстов, формирует его 

мировозрение, обогащает страноведческими знаниями об истории, культуре, 

экономике, политике, быта страны. Большая умственная работа, которая 

выполняется чтецом с целью углубления в содержание текста, развивает речевую 

самостоятельность во избежание языковых и  смысловых трудностей, интерес к 

приобретению языковых принципов. 

Под домашним чтением мы подразумеваем обязательное для всех 

учеников, дополнительное по отношению к учебнику, постоянок чтение с целью 

получения дополнительной информации. Для того, чтобы это чтение было 

постояным и интересным, оно должно быть усиленным. По характеру понимания 

того, что читается – это синтетическое чтение, по способу чтения – это чтение про 

себя или в идеальном виде – визуальное чтение, “как самый идеальный и зрелый 

вид чтения” [1, с. 243]. По месту и времени – это внеклассное, домашнее чтение.  

Таким образом, главная задача домашнего чтения – получение 

информации из текстов иностранного языка. Вместе с этим систематическое и 

планомерное домашнее чтение считается важными сточником и способом 

увеличения лексического запаса и развития навыков устной речи учеников. 

Домашнее чтение позволяет ученикам уже в школе приспособиться к чтению 

иностранного языка, как к реальной языковой деятельности [4,с. 30]. Оно 

считается одним из наиважных источников языковой и социокультурной 

информации. Уроки домашнего чтения, безоговорочно, ценны: во-первых, 

потому, что ученик сталкивается с современным языком, а не с условно-

образовательным аспектом, во-вторых, есть возможность высказать свою мысль 

и дать оценку произведению, героям и ситуациям [4, с. 15].  

Важное значение имеет содержательная сторона учебных материалов, 

предназначенных для чтения. Нет необходимости, чтобы их тематика отвечала 

лексико-разговорным темам, которые изучаются на данном этапе.  

Следует подчеркнуть, что домашнее чтение должно быть безпереводным, 

содержать интерестную информацию ииметь воспитательное влияние. Что 

касается образовательной ценности, то подоб рать тексты необходимо с позиции 

того, какие моральные проблемы поднимаются в них, как они решаются, близили 
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они ученикам. Эти критерии отбора удовлетворяют художественных тексты 

страны, язык которой изучается. 

В. М. Фадеев рассматривает два этапа в организации домашнего чтения:  

основное чтение как процес обретения информации из текста и беседа на 

материале домашнего чтения [5, с. 29].  

Г.Г. Сказьков в организации проверки домашнего чтения отмечает также 

два этапа: анализа лексико-граматических трудностей текста и активизации 

нового лексического материала и контроль понимания информации, заложенной 

в тексте, и творческое обсуждение содержания прочитанного [2, с. 15].  

М. Балакирева предлагает слейдующую последовательность: работа с 

незнакомыми словами, восприятие текста, обсуждение, письмо [2, с. 15].  

В большинстве радиционных методов обычно выделяют 3 этапа работы над 

любым текстом: дотекстовый (антиципация), текстовий, послетекстовый [3, с. 160]. 

Анализируя пасивный залог на уроках по домашнему чтению, нужно 

отметить, что эти конструкции в английском языке потребляються чаще, чем в 

украинском языке. Пасивные конструкций английского языка имеют свои 

особенности, которые отличаются от пасивних конструкций украинского языка. 

Самое распространённое употребления пасивних конструкций в 

английском языке связано с общим характером граматического строения 

английского языка, и в первую очередь с почти полным отсутствием падежей. 

Комплекс упражнений по домашнему чтению предусматривает 

дополнительное чтение ученикам незнакомых несложных текстов с целью 

получения информации. По своей природе оно считается ознакомительным. 

Согласно с дейстующими программами домашнего чтения оно считается 

обязательным и его следует употреблять постоянно. 

Использование пасивных форм на уроках по домашнему чтению позволяет 

ученикам выразить действие, направленное на подлежащие (действие в пасивном 

залоге), после подлежащего поставить глагол "to be" в определенном времени, и 

причастие прошедшего времени (Past Participle) основного глагола. 

В современном английском языке исполнитель действия определяется 

приблизительно в 20% случаях употребления пасивних конструкций. 
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Определение исполнителя действия даётся в форме предложного оборота с 

предлогом by. 
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У статті розглядається поняття модальності, проаналізовано різні підходи до 

визначення цієї категорії та типи модальності, наявні у сучасному англомовному дискурсі. 
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В статье рассматривается понятие модальности, анализируются разные подходы к 

определению этой категории и типы модальности, реализующиеся в современном 

англоязычном дискурсе. 
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The article reveals the notion of modality, with the analysis of available approaches to this 

category as well as kinds of modality present in modern English discourse. 

Key words: modality, discourse, English discourse. 

 

У зв'язку з істотними змінами у галузі масової комунікації, що 

визначаються екстралінгвальними чинниками – глобальними змінами у 

політичному та економічному житті суспільства, вважаємо необхідним дослідити 

відтінки модальності у сучасному англомовному дискурсі. 

Об’єктом дослідження є категорія модальності та її складники. 
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Предметом вивчення є особливості модалізації сучасного дискурсу. 

Метою даного дослідження є виявлення та загальна характеристика 

поняття та значень модальності у сучасному англомовному дискурсі.  

Задачі, що постають в рамках цієї роботи, спрямовані на вивчення:  

– наявних підходів до категорії модальності; 

– типів модальності; 

– розмежування модальності та споріднених явищ.  

Антропоцентризм разом із суб’єктивністю мови виступає в якості 

провідного принципу функціонального опису мови, інтегрує різні її аспекти та 

формує загальну базу для дослідження дискурсу.  

У дискурсі, зокрема публіцистичному, де суб'єкт виражає певною мірою 

інтереси соціуму, до якого належить, категорія модальності реалізується 

надзвичайно широко. 

Під публіцистичним дискурсом розуміємо «інституціоналізовану мовленнєво-

мисленнєву діяльність, яка здійснюється в межах друкованих засобів масової 

інформації та має два плани: лінгвальний і лінгвокогнітивний, які реалізуються в 

основній формі та продукті цієї діяльності – публіцистичному тексті» [3, с. 7].  

Оскільки даний різновид дискурсу передбачає авторство, за доцільне 

вважаємо розглянути категорію модальності,  сутність якого полягає у вираженні 

відносини мовця до того, що повідомляється або до дійсності. 

Н.Ю. Шведова, розмежовує, чотири кола явищ, що відносяться до сфери  

модальності: 1) значення реальності/ірреальності: реальність позначається 

синтаксичним індикативом – теперешнім, минулим, майбутнім часом, 

ірреальність – ірреальними способами: умовний, бажаним, спонукальним, 

зобов’язальним; 2) суб'єктивно-модальні значення, тобто відношення мовця до 

того що повідомляється; 3) у сферу модальності включаються такі лексичні 

одиниці, як дієслова, короткі прикметники і предикативи, що своїми лексичними 

значеннями виражають можливість, бажання, обов'язок, необхідність, 

вимушеність, готовність; 4) значення, що відносяться до сфери твердження, 

заперечення, питання [8, с. 214-215]. 
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Модальність як функціонально-семантична категорія може виражати «різні 

види відносини висловлення до дійсності, а також різні види кваліфікації 

повідомлення» [5, с. 303]. Ця категорія актуалізується різними за рівнями 

мовними засобами (морфологічними, словотворчими, синтаксичними, 

лексичними, а також комбінованими), що взаємодіють на основі спільності їхніх 

функцій. 

Об'єктивна модальність є обов'язковою ознакою будь-якого висловлювання 

і формує предикативну одиницю (пропозиція). Об'єктивна модальність виражає 

відношення висловлення до дійсності в плані реальності/ірреальності, 

представлене протиставленням форм синтаксичного дійсного способу формам 

синтаксичних ірреальних способів (умовного, бажаного, спонукального, 

зобов’язального способів). Категорія дійсного способу характеризується 

тимчасовою визначеністю, у той час як всі ірреальні способи тимчасової 

визначеності не мають. Оскільки об'єктивно-модальні значення виявляються у 

граматичній парадигмі пропозиції та «вбудовані» у форму присудка, деякі вчені 

називають об'єктивну модальність первинною модальністю [5].  

Суб'єктивна, або вторинна, модальність, тобто відношення мовця до того, 

що повідомляється, не є обов'язковою ознакою висловлення [9] і утворює у 

пропозиції другий модальний шар. Її семантичний обсяг значно ширше 

семантичного обсягу об'єктивної модальності. Значення, що складають зміст 

суб'єктивної модальності, далеко не однорідні і вимагають упорядкування.  

Модальність визначається як «тип відношення висловлювання до 

реальності» і цілком ототожнюється зі способами: дійсним, наказовим і умовним 

[7, с. 174], а деякі вчені визначають модальність як актуалізаційну категорію 

(перехідну від мови до мови) [6]. Деякі дослідники вводять у поняття 

«модальність» домінуючу ознаку – відношення реальності/ірреальності, а 

також основні типи модальних значень: актуальності/потенційності 

(можливості, необхідності, гіпотетичності і т.д.); оцінки вірогідності; 

комунікативної установки висловлення; твердження/заперечення; 

засвідчуваності (переказування / непереказування) [7, с. 58]. 
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Якщо оцінність частково пов'язана із семантикою модальності, то її слід 

розглядати як особливу семантико-прагматичну сферу [10, с. 59-61]. 

Модальність у цій концепції інтерпретується як група функціонально-

семантичних полів (ФСП), що представляють собою підсистеми модальних 

значень, виділених за різноаспектними ознаками. У зазначеній концепції 

модальність трактується як комплекс ФСП можливості, необхідності, 

вірогідності (з мікрополями імовірності та істинності) і оптативності. 

Стосовно категорії модальності Гальперін І.Р. підкреслював, що у сучасній 

англійські граматиці «взагалі уникають давати визначення цієї категорії, мабуть, 

розглядаючи її як даність, і обмежуються лише указівкою форм, в яких закладена 

модальність (Дж. Лайонз, Р. Кверк)» [1, с. 113]. Не можна не погодитися з цією 

думкою. В американській науковій літературі існувало ототожнення категорії 

модальності із категорією способу дієслова [2].  

Французький граматист Ж. Може розрізняє 12 видів модальностей: 

твердження, заперечення, вигуку, питання, сумніву, можливості, випадковості, 

побажання, жалю, наказу, розпорядження, заборони [12, с. 371-385]. 

Необхідно відзначити, що, чим більш дослідженою стає категорія 

модальності, тим більше фіксується засобів її актуалізації. 

Отже, об'єктивна модальність є обов'язковою ознакою будь-якого 

висловлення, а суб'єктивна модальність виражає відношення мовця до того, 

про що повідомляється, і пов'язана з поняттям «точка зору»,  «оцінка», 

«персуазивність», яке позначає «вербальний вплив на психіку людини, що 

сприймається без критичної оцінки і є важливою складовою як професійного 

дискурсу, так і повсякденного спілкування» [4, с. 5], та «сугестивність», 

тобто вплив автора усного або письмового повідомлення на його адресата з 

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

визначених дій [7, с. 25]. 

Під модалізацією дискурсу розуміємо «нашарування на вербальну 

інформацію додаткових суб'єктивних смислів, зумовлених психічним станом 

мовця і суб'єктивним ставленням до референтної ситуації» [11, с. 5].  
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Вживання експресивно забарвлених лексичних одиниць, модальних 

виразів та синтаксичних схем, що широко використовуються у публіцистичному 

дискурсі мають, залежно від мети мовця та його емоційного стану, різний 

ілокутивний ефект на адресата, і виявлення суб’єктивно-модальної складової дає 

можливість ідентифікувати чинники, що спричиняють її появу. 

Таким чином, розглянувши різні підходи до визначення модальності, 

розуміємо її як функціонально-семантичну категорію мови, що актуалізується 

різними за рівнями мовними засобами (морфологічними, словотворчими, 

синтаксичними, лексичними, а також комбінованими), які взаємодіють на основі 

спільності їхніх функцій. 

З огляду на це, актуальним контекстом для вивчення мовних проявів 

модальності є публіцистичний дискурс як суспільне явище, найбільш наближене 

до читача, що дозволяє виразити індивідуальну думку автора.  

Перспективними можуть бути дослідження вербалізації різновидів 

модальності на різних мовних рівнях. Категорія, що стала предметом вивчення, 

має неосяжну область дослідження, оскільки лінгвістичні та екстралінгвістичні 

фактори актуалізації людського «я» є надзвичайно різноманітними. 
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У статті висвітлюється поняття мультимедійних засобів навчання, основні 

методологічні та дидактичні вимоги, а також доцільність використання мультимедійних 

технологій у процесі іноземних мов у вищих навчальних закладах. 

Ключові слова: інтерактивність, інформаційні технології, комп’ютеризоване навчання, 

мультимедійні підручники, мультимедійні ресурси. 

В статье освещается понятие мультимедийных способов обучения, основные 

методологические и дидактические требования, а также целесообразность использования 

мультимедийных технологий в процессе преподавания иностранных языков в высших 

учебных заведениях. 

Ключевые слова: интерактивность, информационные технологии, 

компьютеризированное обучение, мультимедийные ресурсы, мультимедийный учебник. 

The article deals with the concept of multimedia means of education, basic methodological 

and didactic requirements, as well as  the expediency of using multimedia technologу during the 

process of teaching foreign languages at the higher educational establishments  

Keywords: computer support of education, information technologу, interactivity, multimedia 

resources, multimedia textbooks. 

 

Актуальність дослідження визначається тим, що процес інтеграції України 

в міжнародне економічне і політичне співтовариство, виявлені у зв’язку з цим 

проблеми інформаційно-технологічного та культурного характеру зумовлюють 

необхідність вивчення іноземної мови. Умови, що склались, набувають 

особливого змісту і ставлять ряд стратегічних завдань, серед яких пріоритетним 

є навчання, яке забезпечує поряд з лінгвістичними знаннями успішне входження 

в іншомовну культуру і в інформатизоване середовище світового співтовариства. 
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Сьогодні в Україні йде становлення нової системи освіти, що 

супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії та практиці навчально-

виховного процесу, пов'язаними із внесенням коректив у зміст технологій 

навчання, які повинні відповідати сучасним технічним можливостям і сприяти 

гармонійному входженню студентів в інформаційне суспільство. Мультимедійні 

технології стали невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, що 

дозволяють підвищити його ефективність. 

Об'єктом дослідження є навчання студентів іноземної мови за допомогою 

технічних засобів навчання.  

Предмет дослідження – удосконалення змісту і методики навчання 

іноземної мови за допомогою технічних засобів навчання.  

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка методики 

навчання іноземної мови за допомогою мультимедійних технологій.  

Теоретичною основою дослідження слугували  праці видатних методистів 

А.М. Гуржій, В.Ю. Биков, В.В. Гапон, М.Я. Плескач, які займалися 

впорядкуванням сукупності взаємопов’язаних організаційно-правових, 

соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих 

та управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх інформаційних, 

обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного 

процесу. У роботі застосовувалися такі методи дослідження: теоретичний (аналіз 

літератури з різних питань психології, дидактики, методики викладання 

іноземної мови); педагогічний (вивчення та узагальнення передового 

педагогічного досвіду, аналіз програм, підручників та навчальних посібників); 

спостереження як лінгвістичний і методичний прийом (спостереження над 

промовою студентів, над процесом навчання іноземної мови). 

Теоретична значущість дослідження полягає в тому, що висновки та 

рекомендації, отримані в ході дослідження, можуть бути використані при 

вдосконаленні методів навчання іноземної мови в вищих навчальних  закладах. 

Практична значущість дослідження полягає в тому, що підготовлені  

матеріали можуть використовуватися  у навчальному процесі викладачами 

англійської мови на факультеті іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Наразі існує велика кількість робіт, присвячених проблемам розробки і 

впровадження інноваційних методик у процес навчання іноземних мов, аналізу 

позитивних і негативних моментів новітніх підходів у порівнянні з традиційними 

(Л.А. Сажко, Л.П. Маслак, Є.П. Тимченко, Т.М. Трофимішина, О.О. Чевичелова, 

А.Ю. Чуфарлічева та ін.). Одним зі шляхів можливого поліпшення навчання 

іноземній мові у вищих навчальних закладах є використання новітніх 

інформативних технологій навчання. Новітні мультимедійні засоби навчання 

відкривають студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують 

ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, 

знаходження і закріплення усяких професійних навичок, дають змогу реалізувати 

принципово нові форми і методи навчання [3; с. 8]. 

Використання сучасних засобів навчання (програмні: мультимедійні 

підручники, диски, універсальні енциклопедії, презентації, відео-, аудіо 

матеріали, ресурси Інтернету; обладнання: ПК, аудіо-, відеоапаратура, 

мультимедійний проектор, інтерактивна дошка) значно поліпшує якість 

подавання матеріалу заняття і ефективність його засвоєння студентами. 

«Мультимедіа» визначається: як взаємодія візуальних- і аудіоефектів під 

керуванням інтерактивного програмного забезпечення; дані, які включають різні 

форми природної для людини інформації (звук і відео); одночасне використання 

різних форм представлення інформації та її обробка. 

Мультимедійні технології навчання є різновидом комп’ютерних 

технологій, які об’єднують традиційну статичну візуальну інформацію (текст, 

графіку) і динамічну інформацію (мову, музику, відео, анімацію), 

обумовлюючи можливість одночасного впливу на зорові і слухові органи 

чуття студентів [9, с. 12–13]. 

Акцентуємо увагу на тому, що мультимедійні підручники значно 

розширюють можливості викладачів, сприяють індивідуалізації навчання, 

активізації пізнавальної діяльності студентів. Також дають змогу максимально 

адаптувати процес навчання до їхніх індивідуальних особливостей. Комп’ютер 

використовується як допоміжний засіб для  ефективного розв’язання вже 

існуючої системи дидактичних завдань. Змістом об’єкта засвоєння в 
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комп’ютерній навчальній програмі цього типу є інформація, інструкції, 

обчислювальні операції, демонстрації тощо. Застосування комп’ютерів на 

практичних заняттях іноземної мови значно підвищує інтенсивність навчального 

процесу, засвоюється значно більша кількість матеріалу, ніж за традиційного 

навчання [3, с. 9–11]. 

Дуже важливо не забувати про головну мету вивчення іноземної мови – 

оволодіти нею та вміти цією мовою спілкуватися. Саме тому все більш 

значущою стає схильність до посилення комунікативної спрямованості процесу 

навчання, зіставлення й наближення до справжнього спілкування у житті. 

Вважається, що головною складовою сучасного уроку англійської мови має бути 

комунікативність. Для досягнення комунікативної компетенції – комунікативних 

умінь, сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь – викладач 

іноземної мови використовує новітні методи навчання, що поєднують 

комунікативні й пізнавальні цілі. Інноваційні методи навчання іноземних мов, які 

базуються на гуманістичному підході, спрямовані на розвиток і 

самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних можливостей і 

творчого потенціалу, створюють передумови для ефективного поліпшення 

навчального процесу у вищих навчальних закладах. Основними принципами 

сучасних методів є: рух від цілого до окремого, орієнтація занять на студента 

(learner-centered lessons), цілеспрямованість і змістовність занять, їх 

спрямованість на досягнення соціальної взаємодії за наявності віри у викладача в 

успіх своїх студентів, інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших 

галузей наук [3, с. 5–7]. 

Мультимедійні засоби навчання нового покоління мають: створюватися з 

дотримання вимог програм навчальних дисциплін у цілому, або окремих розділів 

чи тем курсу; цілеспрямовано для розв’язання проблем організації навчальної 

діяльності і забезпечення всіх її компонентів; відтворювати навчальний матеріал 

з дотриманням вимог наочності, доступності; забезпечувати інтерактивність 

навчання за рахунок динамічного управління поданням навчального матеріалу. 

У межах узагальнення і повторення матеріалу мультимедійні підручники 

можуть охоплювати матеріал кількох практичних занять і використовуватися 
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вже не як джерело знань, а як основна або додаткова ілюстрація до повторення 

чи засіб відтворення та систематизації вже здобутих знань. 

Доцільність використання мультимедійних засобів навчання на практичних 

заняттях з іноземної мови для студентів  визначаються за такими критеріями: 

вони мають сприяти підвищенню продуктивної праці та ефективності 

навчального процесу, забезпечувати постійне підвищення правильність 

навчальних дій студентів, підвищувати інтерес до вивчення іноземної мови, 

особливо професійного характеру, забезпечувати контроль за діями усіх 

студентів. Застосування комп’ютерів дає змогу розв’язати наступні навчальні 

задачі: розуміння мовних явищ; формування лінгвістичних здібностей завдяки 

мовним та мовленнєвим вправам; автоматизація мовних і мовленнєвих дій; 

створення професійно-побутових ситуацій спілкування [11, с. 12–14]. 

Зазначимо, що впровадження мультимедійних засобів навчання значно 

підвищує якість презентації навчального матеріалу та ефективність його 

засвоєння студентами, збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію 

до вивчення англійської мови, створює умови для більш тісної співпраці між 

викладачами і студентами. 

Проаналізувавши характерні особливості впровадження мультимедійних 

засобів у навчальний процес, можна виокремити такі переваги інтерактивного 

навчання: встановлення дружньої атмосфери і взаємозв’язків між учасниками 

спілкування; студенти мають можливість бути більш незалежними і впевненими 

у собі; викладач заохочує студентів до співпраці, підбадьорює їх, вони не бояться 

робити помилки; студенти отримують можливість подолати страх перед мовним 

бар’єром; викладач не домінує; кожен студент залучений до роботи, має певне 

завдання; слабші студенти можуть отримати допомогу від сильніших; студенти 

можуть використовувати свої знання і досвід, набутий раніше. 

Отже, застосування мультимедійних підручників у вищих навчальних 

закладах надає уроку специфічну новизну, яка за своїм змістом і формою 

викладення має можливість відтворити за короткий час значний за обсягом 

матеріал, а також подати його в незвичному аспекті, викликати в студентів 
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нові образи, деталізувати нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті 

знання [8, с. 14–16]. 

Використання мультимедійних засобів в освітньому просторі дає змогу 

покращати проведення уроку завдяки особливостям цієї технології: якість 

зображення (яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані); легке усунення 

недоліків та помилок у слайдах; детальне пояснення матеріалу або розгляд лише 

базових питань теми залежно від підготовленості студентів; коригування темпу й 

об’єму навчального матеріалу; значне підвищення рівня використання наочності 

на занятті; зростання продуктивності як практичного, так і лекційного заняття. 

Проведене  дослідження дає підстави стверджувати, що використання 

мультимедійних засобів навчання у професійній діяльності викладача іноземних 

мов дає змогу удосконалити зміст навчання, методи та організаційні форми 

навчально-виховного процесу, забезпечити високий науковий і методичний 

рівень викладання, індивідуальний підхід у навчанні та підвищити ефективність 

подання нового матеріалу. 
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Стаття присвячена аналізу особливостей компаративних прийомів імплікування 

інформації як підґрунтя формування позитивно-оцінного змісту рекламного повідомлення та 

маніпулювання когнітивними процесами інферентного виводу адресата.  

Ключові слова: імплікація, інференція, порівняння, позитивно-оцінний зміст, реклама. 

Настоящая статья посвящена анализу особенностей компаративных приемов 

имплицирования информации как основы формирования положительно-оценочного смысла 

рекламы и манипуляции когнитивными процессами инферентного вывода адресата.  

Ключевые слова: импликация, инференция, положительно-оценочный смысл, 

рекламный текст, сравнение. 

The present article is dedicated to analyzing the peculiarities of comparative information 

implication methods as the basis of creating the positive-evaluative meaning of advertisement texts 

and manipulating cognitive processes of the addressee’s inference.  

Key words: comparison, advertisement texts, implication, inference, positive-evaluative 

meaning. 

 

Сучасний креолізований рекламний текст як багатоаспектний вербальний 

феномен приваблює увагу лінгвістів не лише як сфера використання мови, але і 

як інструмент маніпулятивного впливу з чіткою прагматичною настановою щодо 

формування у адресата певних думок, вподобань, оцінок і мотивацій до певних 

дій. Наявність у будь-якому рекламному тексті поряд із експліцитно вираженою 

інформацією імпліцитного змісту посилює ефект маніпулятивного впливу на 

свідомість адресата. Широке розповсюдження компаративних конструкцій у 
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рекламному тексті свідчить про посилення ролі порівняння як прийому 

вербального переконання адресата на основі імплікування позитивно-оцінного 

змісту щодо об’єкта реклами та стимулювання інферентного виводу про 

переваги певного товару чи послуги.  

У зв’язку з цим, актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю 

цілісного аналізу особливостей імплікування інформації у рекламному тексті на 

основі реалізації прийому порівняння як одного із засобів стимулювання 

емоційно-смислової царини адресата та формування позитивної думки про 

об’єкт реклами.  

Теоретичні положення щодо особливостей імплікування інформації та 

реалізації інферентного виводу рекламного тексту базуються на працях вчених-

представників різних галузей лінгвістики, зокрема, теорії дискурсу 

(О. І. Морозова, І. С. Шевченко, М. Л. Макаров, Т. А. ван Дейк) та рекламного 

дискурсу (М. Б. Ворошилова, О. В. Медвєдєва, Ю. К. Пирогова, А. В. Прохоров, 

В. М. Степанов, M. Radov), когнітивної лінгвістики (О. С. Кубрякова, 

C. А. Жаботинська, М. М. Болдирєв, Дж. Лакофф) і теорії лінгвістичної 

прагматики (, Н. Д. Арутюнова, О. В. Падучева , Г. П. Грайс) Разом з тим, до 

феномену порівняння у своїх працях звертаються О В. Бондарко, Л. О. Лебедєва, 

О. М. Шрамм, І. М. Панкова та ін. Незважаючи на те, що сьогодні проблеми 

мовної сфери реклами досить широко досліджуються лінгвістами, існує 

необхідність у більш детальному висвітленні компаративного та, як наслідок, 

оцінного аспектів механізму формування інферентного виводу адресата як 

первинного мотиву рекламного повідомлення.  

Метою дослідження є виявлення маніпулятивного потенціалу 

компаративних прийомів імплікування інформації адресантом рекламного 

повідомлення як основи для реалізації інферентного виводу адресата про 

переваги об’єкта реклами. Реалізація поставленої мети передбачає виконання 

наступних завдань: визначити маніпулятивно-аргументативний потенціал 

креолізованого рекламного тексту; охарактеризувати функції вербалізованих 

когнітивних структур як засобів репрезентації імпліцитного змісту з фокусом на 

дослідженні особливостей механізму отримання інферентного знання в 
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рекламному тексті; проаналізувати процес інференції на основі імплікатур 

рекламного тексту, реалізованих за допомогою активізації порівняння. 

Об’єкт дослідження – когнітивні механізми імплікування та інференції 

інформації рекламного повідомлення у ланцюгу «адресант – адресат» на основі 

прийому компаративації. Предмет дослідження – вербальні компаративні 

способи репрезентації імпліцитного змісту в рекламному тексті як підґрунтя 

процесу інференції. 

Матеріал дослідження складають 300 прикладів англомовних 

креолізованих рекламних текстів журналів та газет за 2008–2013 рр.  

Методологічну основу дослідження становлять метод порівняльного 

аналізу, метод узагальнення та систематизації інформації, а також методи 

дискурсивного та концептуального аналізу.  

Загальний знаковий простір креолізованого рекламного тексту, в якому 

інтегровані елементи різних знакових систем (вербальні, іконічні, індексальні), 

дає широку основу для імпліцитного вираження переваг та позитивних 

характеристик об’єкта реклами [5]. Саме імпліцитна інформація, вільна від 

відкритої, агресивної аргументації, є ефективним прийомом скеровування 

когнітивних процесів адресата щодо отримання інферентного виводу у 

потрібному для рекламодавця напрямку [2; 4]. Одним із механізмів формування 

у адресата позитивної думки про об’єкт реклами та його виробника є прийом 

порівняння. В даному випадку мовне маніпулювання реалізується у 

трансформації категоріальних структур, що існують у свідомості адресата [1; 3], за 

допомогою експліцитної та імпліцитної інформації та скеровуванні когнітивного 

процесу реципієнта рекламного повідомлення до мисленнєвого віднесення 

об’єкта реклами до категорії позитивно оцінених об’єктів [4].  

Компаративні структури дають широкі можливості для імлікування змісту та 

отримання інферентного виводу. Імплікати, представлені лексичними одиницями, 

словосполученнями та конструкціями, що використовуються для компаративації, 

виступають підґрунтям для оцінки характеристик об’єкта реклами та формування 

оцінного смислу шляхом інференції. При цьому компаративація може бути 



 40 

реалізована за допомогою як експліцитного, так і імпліцитного порівняння поряд із 

наявністю чи відсутністю вербалізованої оцінки [2; 4].  

Формування оцінних смислів в рекламному дискурсі на основі порівняння 

може базуватись на суб’єктивному виділенні об’єкта реклами із класу подібних 

об’єктів за рахунок: 

 порівняння з еталоном на основі присвоєння загальної чи конкретної 

оцінки вищого чи найвищого ступеня: Color goes electric. Bright off the runway. 

Limited edition rhe spring 2013 collection by COLOR SHOW
®
. Slip into something 

shocking. Brush on the brightest, most electric shades ever. And feel the electricity [2.1]; 

 порівняння об’єктів реклами з прототипами або рядом членів даного 

класу: <…> C-MAX get’s 54 more net horsepower than the Prius V, a hybrid that C-

Max also beats in MP 6 [2.7]; Olay Body. Ultra Moisture that rises ABOVE basic 

cleansing. 1 bottle moistures better than 7 bottles of the leading body wash [2.1]; 

 порівняння об’єкта реклами зі стереотипними уявленнями про подібні 

об’єкти: It’s more than foundation. It’s bare Minerals READY. New bare Minerals 

READY SPF 20 Foudation [2.6]; 

 протиставлення об’єкта реклами стандартним об’єктам за допомогою 

компаративних опозицій «звичайне – нове», «ординарне – оригінальне, 

неординарне», «типове – краще» та ін. на основі експлікації «полярних» 

характеристик: The average toothbrush only cleans. REACH
®
 doesn’t do average 

<…> [2.4]; Maille. Turn the ordinary into extraordinary. <…> [2.3]; Conceal it all 

big to small. Intriducing our first crayon concealer. New true match 
TM

 Crayon 

concealer [2.1]. 

Таким чином, при створенні рекламного тексту адресант здійснює 

порівняння на основі фокусування уваги на об’єкті реклами із всієї категорії 

подібних об’єктів через присвоєння йому загальної чи конкретної оцінки вищого 

чи найвищого ступеню. Це дає змогу підкреслити, що у порівнянні з іншими 

існуючими об’єктами даного класу об’єкт реклами володіє більш вираженими 

характеристиками, властивостями чи ознаками. Оцінні характеристики в такому 

випадку отримують вербальну експлікацію за допомогою позитивно маркованої 
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оцінної лексики – прикметників (good, excelent, great, unique, exclusive, 

extraordinary), іменників (masterpiece, leader), дієслів (to treat, to protect), мовної 

актуалізації порівняння (ступені порівняння прикметників, компаративні 

конструкції зі сполучником than, as … as, лексемами like, unlike, імпліцитні 

(семантично «пусті») порівняння (first, new) та ін.), що виступають в ролі 

імплікатів, які вказують на порівняння об’єкта та виступають основою для 

формування позитивної оцінки.  

Загалом характерною рисою механізму порівняння з метою формування 

загальнооцінного змісту є відсутність характеристик, за якими порівнюються 

об’єкти. В результаті інтерпретації рекламного тексту адресат приходить до 

інференції про перевагу об’єкта реклами просто на основі лише того факту, що 

він відрізняється від інших в позитивному аспекті. Формування 

конкретнооцінного змісту базується на конкретних характеристиках та якостях 

об’єкта реклами, які є значущими для адресата та визначають його вибір при 

купівлі товару чи послуги. Серед таких основних характеристик знаходимо:  

 зовнішні характеристики (розмір, колір, будова та ін.): Scandaleyes 

Mascara. 50% larger brush. Get the London look [2.1]; 

 внутрішні характеристики (склад, внутрішня структура та ін.): More than a 

snack. It’s a superfood. Ounce for ounce. Blue Diaond Almonds have more vitamin E 

than blueberries, more iron than spinach and 4x more fiber than broccoli, making 

them the supersnack of superfoods [2.4]; 

 характер та ступінь впливу або дії: Presenting our deeply White
TM

 collection. 

Rembrandt can do what no ordinary whitening toothpaste can do. Whiten teeth from 

the inside out. Sure they claim they whiten. But they only reach the surface. We 

revolutionized whitening. And we’re doing it again [2.4]; Olay Regenerist. WOW! See 

brighter, firmer eyes in just one week [2.1]; Take the ouch of the ice cream. Arm& Yammer 

TM Sensitive toothpaste provides maximum pain relief for less [2.9]; So refreshing. It’s like 

your mouth’s on vacay. Extra-Long Lasting Flavor Spearmint [2.8]; 

 характер функціонування: What is more relaxing than your music? Almost 

nothing. Bose Quiet Comfort 15 Acoustic noise Cancelling Headphones. Welcome to a 
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quiter world. <…> These are our best headphones, and significant advanced in the 

noise reduction make them our quietest ever. No other headphones offer you the same 

combination of less noise, lifelike audio, lasting quality and comfortable fit [2.5]; 

 комбінація характеристик: Massive scandal! Introducing Scandaleyes 

Mascara for lashes so big it’s almost criminal. Our biggest ever brush captures every 

lash, with 3x more collagen and keratin. If you’re going to capture a scandal, it might 

as well be massive. Rimmel. Get the London look [2.2]. 

Як видно з даних прикладів, для формування конкретнооцінного змісту 

оцінювані характеристики об’єктів реклами експлікуються за допомогою 

прикметників у позитивному (maximum, big, massive), вищому (larger, brighter, 

firmer, quiter) та найвищому (quietest, biggest, best) ступенях, компаративних 

конструкцій (часто «пустих», тобто без другого члену, відносно якого 

проводиться порівняння об’єкта реклами) (3x more collagen and keratin, more than 

a snack, so big it’s almost criminal), прислівника like та ін.  

Отже, порівняння об’єктів за вказаними в тексті реклами параметрами є 

підґрунтям категоризації об’єктів реклами на основі системи цінностей 

адресанта-рекламодавця. Адресат, в свою чергу, здійснює мисленнєве віднесення 

об’єкта реклами до категорії об’єктів, що позитивно оцінюються у власній 

системі оцінних категорій, співвідносячи об’єкт реклами із власною відповідною 

оцінною категорією. Звідси, інферентний вивід адресата про перевагу об’єкта 

реклами над іншими об’єктами базується на його власній оцінній категоризації 

об’єкта. Оскільки завданням будь-якого фрагменту рекламного дискурсу є 

формування позитивного іміджу об’єкта реклами, то сукупність функціонуючих у 

ньому когнітивних механізмів імплікації та інференції, що втілюються у мові 

реклами, забезпечує віднесення адресатом об’єкта реклами до оцінної категорії 

об’єктів позитивної оцінки, детальне вивчення чого на матеріалі не тільки 

англійської, але й французької мови складає перспективу нашої подальшої роботи. 
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ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ 
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В статті аналізуються фактори, що впливають на ефективність процесу формування 

лексико-граматичних навичок говоріння і приводяться дані експериментального навчання. 

Ключові слова: лексико-граматична навичка, говоріння, експеримент 

В данной статье анализируются факторы, влияющие на эффективность процесса 

формирования лексико-грамматических навыков и приводятся данные экспериментального 

обучения. 

Ключевые слова: лексико-грамматический навык, говорение, эксперимент. 

In the article we dealt with the analysis of the factors which influence the formation of lexical 

and grammatical habits; and demonstrated some data of experimental teaching. 

Key words: lexical, grammatical habit, speaking, experimental teaching 
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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 вимагають суттєвих 

змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних 

мов. Вивчення іноземних мов включає багато аспектів. Одним з таких аспектів є 

оволодіння лексико-граматичним матеріалом, який дозволить сформувати 

комунікативну компетенцію.  

Проблемою навчання лексики та граматики займались такі дослідники як 

С.Ю. Ніколаєва, І.В. Рахманов, Г.В. Рогова, П. Хегболт, С.Ф. Шатілов, М. Сван, 

К. Волтер та інші. Були ретельно вивчені питання відбору лексико- граматичного 

матеріалу, достатнього для реалізації комунікативних цілей навчання в межах, 

передбачених програмою, виділені активний і пасивний мінімуми, розроблені 

комплекси вправ для різних типів навчальних закладів. Однак, спостереження за 

навчальним процесом свідчать, що засвоєння лексико-граматичного матеріалу 

викликає багато труднощів, які ускладнюються вживанням термінів, правилами 

та нескінченним рядом винятків. Часто навчальні матеріали зводяться до 

таблиць, а процес навчання характеризується заучуванням слів, конструкцій, 

однотипними вправами. Не завжди використовуються новітні технології 

навчання, а запропоновані форми роботи, як правило, викликають пасивність 

учнів. Ці фактори і зумовили актуальність нашого дослідження. Об’єктом 

дослідження став процес формування лексико-граматичних навичок говоріння у 

учнів старших класів середньої школи. Предметом  дослідження – зміст системи 

вправ, спрямованих на формування вказаних вище навичок. Мета дослідження 

полягала в теоретичному обґрунтуванні способів подачі навчального матеріалу. 

Практичне значення дослідження полягало у розробці комплексу вправ на 

матеріалі теми “Навколишнє середовище ”. 

Зміст навчання складають ті знання, навички, уміння, компетенції, 

оволодіння якими забезпечує здібність користуватися мовою як засобом 

спілкування, формування і розвитку особистості. Виділяють предметну і 

процесуальну сторони змісту навчання. Предметний зміст навчання дає уявлення 
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про навколишній світ, який став об'єктом розгляду на заняттях (все те, про що ми 

говоримо, пишемо, читаємо, думаємо), і включає сфери, теми, ситуації 

спілкування, тексти. Процесуальний зміст спілкування стосується дій з 

одиницями мови, що відбивають навколишній світ, що веде до формування 

знань, навичок, умінь, а також до опанування мови і мовленнєвої діяльності. 

Кінцевим результатом засвоєння змісту навчання являється формування 

комунікативної компетенції, яка забезпечує можливість користуватися мовою в 

різних ситуаціях спілкування [1, с. 137].  

На заняттях по мові з практичною спрямованістю мовленнєва діяльність 

розглядається як провідний компонент змісту навчання. Прийнято виділяти 

основні і допоміжні види мовленнєвої  діяльності. Перші поділяються на 

продуктивні (говоріння і письмо) і рецептивні (аудіювання, читання). Допоміжні 

види мовленнєвої діяльності – це усне відтворення раніше сприйнятої інформації, 

конспектування тексту, переклад та ін. Названі види мовленнєвої діяльності 

розглядаються як допоміжні не тому, що вони менш значущі в процесі комуніка-

ції, а лише з тієї причини, що кожен з них базується на тій або іншій комбінації 

основних видів діяльності [3]. 

Оскільки метою дослідження було навчання говоріння, ми розглянули 

особливості монологічного і діалогічного спілкування, а також проаналізували 

шляхи формування лексико-граматичних навичок, які забезпечують цей процес.  

Навичка розуміється як автоматизована дія з фонетичним, лексичним і 

граматичним матеріалом в процесі рецептивної або продуктивний діяльності. 

Виділяють навички мовні (фонетичні, лексичні, граматичні) і рухові (що 

забезпечують технічну сторону письма і вимовлення звуків). Навички 

формуються в результаті виконання вправ, які забезпечують такі характеристики 

навички як автоматизованість, стійкість, гнучкість [3].  

Було показано, що граматична навичка у своєму формуванні проходить 

наступні стадії: сприйняття моделі, її імітація (дія аналогічно), підстановка (на 

основі аналогії), трансформація, репродукція (ізольоване і самостійне вживання 

засвоєної моделі), комбінування (перенесення з моделі на модель). 

Проаналізувавши  граматичний матеріал, який вивчався згідно програми, ми 
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провели тест, метою якого було виявлення рівня сформованості граматичних 

навичок. Результати свідчили про те, що, в цілому, матеріал був засвоєний, тому 

при побудові системи вправ ми обмежилися лише трансформаційними вправами 

(приклад надано нижче). 

 

     Use a dictionary to fill the gaps below: 

noun                adjective           person 

environment   …………          ……… 

ecology    …………          ………. 

 

В процесі формування лексичної навички виділяються наступні стадії: 

сприйняття слова, в результаті якого створюється його звуковий образ; 

усвідомлення значення слова; імітація слова (у ізольованому виді або в 

пропозиції); позначення, спрямоване на самостійну назву об'єктів, визначених 

словом; комбінування (вживання слова в різних словосполученнях і в різних 

контекстах). При розробці вправ ми виходили з того, що вони мають бути 

ситуативними і забезпечувати спрямованість учня на мету і зміст 

висловлювання, а не на форму. До системи вправ увійшли підстановочні, 

трансформаційні та репродуктивні вправи. Слід підкреслити, що формування 

лексичних навичок проходило на основі граматичних та фонетичних. 

З метою включення навичок в процес спілкування були розроблені 

мовленнєві вправи, які сприяли формуванню таких характеристик 

висловлювання як зв’язність, завершеність, продуктивність, непереривність, 

самостійність [1].  

З метою перевірки ефективності системи було проведено експериментальне 

навчання. Клас був поділений на дві групи – КГ та ЕГ. Навчання проводилося в 

рамках аудиторних занять в один й той же час, у закріплених за групами аудиторіях. 

Заняття проводив викладач, що працював у групі. Навчання проводилося протягом 

восьми занять по сорока п'ятьох хвилин кожне. При цьому в контрольній групі 

продовжувався використовуватися матеріал без яких або змін, тобто кількість годин в 

обох групах була рівною, навчальний матеріал і кількість вправ теж, єдине 

розходження складалося в змісті комплексів вправ.  
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Результати передекспериментального зрізу свідчили, що в середньому 

висловлювання учнів складали 8-10 речень, були  непослідовними та 

обмеженими з точки зору вживаної лексики.  

Післяекспериментальний зріз проводився в усній формi. Процедура усного 

зрізу полягала в наступному. Випробуваним в індивідуальному порядку 

пред'являлося тематичне запитання і давалося п'ять хвилин на підготовку, після 

чого випробувані висловлювали своє ставлення до прочитаного. Повідомлення 

кожного випробуваного записувалося на магнітну стрічку, а після заняття 

аналізувалося викладачем. Висловлення оцінювалися відповідно до методичних 

рекомендацій за критеріями спонтанності і нормативності [1]. З погляду 

спонтанності відповіді оцінювалися за а) відповідностю змістові; б) повноті 

відповіді; в) швидкості мови. Зазначеним вище критеріям було надано чисельне 

вираження. Наприклад, повноту висловлення можна оцінити з погляду кількості 

вимовлених фраз. Швидкість — по кількості невиправданих пауз і повторів. 

Нормативність — по кількості граматичних, лексичних і фонетичних помилок. 

При оцінці усних висловлень експериментатор виходив з наступного. Кожне 

правильно побудоване речення з погляду норм англійської мови було оцінено в 

один бал. За кожну невмотивовану паузу, лексичну, граматичну фонетичну 

помилку знімався один бал.  

Оскільки в КГ уроки проходили згідно підручника, ми лише зафіксували 

кількість балів, отриманих кожним учнем  після вивчення теми. Результати 

відображені на графіку 1. 

Графік 1.   

Частотний розподіл балів в КГ 

 
 

  

          

  ______________________________  

           7   9     11    13 

         8  10     12    14 

Результати післяекспериментального зрізу в ЕГ відображені на графіку 2. 
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Графік 2.   

Частотний розподіл балів в ЕГ         

 

               

 

                   

                   

                         

      ______________________  

0 9   11     13   15                                                                 

10   12   14   16 

Величина, що свідчить про суттєвість різниці в отриманих результатах 

обчислювалася по формулі [2]: 
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Якщо est w 2  більша, ніж 0.2, то різниця вважається суттєвою. Після обробки даних, 

була отримана величина 0.3, яка дозолила зробити висновок про високу ефективність 

розробленої системи вправ. На нашу думку, перспективним буде розробка аналогічних 

вправ, які будуть відповідати мовній підготовці учнів та їх інтересам. 
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В данной статье раскрывается теоретический анализ процесса формирования навыков 

чтения и целесообразность использования разработанного комплекса упражнений с целью 

оптимизации этого вида речевой деятельности. 

Ключевые слова: чтение, навыки, виды чтения, упражнение. 

The article deals with the theoretical analysis of the formation of reading skills and habits and 

appropriateness of the developed set of exercises for the process of optimization of this speech 

activity. 

Key words: reading, skills, habits, types of reading, exercise. 

 

Дана робота присвячена вивченню особливостей формування навичок 

читання в учнів старших класів середньої школи. Проблема навчання читанню як 

одному з видів мовленнєвої діяльності досліджувалась такими вченими, як 

Ніколаєва С.Ю., Фоломкіна С.К., Кличнікова З.І., Плахотник В.М. і іншими. В ході 

досліджень було розкрито принципи, на яких будується система навчання 

читанню в середній школі, наведено положення, що лежать в основі розвитку 

навичок читання, виділено особливості ознайомчого, переглядового читання, а 

також читання з повним розумінням прочитаного, розроблено комплекси вправ 

для кожного виду читання. Разом з тим, аналіз існуючих підручників і посібників 

для середніх шкіл свідчить про те, що, незважаючи на видиму дослідженість 

проблеми, навчальні матеріали, що містять повний комплекс вправ, які б 

дозволили сформувати навички читання, фактично є відсутніми. Крім того, 

навчальні тексти, як правило, є не автентичними і досить часто не враховують 

вікових особливостей старшокласників. Перелічені вище фактори зумовили 

актуальність даного дослідження. 

Об’єктом дослідження стали особливості умов формування навичок 

читання у старшокласників під час роботи з автентичними текстами, що 

відповідають віковим особливостям учнів і їх фактичній мовній підготовці. 

 Предмет дослідження – зміст системи вправ, спрямованих на формування 

навичок читання. Метою дослідження є вивчення вікових особливостей учнів 

старших класів середньої школи і факторів, які впливають на ефективність 

формування навичок читання при використанні автентичних матеріалів, а також 

розробка системи вправ для формування вказаних вище навичок. Для досягнення 

поставленої мети необхідно було розв’язати такі задачі: 

1. Вивчити особливості навчання читанню в старших класах середньої 
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школи при організації процесу формування навичок читання з опорою на 

автентичні тексти, підібрані за градуйованою ознакою з урахуванням вікових 

особливостей, мовної підготовки й інтересів учнів. 

2. Вивчити фактори, що впливають на розуміння тексту. 

3. Розробити систему вправ, спрямованих на формування навичок читання. 

Для розв’язання поставлених задач були використані такі методи: наукове 

спостереження за навчальним процесом в середніх школах, аналіз навчальних 

матеріалів для середніх шкіл, аналіз наукової літератури з проблеми 

дослідження. Теоретичне значення роботи полягає у вивченні психологічних і 

дидактичних передумов формування навичок читання з повним розумінням 

прочитаного у старшокласників під час роботи з автентичними текстами 

відповідного рівня (за шкалою поділу Oxford University Press). Практична 

цінність роботи полягає в розробці системи вправ до книги “A Strange Passenger”. 

 Новизна дослідження полягає в тому, що було здійснено спробу розробити 

систему вправ, які можна використовувати під час занять з англійської мови в 

старших класах середньої школи. 

В ході дослідження було доведено, що  розуміння як процес виникає під 

впливом певних чинників. Як результат, воно може бути представлено як сума 

співвідношення цих чинників, деякі з котрих відносяться до об'єктивних, інші – 

до суб'єктивних [2]. До об’єктивні чинники, що визначають розуміння тексту, 

належать: інформаційної насиченості,  композиційно-смислова структура тексту, 

мовної реалізації змістовних відносин. До суб’єктивні чинники, що визначають 

розуміння тексту відносять вплив незнайомих учневі слів, знання учнями 

граматичних явищ,  минулий досвід учнів, увагу.  

Далі ми розглянули вимоги до читання як виду мовленнєвої діяльності. 

Згідно вимог, учні, які закінчують школу, мають читати неадаптовану 

літературу, газетні і науково-популярні статті [2].  

Виділяють наступні види читання в залежності від цільової установки: 

переглядове, ознайомлювальне, вивчаюче і пошукове. Переглядове читання в цій 

класифікації розглядається як вид читання, метою якого є з’ясування того, про 

що йде мова. Читцеві треба отримати загальне уявлення про інформацію, що 



 51 

надається в тексті, і вирішити, наскільки вона важлива або цікава. 

Ознайомлювальне читання виконує ширше пізнавальне завдання – з'ясувати про 

що саме повідомляється; не лише, які питання зачіпаються, але і яким чином 

вирішуються. Вивчаюче читання має місце, коли перед читцем стоять два 

завдання: максимально повно і точно зрозуміти усю інформацію і запам'ятати 

отриману інформацію для її подальшого використання. Пошукове читання 

припускає оволодіння умінням знаходити в тексті ті елементи інформації, про які 

заздалегідь відомо, що вони є в цьому тексті. Йдеться про пошук значущої для 

читця такої інформації: потрібних йому відомостей, правил, і т. д. 

На думку ряду дослідників [2,4], в школі достатньо навчати першим трьом 

видам читання. Пошукове читання повинне служити об'єктом навчання в 

немовному внз, оскільки воно орієнтоване на читання літератури за фахом і 

газети.  

Вказані види читання розрізняються: 1) по результатам, тобто мірі (об'єму і 

глибині) розуміння прочитаного матеріалу; 2) по характеру процесу читання 

(психологічним особливостям); 3) за швидкістю читання [2,4]. Наприклад, 

ознайомлювальне читання припускає розуміння не менше 70% фактів, що 

містяться в тексті. По своєму характеру ознайомлювальне читання – це 

"суцільне" читання. Текст читається повністю, але в швидкому темпі (180-190 

слів в мін – мінімальний рівень зрілості для англійської мови). Переглядове 

читання відрізняється від ознайомлювального по характеру процесу. При цьому 

виді читання досить прочитати заголовки і підзаголовки, окремі абзаци або 

смислові шматки. Відповідно переглядове читання можна визначити як 

вибіркове читання. Швидкість його протікання має бути набагато вище за 

швидкість ознайомлювального читання. Точними експериментальними даними 

про швидкість переглядового читання методика доки не розташовує. Але, 

користуючись даними досліджень [2], можна рекомендувати як мінімальний 

рівень зрілості цього виду читання в старших класах швидкість, що перевищує 

швидкість ознайомлювального читання на 40-50%. Вивчаюче читання припускає 

повне, адекватне розуміння усієї інформації тексту (100% фактів). Характер 

цього виду читання істотно відрізняється від перших двох видів читання. 
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Можливий досить повільний темп (але не нижче 50-60 слів в мін – інакше 

читання втрачає свій комунікативний характер і перетворюється на 

дешифрування мовного матеріалу або переведення), перечитування окремих 

місць, промовляння змісту у внутрішній мові. 

Описані у рамках цієї класифікації характеристики читання дають привід 

розглядати переглядове, ознайомлювальне, вивчаюче, пошукове читання як різні 

види мовної діяльності і ставити відповідно питання про доцільність розробки 

приватних методик їх навчання, тобто систем вправ стосовно кожного з видів. 

На наступному етапі дослідження була висунута наступна робоча гіпотеза: 

у процесі розвитку навичок читання з повним розумінням прочитаного 

провідним повинен стати принцип комунікативності, що передбачає таку 

організацію навчального процесу, при якій моделюються основні риси реальної 

комунікації, внаслідок чого учні оволодівають необхідним мінімумом 

комунікативних навичок і користуються іноземною мовою як засобом 

спілкування. Комплекс вправ, спрямованих на навчання читанню з повним 

розумінням прочитаного, має включати в себе підготовчі вправи і комунікативні 

завдання. Перша серія завдань має складатися із вправ, спрямованих на 

формування рецептивних лексичних навичок. Друга має включати завдання 

комунікативного характеру, під час виконання яких в учнів формуються 

навички, що дозволяють: відповісти на запитання вчителя щодо основної 

інформації тексту; відповісти на запитання, що стосуються важливих деталей 

прочитаного тексту; сказати, чи співвідноситься подана вчителем інформація з 

тією, яку було почерпнуто з тексту; знайти в тексті вказані факти; вибрати 

головні факти, випускаючи другорядні; анотувати текст. 

Ми проаналізували існуючі вправи [3], що сприяють розвитку навичок 

читання та побудували систему вправ, на основі якої було проведено 

експериментальне дослідження. Були виділені наступні види вправ:  прочитати 

текст/уривок тексту за певний час; прочитати речення з поступово 

нарощуваними елементами; прочитати і запам'ятати речення з карток, які 

демонструє вчитель у швидкому темпі, прочитати текст і швидко знайти 

відповідь (інші факти) на запитання вчителя; відновити "розмитий" текст , 
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відповісти на запитання вчителя щодо основної інформації тексту; відповісти на 

запитання, що стосуються важливих деталей; сказати, чи співвідноситься 

представлена вчителем інформація з тією, яка почерпнута учнями з тексту; 

знайти у тексті вказані учителем факти/ одиниці смислової інформації, інші 

вправи пошукового характеру; виконати альтернативний тест, тест множинного 

вибору та ін. визначити тему, яка висвітлюється в тексті, які проблеми в ньому 

розглядаються; що саме говориться в тексті у зв'язку з проблемою; виділити 

основну думку; вибрати головні факти, випускаючи другорядні; виразити своє 

ставлення до прочитаного. прогнозувати зміст за заголовком або початком 

тексту; здогадуватись про значення незнайомих слів за допомогою контексту, 

словотворчих елементів, за  схожістю зі словами рідної мови або утворених 

шляхом конверсії; ігнорувати окремі незнайомі слова, які не перешкоджають 

розумінню основного змісту; визначати смислові частини тексту та зв'язки між 

ними; користуватися у процесі читання наявним лінгвокраїнознавчим 

коментарем, виносками, словником, довідниками, якщо в цьому виникає 

потреба, щоб зрозуміти основний зміст тексту. зрозуміти зміст прочитаного 

тексту з достатньою повністю та глибиною; зіставити здобуту інформацію зі 

своїм досвідом; оцінити інформацію, висловити свою думку про неї; передати 

почерпнуті з тексту відомості іншим (рідною мовою або в опорі на текст); 

прокоментувати окремі факти.  

Враховуючи сказане вище, ми взяли книгу “A Strange Passenger”, на основі 

якої розробили систему вправ для формування навичок читання.  

Для визначення ефективності формування навичок читання згідно 

розробленої системи вправ був обраний експеримент [1]. Завдяки експерименту 

була здійснена спроба довести, що за умови використання спеціально 

розробленого комплексу вправ є можливість зробити навчальний процес значно 

ефективнішим. З огляду на те, що метою експерименту став пошук 

передбачуваного прийому навчання, експеримент був визначений як 

перевірочно-пошуковий вид експерименту. Разом з тим його доцільність полягає 

в тому, що він є природним оскільки дослідження проводилося в умовах 

навчання в одному з старших класів загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 
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м. Луганська. Клас був розділений на дві рівні групи – експериментальну та 

контрольну – по 15 чоловік кожна, експеримент проводився за умови однакої 

кількості годин та матеріалу, а різницю склав комплекс вправ, що був 

розроблений на базі аудіотексту. Згідно з отриманими результатами, показники 

експериментальної групи виявилися в два рази кращими, ніж у групі 

контрольній. Зазначимо, що за результатами зрізу, учні експериментальної групи 

продемонстрували значне покращення  темпу читання і розвинули здатність до 

прогнозування. Також покращилося безперекладне розуміння тексту, учні 

оволоділи прийомами різних видів читання. Запропонований комплекс вправ 

також сприяв створенню атмосфери зацікавленості та невимушеності, а це  в 

свою чергу позитивно впливало на підвищення рівня мотивації.  

На нашу думку, перспективним буде розробка аналогічних вправ, які 

будуть відповідати мовній підготовці студентів, їх інтересам та преференціям. 
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Стаття присвячена дослідженню лексико-прагматичних характеристик функціонування 

оказіональних дієслів на матеріалі сучасних англомовних періодичних видань.  
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Статья посвящена исследованию лексико-прагматических характеристик 

функционирования окказиональных глаголов на материале современных англоязычных 

периодических изданий. 

Ключевые слова: язык, речь, неологизм, окказионализм, окказиональный глагол. 

The article is devoted to the study of lexical and pragmatic characteristics of the functioning 

of nonce verbs in modern English periodic editions. 

Key words: language, speech, neologism, nonce-word, nonce-verb. 

 

Створення нових слів зумовлене потребою суспільства розкрити нові 

поняття, які виникають у результаті розвитку науки, техніки, культури. Аналіз 

неологізмів та спостереження за інноваційними процесами свідчать, що кількісні 

зміни в словниковому складі спричинили і якісні зміни в шляхах, способах і 

засобах збагачення, які зумовлені власне лінгвістичними чинниками розвитку 

лексичного складу мови. Інноваційні процеси охоплюють мову нерівномірно та 

реалізуються у різних частинах мови. Актуальність нашого дослідження, таким 

чином, зумовлена тим, що інноваційний склад англійської мови весь час 

оновлюється, відтворюючи особливості як індивідуального, так і колективного 

світосприйняття, а отже потребує широкого лінгвістичного аналізу. 

Об’єктом дослідження в даній роботі виступають оказіональні дієслова, що 

функціонують у сучасній англійській мові.  

Предметом аналізу виступають структурно-семантичні та прагматичні 

характеристики оказіональних дієслів. 

Метою роботи є визначення лексико-прагматичних характеристик 

функціонування оказіональних дієслів у сучасній англійській мові. Реалізація 

поставленої мети передбачає вирішення низки завдань: 

– охарактеризувати оказіоналізми як різновид лексичних інновацій; 

– дослідити моделі, за якими утворюються оказіональні дієслова у 

сучасній англійській мові; 

– проаналізувати особливості реалізації прагматичної функції 

оказіональними дієсловами в англійському мовленні. 

Матеріалом дослідження слугували 276 новотворів, обраних методом 

суцільної вибірки з американських та британських періодичних видань, фільмів 

та пісень. 
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Методи дослідження включали структурно-семантичний і прагматичний 

аналіз та соціолінгвістичий метод. Отримані результати були узагальнені за 

допомогою кількісного аналізу. 

Теоретичною основою слугували праці у галузі неології вітчизняних 

лінгвістів (Алаторцевої С.І., Андрусяк І. В., Волкова С.С., Гака В.Г., 

Єнікєєвої С.М., Жлуктенка Ю.О., Заботкіної В.І., Зацного Ю.О., Ликова О.Г., 

Ребрія О.В., Сенько Є.В.) та дослідження закордонних вчених (Bauer L., 

Crystal D., Fischer R., Hughes G., Marchand H., Mauer D.W. та ін). 

Теоретична цінність роботи полягає в уточненні поняття інновації та 

визначенні ознак оказіональних дієслів, що становить доробок до неології.  

Практична цінність роботи  визначається отриманням значної кількості 

даних стосовно розвитку лексичного складу сучасної англійської мови. 

Результати роботи стануть у нагоді для студентів та викладачів при роботі з 

англомовними текстами.  

В останні десятиліття в англійській лексичній системі відбуваються 

кількісні та якісні зміни внаслідок впливу мовних і позамовних чинників. До 

мовних чинників належать, насамперед, розширення можливостей точнішого 

відображення об’єктивної реальності, прагнення до подолання номінативної 

недостатності та до уніфікації мовних засобів, прагнення носіїв мови поповнити, 

поглибити й розширити уявлення про предмет або явище, деталізувати поняття, 

ознаки завдяки розмежуванню смислових і функціональних відтінків [1; 9] 

Сучасна англійська мова постійно поповнюється за рахунок не тільки 

зовнішніх ресурсів, але й внутрішніх резервів - а саме шляхом утворення нових 

мовних одиниць, представлених неологізмами та оказіоналізмами. Зважаючи на 

мету і завдання нашого дослідження, вважаємо за потрібне розмежувати ці два 

поняття.  Основним критерієм розподілу інновацій на узуальні та оказіональні - 

вважаємо їх входження або  невходження до узусу.  

Таким чином, неологізми визначаємо як нові слова, що відбивають зміни в 

навколишній дійсності та  відповідають соціальним потребам мовного 

колективу. А оказіоналізми у роботі визначаємо як клас лексичних інновацій, 

утворюваних для реалізації негайних комунікативних потреб мовця. Головними 
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характерними рисами оказіоналізмів є такі: мовленнєвий характер, 

контекстуальна залежність, експресивність, новизна, незвичність для сприйняття, 

ненормативність.  

Таким чином, дослідження структурно-семантичних характеристик 

оказіональних дієслів обумовлено відсутністю і в той же час необхідністю 

комплексного аналізу окремих процесів та явищ, які відбуваються у сучасній 

англійській мові. Знання особливостей творення оказіональних новотворів, 

зокрема, оказіональних дієслів, необхідне для раціонального відбору 

словотворчого інвентарю та словотворчих моделей, що сприяє полегшенню 

інтерпретації таких дієслів, упорядкуванню сучасної англійської лексичної 

системи та дає можливість створювати словники мовних інновацій. 

Проаналізувавши виокремлені методом суцільної вибірки оказіональні 

новотвори, можемо визначити наступні продуктивні способи їх творення у 

сучасній англійській мові:  

 конверсія (29, 5 %):  

(1) I could no longer stand his superdaddying. Every weekend, every holiday…  

(Cosmopolitan) 

 (2) Doogie Howser wasn’t outed, he was “lanced.” That’s a new term to 

describe celebrities who have been forced to reveal they’re gay, said Reichen 

Lehmkuhl, biyfriend of ‘N Sync star Lance Bass. The term was coined after Bass 

revealed earlier this year that he is gay. “They’re calling it a “lancing”. It’s to be 

“lanced”.” (USA Today) 

 афіксація (39 %) включає префіксацію (21, 1 %): 

(3) “It’s your own fault you’ve been up all night. You’re going to de-gnome the 

garden for me; they’re getting completely out of hand again – ”(Harry Potter and the 

Chamber of Secrets)  

 та суфіксацію (17, 9 %): 

(4)How can we velocitize in this megapolis? (The Washington Post).  

(5) Let’s not “issualize” the number of losses (The Washington Post). 

 словоскладання (16, 5 %): 
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(6) Сolleagues in a corporation, they decided to ninja-date in order to avoid 

problems…(Cosmopolitan) 

 скорочення (3, 7 %):  

(7) This neighborhood has been completely yuppiefied by those city guys (The 

Washington Post). 

 телескопія (11, 5 %): 

(8) Can this term have been wordnapped by the journalists? (USA Today) 

При цьому слід зазначити, що оказіональний словотвір не має 

принципових відмінностей від узуального стосовно залучення тих або інших 

способів та моделей. 

Оказіоналізмам також властиві ті ж самі функції, що й узуальним 

лексемам. Приймаючи до уваги експресивність оказіоналізмів, а також той факт, 

що значна їх частина передає зміст, вже відомий представникам даного мовного 

колективу, тобто є експресивними синонімами узуальних одиниць, зазначаємо, 

що з двох головних функцій оказіональних інновацій – номінативної та 

прагматичної – саме прагматична є домінуючою. Прагматичний характер 

оказіонального слова пояснюється його використанням у конкретній ситуації 

спілкування як найбільш адекватного засобу реалізації комунікативних потреб 

мовця. 

Перспектива подальшого дослідження полягає у вивченні когнітивних 

особливостей створення оказіоналізмів у різних типах дискурсу. 
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Дана стаття присвячена опису існуючих підходів до визначення поняття вербальної 

агресії та конфліктного мовлення. Розглядаються лексичні та синтаксичні засоби реалізації 

агресії в англійській мові. 

Ключові слова: агресія, вербальна агресія, агресивність. 

Статья посвящена описанию существующих подходов к определению понятия 

вербальной агрессии. Рассматриваются лексические и синтаксические средства реализации 

агрессии в английском языке. 

Ключевые слова: агрессия, вербальная агрессия, агрессивность. 

The present article is focused on the description of the available approaches to the phenomenon 

of aggression and conflict language. Lexical and syntactic means of representing aggression in 

English. 

Key words: aggression, verbal aggression, belligerence. 
 

Прояви агресії, зокрема вербальної, у повсякденному житті дітей і дорослих 

є проблемою, яка все більше хвилює теоретиків і практиків, оскільки агресивні 

люди, дорослі чи діти, чоловіки чи жінки, мають тенденцію до різних проявів 

антисоціальної поведінки. Зниження цінності людського життя, поширення 

бездуховності, невмотивовані вбивства, непояснювальна жорстокість є однією з 

характеристик сучасного суспільства. 
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Актуальність дослідження цього феномена у наш час обумовлюється 

наступними чинниками. По-перше, сама по собі агресія вже є серйозною 

психолого-педагогічною проблемою, адже призводить до „екстремальних” явищ 

(зокрема, кримінальної поведінки). По-друге, явище агресії, яке було раніше 

проблемою переважно західних суспільств, в останні роки поширилось, на жаль, 

і в нашій країні. По-третє, наявність агресії в дискурсі дозволяє встановити тип 

мовної поведінки, визначити ступінь авторитарності дискурсу та суспільства. 

Слід зазначити, що агресія, інструментом якої є не сила, а слово – не менш 

значущий феномен, ніж війна. Як одна з найбільш пекучих проблем сьогодення, 

агресія вимагає дослідження способів її вербалізації у мові. 

Об’єктом вивчення є способи вербалізації агресії у сучасному англійському 

мовленні. 

Предметом дослідження у роботі стали лексичні та синтаксичні 

особливості вербалізації агресії у сучасному англійському мовленні.  

Метою роботи є визначення вербальної агресії як сучасного мовленнєвого 

феномену, що обумовлює своєрідну поведінку в різноманітних галузях 

спілкування, та способів її реалізації в англійському мовленні. 

Для досягнення поставленої мети необхідним є вирішення конкретних 

завдань, а саме: 

 визначити види спілкування та природу конфлікту; 

 охарактеризувати поняття агресії та визначити її роль у спілкуванні; 

 зробити лексико-прагматичний аналіз способів реалізації агресії в 

англійській мові;  

 встановити найбільш типові стратегії і тактики, характерні для реалізації агресії;  

 здійснити кількісну обробку результатів дослідження. 

Матеріалом дослідження слугували скрипти англомовних фільмів, а також 

статті з англомовних періодичних видань загальним обсягом 496 тисяч друкованих 

знаків.  

Методи дослідження включали: аналіз теоретико-методологічних засад, 

лексико-прагматичний аналіз мовного матеріалу, кількісний метод. 
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Наукова новизна роботи полягає, з одного боку, в глибокому аналізі 

мовних особливостей агресії та конфліктного спілкування, що дозволяє 

вичленувати і класифікувати лексичні одиниці, які відбивають агресивні наміри. 

З іншого боку, в дослідженні в рамках комунікативно-прагматичного підходу 

робиться спроба виділити поняття агресії як різновид конфліктного мовлення, 

виявити найпоширеніші лексичні засоби та комунікативні стратегії і тактики 

реалізації агресії. 

Практичне значення здобутих результатів полягає в можливості 

використання основних положень і висновків дипломної роботи в теоретичних 

курсах стилістики, у спецкурсах з проблем лінгвістики тексту, теорії комунікації, 

прагмалінгвістики у вищих навчальних закладах України, а також у науково-

дослідницькій роботі студентів та аспірантів. 

Для останніх десятиріч характерним є інтенсивне вивчення проблеми 

конфліктного спілкування в різних його аспектах. Дослідження лінгвістів, 

соціологів, психологів, політологів здійснюються з різних загальнотеоретичних 

позицій і переслідують як суто теоретичні, так і практичні цілі. Наразі теоретико-

політологічний та практично-прикладний зміст досліджень конфліктів 

становлять такі проблеми, як співвідношення мови і влади [3], мова як 

інструмент впливу на масову свідомість [1], специфіка мовного впливу в 

політичній пропаганді, рекламі, засобах масової інформації [2]. 

Основним, універсальним засобом людського спілкування є мова (усна і 

письмова) – підґрунтя культури народу, невичерпний океан вселюдського 

досвіду, що стоїть поряд з іншими незаперечними цінностями, такими як 

свобода, добро та ін. Рідна мова, як засіб спілкування, пов'язує нас не лише з 

теперішніми, але й із минулими та наступними генераціями нашого народу, 

зберігаючи історичну пам'ять і націю. Мова є явищем не лише лінгвістичним, але 

й психологічним, естетичним і суспільним, яке розвивається й удосконалюється 

під час спілкування. Формою її існування є мовлення, тобто акт використання 

індивідом мови для переговорів, бесід, нарад і т.ін. 

Учасники спілкування можуть дотримуватися різних позицій і виходити з 

різних принципів: розглядати переговори як засіб здобуття перемоги або 
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ставитися до них, як до засобу спільного з партнером аналізу проблеми й пошуку 

шляхів її розв'язання. Це передбачає два підходи: 

• конфронтаційний, який базується на упевненості, що основною метою 

переговорів є перемога як найповніше досягнення власної мети; 

• партнерський, який має за мету зрозуміти, що стоїть за позицією 

партнера, разом з ним проаналізувати проблему і знайти оптимальні варіанти 

вирішення суперечності. 

Агресія загалом визначається як поведінка, що спричиняє шкоду іншим 

людям, та проявляється у побитті інших людей, у вербальних образах, погрозах, 

ворожих насмішках, жартах, а також містить непрямі форми фізичної та 

вербальної агресії (бойкот, ворожа міміка та жестикуляція) [1].  

У сучасній комунікації не останнє місце належить вульгарній та 

нецензурній лексиці, а неофіційна атмосфера спілкування пов'язана зі зниженою 

тематикою розмови, з використанням заборонених, табуйованих тем і галузей 

уживання слів: статеві контакти, природні потреби випорожнення, образливі 

порівняння, емоційно-насичені заповнювачі пауз і т.п.  

У роботі виокремлено мінімальну лексичну одиницю вербальної агресії – 

інвективу, яка, на відміну від пейоративів та дисфемізмів, позначає вульгарне, 

некодифіковане, табуйоване мовне позначення людини з оцінною семантикою, 

що виражає лише негативне ставлення мовця до об’єкта оцінки чи адресата і 

потенційно спрямована на те, щоб образити останнього, знизити його соціальний 

статус або принизити. 

На лексичному рівні вербальна агресія реалізується за допомогою інвектив, 

що включають мовні одиниці: на позначення рис характеру і способу поведінки 

адресата (41 %), особливостей зовнішності і віку адресата (16 %), на позначення 

регіональної та національної приналежності адресата (9 %), професійної 

приналежності адресата (5 %), а також універсальні інвективи, які становлять 

29 %. 

На синтаксичному рівні вербальна агресія реалізується за допомогою 

стратегії на пониження, яка ґрунтується на цільових установках мовця і реалізує 

функцію впливу мовця на слухача.  
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У результаті аналізу обраного матеріалу дослідження виявлено, що 

стратегія на пониження представлена такими тактиками:  

1) аналіз–“мінус” (19, 5 %) – ґрунтується на розборі ситуації чи фактів, які  

виражають негативне  відношення до того, що описується. Слід підкреслити, що для цієї 

тактики характерним є відсутність безпосередньої вказівки на конкретну провину.  

 It’s always the other people who know what’s best for you, who are so 

fucking eager to tell you what to do [1] 

2) особистого звинувачення (21, 5 %) – актуалізація через приписування 

певної провини, визнання винним у чомусь, а також розкриття, виявлення 

чиїхось непорядних дій, намірів, якостей: 

 That creep tried to mug an old gimp [3] 

3) безособового звинувачення (27 %) – реалізується через звинувачення, за 

якого не вказуються винуватці дій чи вчинків, які засуджуються;  

 Oh, shit! Here we go again! [5] 

4) викриття (12 %) – актуалізується через наведення фактів й аргументів, 

які роблять очевидною чиюсь винуватість  або причетність: 

 Man, don’t you dig that fucking dope fucked up my whole motherfucking life? [2] 

5) погрози (9, 5 %) – фіксується вербалізація інформації про негативні 

наслідки, які очікують протилежну сторону: 

 I took your cab number down and if you keep fucking with me, I’m gonna 

spend the dime and call the police [4] 

6) ображання (10, 5 %) – свідоме приниження співрозмовника: 

 How can you go around with that geek? [1] 

Наявність засобів реалізації вербальної агресії на лексичному та 

синтаксичному рівнях сучасного англійського мовлення свідчать про серйозну 

тенденцію до проявів антисоціальної поведінки, поширення бездуховності та 

зниження цінності людського життя. Тому у суспільстві повинна існувати не 

заборона вживати нецензурну лексику, а соціально прийнятні механізми 

зменшення напруги та агресивності, а також образи позитивної поведінки. 
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Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому вивченні 

комунікативних тактик та жанрів конфліктного спілкування. 
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У статті викладено форми організації позакласної роботи з англійської мови в ЗОШ. 

Визначено методичні засади формування усного мовлення учнів середніх класів під час 

організації позакласної роботи з англійської мови, запропоновано методичні рекомендації з 

проведення вечорів англійською мовою для учнів середніх класів. 

Ключові слова: позакласна робота, усне мовлення, учні середніх класів, тематичний вечір. 

В статье изложены формы организации внеклассной работы по английскому языку в 

ООШ. Определены методические основы формирования устной речи учащихся средних 

классов во время организации внеклассной работы по английскому языку, предложены 

методические рекомендации по проведению вечеров на английском языке для учеников 

средних классов. 

Ключевые слова: внеклассная работа, устная речь, ученики средних классов, 

тематический вечер. 

The article represents the forms of organization of the extracurricular work in English at 

secondary schools. Methodological aspects of speech forming of pupils during organization the 

extracurricular work in English are defined. Methodological recommendations on the carrying the 

extraclass evenings in English for pupils are offered. 

Key words: extracurricular work, speech, pupils, extraclass evening. 
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Навчально-виховна робота планується в ЗОШ так, щоб сприяти 

становленню особистості як творця і проектувальника життя, гармонізації та 

гуманізації стосунків між учнями і педагогами, школою і родиною, керуючись 

ідеями самоцінності дитинства, демократичного діалогу між поколіннями. 

Важливу роль у цьому відіграє позакласна робота [1]. 

Актуальність дослідження полягає у виявленні засад проведення вечорів 

англійською мовою у середній школі, що тісно пов’язано з навчальним процесом. 

Уміло й цікаво проведені позакласні заняття допомагають учням заглибитися в 

історію походження та значення слів, вивчити питання походження мови, письма, 

збагнути розвиток словникового багатства мови; учні глибше пізнають закони 

мови, усвідомлюють розвиток мови, повніше осмислюють художньо-зображальні 

засоби, привчаються працювати з доступною для них науково-популярною 

літературою з мовознавства, з різними типами словників, добирати потрібні 

матеріали з рекомендованих учителем книг, вчаться виготовляти наочні 

посібники, редагувати матеріали до стінгазети, писати анотації, тези, реферати, 

працювати над удосконаленням свого усного і писемного мовлення [5]. 

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес в середній 

загальноосвітній школі. 

Предмет дослідження – сучасні форми позакласної роботи з англійської мови. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати сутність позакласної роботи з 

англійської мови, розробити методичні рекомендації з її проведення. 

Завдання дослідження: 

1)  охарактеризувати основні форми позакласної роботи з англійської мови; 

2) розглянути використання тематичного вечора у процесі позакласного 

навчання англійської мови. 

Наукова новизна даного дослідження складається в визначенні переваг 

проведення вечорів для формування усного мовлення, що дозволяє оптимізувати 

освітній процес і підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу. 

Практична значимість полягає у розробці методичних рекомендацій щодо 

тематичного вечора для формування усного мовлення учнів з використанням 

допоміжних матеріалів, що підвищує якість навчального процесу й ефективність 
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засвоєння матеріалу учнями. 

Під позакласною роботою з англійської мови переважна більшість методистів 

[С.Ю.Ніколаєва, О.Б.Білик, М.В.Ляховицький] розуміють спеціальні заходи, які 

проводяться в позаурочний час і мають зміст, не завжди передбачений навчальною 

програмою, специфічні принципи, форми, заходи, засоби та методи проведення й 

організовуються на добровільній участі в них учнів [3]. 

У зміст позакласної роботи входять найрізноманітніші питання — загальні 

відомості про мову, питання лексики, ознайомлення із словниками, довідниками; 

викликає інтерес питання походження імен, географічних назв; цікавить учнів 

збирання матеріалів про мовні явища і факти, надруковані у газетах, журналах, 

книгах. 

У старших класах позакласна робота передбачає ознайомлення з питаннями 

історії розвитку літературної мови, стилістики, культури мовлення, дослідження 

мовно-стилістичних особливостей творчості письменників-класиків [1]. 

Особливість позакласної роботи полягає в добровільній участі в ній (учні самі 

обирають форму роботи), суспільній спрямованості (зміст виховного впливу 

відповідає потребам суспільства, відображає досягнення науки, культури, 

мистецтва), ініціативності та самодіяльності учнів (врахування бажання дітей, їх 

пропозицій) [4]. 

У процесі організації позакласної роботи з англійської мови необхідно 

враховувати як психологічні особливості особистості, так і психологічні 

особливості колективу: рівень його розвитку, ступінь організаційної, психологічної, 

інтелектуальної та емоційної єдності, спрямованість діяльності колективу на 

стосунки між його членами, емоційний стан класу під час виконання завдань з 

позакласної роботи [2]. 

Педагогічна практика пропонує різноманітні форми позакласної роботи. До 

них належать зустрічі з відомими людьми, екскурсії, обговорення книг, читацькі 

конференції, диспути тематичні, розважальні, вечори і ранки, свята, виставки, 

конкурси, колективні творчі справи та інше. 

В сучасній методичній літературі та у практиці школи традиційно 

розрізняють три форми позакласної роботи: індивідуальні, групові та масові. 
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Серед загальних форм позакласної роботи особливо слід виділити гру. 

Проведення ігор робить оволодіння граматичними явищами і лексикою мови 

неопосередкованим. Особливо велике значення мають ігри при навчанні 

молодших школярів. Сам факт, що гра викликає інтерес і активність дітей і дає їм 

можливість проявити себе в захоплюючій для них діяльності, сприяє швидшому і 

міцнішому запам'ятовуванню іншомовних слів і речень. Цьому ж сприяє і той 

факт, коли знання матеріалу є обов'язковою умовою активної участі в грі, а в 

деяких іграх — обов'язковою умовою виграшу. Гра дає можливість не тільки 

удосконалювати, але і набувати нових знань, оскільки прагнення виграти 

примушує думати, згадувати вже пройдене і запам'ятовувати все нове, що 

зустрічається в грі [4]. 

Культурно-масові форми позакласної роботи передбачають проведення різних 

вечорів: вечір-портрет, вечір-зустріч, вечір-хроніка, вечір-ритуал, вечір-свято. 

Тому масовий характер вечорів зобов'язує особливо ретельно віднестися до 

відбору мовного матеріалу, що вивчається і підготовки до його сприйняття. 

Успішна реалізація практичних цілей припускає активізацію знань, умінь і 

навичок, отриманих на уроках англійської мови, а також проведення 

цілеспрямованої додаткової роботи, що включає: введення незнайомої, необхідної 

для розуміння лексики, проведення тематичних мовних зарядок, тренування учнів 

на сприйняття на слух матеріалів, аналогічних тим, які будуть використані в 

програмі. Сама форма проведення вечора і способи подачі матеріалу повинні 

стимулювати активну увагу учнів і розуміння ними його змісту [3]. 

Дослідивши специфіку здійснення процесу організації позакласної роботи з 

англійської мови, ми запропонували приклад тематичного вечора англійською 

мовою для школярів 8го класу на тему “Halloween”. 

Метою тематичного вечора було формування усного мовлення. Школярі 

поширили свої знання про традиції святкування Хелоуіна в Великій Британії і 

Сполучених Штатах. Саме завдяки цьому тематичному вечору школярі дізналися 

багато нового і цікавого про свято Хелоуін. Під час проведення вечора школярі 

мали змогу не тільки формувати і вдосконалювати усне мовлення, а також 

розвивали свої індивідуальні здібності і таланти. В процесі проведення даного 
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вечора було розглянуто декілька віршів та пісень, які виступали складовими 

одного зі способів святкування Хелоуіна як в Великій Британії і Сполучених 

Штатах, так і у нашій країні. Допоміжні матеріали (диски) були доречними в 

процесі проведення вечора, оскільки саме вони дали змогу задіяти музичне оформлення 

та слайд-презентацію, які були невід'ємною частиною тематичного вечора.  

При оформленні кабінету було дотримано відповідну атмосферу, необхідну 

для налаштування на таке свято як Хелоуін (темні штори, світляні іграшки, 

ліхтарики, макет вогнища, плакат із зображенням таємничого лісу, гарбузи з 

маленькими ліхтариками або свічками). Під час проведення вечора школярі не 

тільки дізналися про один зі способів святкування Хелоуіна, а також вивчили 

багато нових і цікавих слів, які безпосередньо стосуються цього свята та всього, 

що з ним пов'язано. Оскільки тематичний вечір був спрямований, у першу чергу, 

на формування усного мовлення у школярів, його можна вважати успішним, адже 

в процесі проведення всі його учасники мали змогу розвинути і удосконалити своє 

мовлення. Усі школярі дійшли висновку, що такі тематичні вечори є цінними та 

пізнавальними і тому були дуже задоволені своєю плідною працею. 

Вважаємо доречним відмітити, що організація, яка включає в себе 

позакласну виховну діяльність, буде успішною за умови її послідовного та 

систематичного здійснення [5]. 

Так, ми дійшли висновку, що мовні ситуації, створені в позакласній роботі, 

дають можливість формувати усне мовлення, близьке до реального мовного 

спілкування, бо позакласні завдання не сприймаються учнем як навчальні заняття. 

В умовах позакласної роботи англійська мова стає справжнім засобом 

спілкування, оскільки увага учня, спрямована головним чином на здійснення акту 

мовлення є уявною мовною ситуацією. Мовна діяльність тут мотивована і має 

безпосередню значущість для учня. Крім того, сфера спілкування англійською 

мовою в позакласній роботі значно ширша. Отже, позакласна робота дає 

можливість забезпечити учнів ситуативно зумовленою й природно мотивованою 

мовною практикою, яка сприяє подальшому удосконаленню усного англійського 

мовлення учнів [2]. 
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Антропоцентричність сучасної лінгвістики фокусує увагу дослідників на 

вивченні мови у тісному зв’язку з людиною та її свідомістю. Проблема 

метафоризації мовних одиниць, а також явище метафори як спосіб усвідомлення 

світу навколо нас, як ще одне з почуттів: слух, зір, дотик, неодноразово 

привертало увагу багатьох дослідників [1; 5; 6].  

Зростання кількості збройних конфліктів по всьому світу, а також явище 

евфемізації реальних подій у мас-медіа вимагає детального аналізу мовних 

засобів вербалізації конфліктів та обумовлює актуальність нашого дослідження. 

Об’єктом дослідження були обрані метафоризовані номінації збройних 

конфліктів у сучасній англійській мові.  

Предметом вивчення є структурні ознаки метафоризованих номінацій на 

матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу, явище евфемізації 

та її вплив на сприйняття поданої інформації. 

Отже, мета роботи полягає у дослідженні структурних ознак 

метафоризованих номінацій на матеріалі сучасного англомовного 

публіцистичного дискурсу. 

Матеріалом дослідження слугували статті із сучасних англомовних 

періодичних виданнь загальним обсягом 200 000 друкованих знаків. 

Метафоризація призводить не тільки до «отримання нового знання про 

світ, але й до омовленню цього знання». Вона має властивість «нав'язувати» 

специфічний погляд на світ [3, с. 33-40]. Метафора привносить у нове значення 

мовної одиниці «сліди» того образу, який асоціюється з позначуваним, 

буквальним значенням слова або словосполучення, що переосмислюється. На 

прикладі словосполучення "to put up a smoke screen" бачимо, що значення 

димової завіси зберігається. 

Подібність, що лежить в основі мовної метафори, заважає значенню 

виконувати власне номінативну функцію, тому живий образ в такому 

найменуванні стирається, а значення має тенденцію до генералізації. Тому 

більшість метафоричних номінацій сприймається людиною як щось буденне і 

звичне [3, с. 42; 4, с. 94]. Таким чином, метафора, дозволяючи нам висвітлити і 

осмислити один аспект концепту, «затемнює» інші сторони [1, с. 25-30]. У той 
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же час метафоризовані номінації розширюють можливості представлення в 

лексиці того чи іншого фрагмента світу і дають дослідникам додаткову 

інформацію про характер його кодування. 

Розглядаючи це положення в контексті збройного конфлікту, для початку 

уточнимо значення метафоризованих номінацій. Це мовні одиниці, в яких 

концептуальний комплекс збройного конфлікту отримує мовну об'єктивацію 

[3, с. 30], а знакова специфічність таких номінацій обумовлена їх 

метафоричної природою. 

Неоднозначність природа конфлікту і суб'єктивність сприйняття даного 

феномена обумовлюють специфіку його оцінки. Односторонні оціночні критерії 

впливають безпосередньо на вибір лексичних засобів для опису конфліктів. 

Збройний конфлікт передбачає різноманітність лексичних варіантів, що 

використовуються в ЗМІ. Періодичні видання надають таким конфліктам 

«однобокість», висвітлюючи події у світлі своїх преференцій. Різниця думок 

сторін, що зіткнулися в конфлікті, і становить опозицію «Війна – Мир». Своя 

сторона зображена позитивно, суперники – негативно. Таке протиставлення 

притаманне будь-якому конфлікту і виходить за межі традиційного негативного 

розуміння даного явища [8; 9]. 

Роль ЗМІ в житті населення країни не можна недооцінювати. Покликані 

інформувати нас про поточні події, засоби масової інформації часто нав'язують 

нам інше бачення проблеми чи конфлікту. Навіть думка американців, наприклад, 

з приводу участі у війні залежить безпосередньо від того, як це подадуть мас-

медіа США. 

«Війна» як термін сьогодні як ніколи раніше незручна, і засоби масової 

інформації звертаються до горезвісної евфемізаціі, щоб змінити ставлення своєї 

аудиторії до фактів і подій. Заміні підлягає не тільки саме слово «war», але й 

супутні визначення. Для зниження значення замість денотата «war» 

використовується "conflict", "fighting", "fight", "movement" для додання гостроти – 

"threat". Відповідно під виразом "armed conflict" ми розуміємо ніщо інше, як 

"war". Значення «війни» зберігається і в нейтрально звучному «low-level conflict». 

Війну описують по-різному, що впливає на наше сприйняття: порівн.: "Civil war" 
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і "holy war", "border war" і "racial war". Звертаючи увагу на вміле маскування 

цілей війни, не слід забувати про те, що будь-яке «збройне зіткнення» 

відбувається ціною людського життя. 

Так, наприклад, адміністрація президента Буша дуже неоднозначно 

назвала теракти 11 вересня «truly unique and extraordinary circumstances», 

маючи на увазі ніщо інше як «terrorist attacks», повідомляє газета "The 

Christian Science Monitor" [11]. 

Обравши критерієм аналізу приналежність таких номінацій до певної 

частини мови, ми отримали іменникові метафоризовані номінації (54 %), 

представлені наступними прикладами: 

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

 A World War 1-style conflict in which both sides sent waves of soldiers into 

enemy fire. 

 France and England drew together in the face of a threat from Germany. 

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

US presidential election. 

 The first tentative seedlings of democracy are poking their heads. [11] 

Далі за частотністю вживання йдуть дієслівні номінації (26 %), 

проілюстровані такими прикладами: 

 War has in fact roared back. 

 The violence was orchestrated from abroad and fits the pattern of other global 

terror attacks. 

 Pouring more US troops into Iraq is not the path to extricate ourselves from 

that country. 

 He will seal the Gaza Strip. 

 Islamist terrorism had morphed a greater danger. [11] 

Ад’єктивні метафоризовані номінації виявилися найменш уживаними (20 

%),  проте мають більш яскраве емотивне забарвлення. 

 Americans now have grown accustomed to relatively”clean” wars. 

 There was another suicide attack in Israel. 
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 Mothballed warheads pose a continuing  threat. 

 Keeping track of foreign visitors was s fairly slipshot operation. 

 American franchises have found themselves at risk as “soft targets”. [11] 

Дослідження торкається явища мовної евфемізаціі у засобах масової 

інформації та динамічність мовних змін в англомовному публіцистичному 

дискурсі, що підкреслює актуальність даної теми. Отримані результати вказують 

на стійку тенденцію до номіналізаціі у сучасному узусі.  

Подальше дослідження передбачає аналіз метафоризованих номінацій у 

прагматичному аспекті і поглиблене вивчення їх функціонування в 

публіцистичному дискурсі. 
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У статті проаналізовано поняття мовленнєвого акта заборони в англійській, 

французькій і російській мовах, розглянуто різновид та специфіка прогібітива в трьох мовах, 

що порівнюються. У результаті проведеного дослідження був змодельований мовленнєвий акт 

заборони, представлена його типологія та мовне оформлення на матеріалі сучасної 

англійської, французької та російської літератури. 

Ключові слова: заборона, лінгвістичні засоби, мовленневий акт, прогібітивні 

висловлювання. 

В статье проанализировано понятие речевого акта запрета в английском, французском и 

русском языках. Рассмотрены разновидности и специфика прогибитива в трёх языках. В 

результате проведенного исследования был смоделирован речевой акт запрета, представлена 

его типология и языковое оформление на материале современной английской, французской и 

русской литературы. 

Ключевые слова: запрет, лингвистические средства, прогибитивные высказывания, 

речевой акт. 

The article focuses on analysing the concept of the prohibitive speech act in English, French and 

Russian. There have been variations and specific features of prohibition in these languages regarded. As a 

result of the study the prohibitive speech act is modelled, its typology and ways of verbalization have been 

revealed and represented on the basis of modern English, French and Russian literature. 

Key words: linguistic tools, prohibition, prohibitive statements, speech act. 

Актуальність нашого дослідження обумовлена зрослим інтересом до 

аналізу мовної комунікації як складової людської діяльності [2]. Крім того, 

стрімке розширення міжкультурних контактів і підвищення їхньої ролі в житті 

сучасного суспільства обумовлюють необхідність удосконалювання 

комунікативної компетенції вивчаючих англійську та французьку мови, коректне 
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розуміння етнокультурної специфіки мовленнєвого поводження англомовних та 

франкомовних комунікантів. 

Об'єктом даного дослідження є мовленнєвий акт (МА) заборони в 

англійській, французькій та російській мовах. Предметом розвідки є виявлення 

специфікі мовного оформлення та функціонування МА заборони в трьох мовах, 

що зіставляються. 

Новизна. Дотепер ведучі аспекти МА заборони лише зрідка ставали 

предметом спеціального вивчення, хоча частково привертали увагу лінгвістів при 

розробці ними суміжних тем [2]. Разом з тим, практично не проводилися 

дослідження, присвячені опису функціонально-семантичного поля МА заборони і 

його соціолінгвістичній особливості в англійській, французькій і російській мовах. 

Ступінь дослідження проблеми. Вивчення мовленнєвого акта заборони не 

може вважатися завершеним і вичерпаним, тому що тема залишає великий 

простір для проведення дослідження, як у загальнотеоретичному плані, так і на 

фактичному матеріалі сучасної англійської, французької і російської мов. 

Мета даного дослідження полягає у тому, щоб здійснити системний опис 

комунікативно-семантичного типа висловлень, що реалізують інтенцію заборони 

з урахуванням формальних і комунікативно-функціональних ознак на матеріалі 

англійської, французької і російської мов. 

Матеріалом дослідження стали 300 прогібітивних речень з англійської, 

французької та російської художньої літератури. 

МА заборони відносимо до числа директивів прагматичних типів речень, 

змістом яких є пряме спонукання адресата до дії на підставі його ілокутивної 

сили й інших характеристик і виходячи з близькості ілокутивних цілей 

мовленнєвих актів заборони і директивів. Мовленнєвий акт заборони — прогібітив 

— це ілокутивний акт, що представляє собою волевиявлення того, що говорить щодо 

невиконання дії, що каузується. Його сутнісні характеристики зводяться до 

наступного: ілокутивна ціль мовленнєвого акта прогібітива — заборона; ведуча 

інтенція того, що говорить — спонукати слухаючого припинити чи не виконувати 

визначену дію. Илокутивна ціль заборони, згідно до Дж. Серля [3, с.242-264], полягає 
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в тому, щоб зробити змогу змусити слухача реалізувати лінію дій, репрезентовану 

пропозиційним змістом. 

МА заборони, отримані методом суцільної вибірки з художніх творів 

англійських, французьких та російських письменників, були класифіковані за 

комунікативно-семантичною і формальною ознаками, а також за ознакою 

семантики висловлювання. 

З формальної точки зору виділяємо марковані та немарковані заборони. До 

маркованих заборон належать мовленнєві акти заборони, що у французькій мові 

містять дієслова «interdire» чи «défendre», в англійській — «to prohibit» та «to 

forbid», у російській  — «запрещать» . 

 - Tais-toi. Je te défends de parler de cela. (5, с.66) 

- I prohibit you to come to mv place! I’m not a child. You only do that out of pity. 

I am no good now. Let me alone! (7, p.193) 

- Я запрещаю тебе даже думать об этом! Хочешь не хочешь, а возить 

зерно будешь. (1, с.47) 

До немаркованих належать прогібітиви, у яких замість вищевказаних 

дієслів містяться різні лексико-граматичні та лексичні засоби. За допомогою 

інших дієслів, що стоять в імперативі и в негативній формі, яка є маркером 

даного МА: 

- Ne me parlez pas comme à votre ennemie.  (5, p.121) 

- Don’t scold me so! I’m not likely to be foolish.(7, p.111) 

- Не трогайте муфты - сказала она охавшей и ахавшей Эмме Эрнестовне, 

когда та протянула к Ларе руки, чтобы помочь ей раздеться. (4, с.97) 

Зрідка мовленнєвий акт заборони виражається імпліцитно, через натяк. В 

наведених прикладах ми не бачимо прямої заборони, але вона мається на увазі. 

Як в англійській, так і у французькій та в російській мовах число 

немаркованих прогібітивів набагато вище числа маркованих. Проте перевага 

маркованої форми заборони в російській мові вказує на більш сувору заборону та 

підкреслює серйозність намірів того, що говорить. 

І в англійській, і у французькій та російській мовах група прогібітивних актів з 

родовою назвою «заборони» виявляє неоднорідність і в семантичному плані, що 
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дозволило нам виділити на основі комунікативно-семантичної ознаки наступні 

комунікативно-семантичні різновиди: заборона-погроза, заборона-порада, заборона-

розпоряджения, заборона-інструкція і заборона- наказ. 

Звертає на себе увагу той факт, що франкомовний та англомовний  

співрозмовники віддають перевагу таким семантичним різновидам прогібітива 

як заборона-розпорядження і заборона-порада, що характеризується невисоким 

ступенем категоричності. Статистично ж домінуючим семантичним різновидом у 

російській мові є заборона-наказ (50%), причому, у більшості випадків вона 

супроводжується прямою вказівкою на санкції і покарання, що очікують 

адресата у випадку невиконання заборони. 

З погляду семантики висловлювання виділяємо: 

 1) превентиви (заборона виконана ще до дії): 

- Surtout, ne romps jamais avec ta femme. C'est une bêtise. (12, p.203) 

 - I believe you should not be there, sir! (6, p.225) 

 2) інгібітиви (заборона виконана під час дії): 

- Ne me quitte pas, je veux aller aveс toi. (9, p.60) 

- Stop scratching. Colin said to Mary. (8, p.14) 

 3) корективи (заборона викона після дії): 

- Ne commenecez pas à poser des questions, c'est une déplorable manie. (11, p.124) 

- In fact, don’t even bother coming again. (10, p.123) 

Всі три розрізняються у залежності від контексту і ситуації. 

Ще одним доказом більшого ступеню категоричності російських 

прогібітивів є перевага конструкцій, що містять форми наказового способу на 

кшталт «перестань», «прекрати», «стой», «хватит + инфинитив», над 

прогібітивними конструкціями, що містять фазові дієслова типу «finir» у 

французькій мові та «to stop» в англійській. 

-Прекрати этот разговор, наконец! - прикрикнул Ларионов на жену. (3, с.68) 

-Стойте! Давайте перстень. Хватит на ведро картошки? (2, с.228) 

Серед численних факторів, що впливають на формування структури і вибір 

мовленнєвих одиниць для оформлення прогібітивного висловлювання важливу 

роль грають соціально-рольові параметри і царина спілкування комунікантів. 
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Щодо соціолінгвістичних особливостей прогібітива у французькій та 

англійській мовах, слід зазначити авторитарність взаємодії комунікантів, 

засновану на соціально-обумовленій неравноположенності за таким параметром, 

як соціально-рольовий статус. Даний спосіб взаємодії є характерним, 

насамперед, для інституційної сфери спілкування. Однак він може бути 

перенесений і в неінституційні сфери, таки як родина, побут, вулиця і т.п. Таким 

чином, представляється доцільним аналіз основних ситуацій вживання 

прогібітива в наступних сферах спілкування: інституційній, побутовій і сімейній. 

У результаті нашої розвідки було визначено, що при спілкуванні 

незнайомих комунікантів, що володіють різними соціальними ролями в 

інституційній сфері (начальник-підлеглий) чи різницею у віці в побутовій і 

сімейній сферах, спостерігається тенденція вибору формальних чи нейтральних 

мовленнєвих одиниць. Більш вільний вибір убік неформальних мовленнєвих 

одиниць спостерігається в ситуаціях спілкування комунікантів, що володіють 

однаковим соціально-рольовим статусом і незначною різницею у віці (колеги, 

друзі, подружжя, брати). У випадку, якщо соціально-рольові параметри 

комунікантів важко визначені (відношення незнайомих комунікантів у побутовій 

сфері), то існує тенденція вибору нейтральних мовленнєвих засобів при 

оформленні прогібітивних висловлювань. 

Щодо залежності частоти вживання прогібітивів від сфери спілкування 

комунікантів, найбільш частим виявилося вживання заборон в інституційній 

сфері (62%), де почуття ієрархії найбільш загострено. Французи та англічани 

вважають, що така ієрархія йде на користь дисципліні підлеглого й авторитету 

начальника, а заборона розглядається як дисциплінарна міра. 

Результати проведеного дослідження дають підстави зробити висновки, що 

мовленнєвий акт заборони демонструє комунікативно-семантичну варіативність, 

що знаходить відображення у варіативності лінгвістичних засобів його 

оформлення. Аналіз прогібітивних висловлювань в англійській,  французькій і 

російській мовах наочно показав, що незважаючи на міжмовний характер, 

прогібітив характеризується наявністю визначених ідиоетнічних властивостей в 
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трьох мовах, аналіз яких дозволяє судити про способи поводження носіїв двох 

культур у процесі контакту між ними. 

Перспективою даного дослідження вбачаємо систематизацію 

комунікативно-семантичного типа висловлень, що реалізують інтенцію заборони 

у різних мовах. 
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У статті подається визначення поняття та видів модальності, аналізуються особливості 

реалізації різних значень англійських модальних дієслів у художньому тексті. 

Ключові слова: модальність, модальні дієслова, художній текст. 

В статье рассматривается определение понятия и видов модальности, 

проанализированы особенности реализации разных значений английских модальных глаголов 

в художественном тексте. 

Ключові слова: модальність, модальні дієслова, художній текст. 

The article reveals the essence and types of modality, with the analysis of peculiar cases  of 

various  meanings of English modal verbs functioning in fiction. 

Key words: modality, modal verbs, fiction. 

 

Сучасна лінгвістика сфокусована на антропоцентричному дослідженні 

мови, на вивченні мови у тісному зв’язку з людиною, її свідомістю та духовно-

практичною діяльністю. Зміст і форма граматичних (морфологічних і 

синтаксичних) категорій аналізуються сьогодні з урахуванням знань мовця, його 

досвіду, намірів, взаємозв’язку між учасниками спілкування. Однією з важливих 

категорій у цьому плані є категорія модальності, що уможливлює виконання 

реченням свого комунікативного призначення. 

Сучасні виміри категорії модальності враховують її навантаження не лише 

в синтаксично-формальній та семантичній структурі речення, а й цілісному 

зв’язному тексті. Розкриття її сутності як функціонально-семантичної категорії, 

розрізнення в ній об’єктивної модальності (як відношення змісту повідомлення до 

дійсності у вимірах реального та ірреального) і суб’єктивної (як ставлення мовця до 

повідомлюваного) уможливлюють комплексне дослідження сукупності засобів її 

вираження на різних рівнях мовної системи (В.В. Виноградов, О.В. Бондарко, 

О.І. Бєляєва, М.В. Ляпон, Ф. Палмер, В.З. Панфілов, О.М. Старикова, 

І.В. Смущинська, Р.О. Якобсон та ін.). Зростання інтересу науковців до проблеми 

віддзеркалення у мові особистісних категорій обумовлює актуальність цієї роботи. 

Об’єктом даної роботи є модальні дієслова як засоби вираження 

модальності.  
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Предметом дослідження є значення модальне дієслів у сучасній 

англійській мові.  

Метою цього дослідження є вивчення особливостей реалізації різних 

значень модальних дієслів у сучасному англійському художньому тексті. 

Матеріалом дослідження слугували 170 прикладів модальних дієслів, 

обраних методом суцільної вибірки з англомовних романів.  

Модальність як відношення мовця до оточуючого середовища зазвичай 

вивчається у двох її різновидах: об'єктивній і суб'єктивній [1]. До сфери 

модальності відносять: протиставлення висловів за характером їх комунікативної 

ціле – установки (ствердження – питання – спонукання); протидія за ознакою 

“ствердження – заперечення”; градації значень в межах: (реальність – 

гіпотетичність – ірреальність); різний ступінь впевненості мовця в достовірності 

його певної думки про дійсність; різноманітні зміни зв’язку між підметом і 

присудком що виражені лексичними засобами, наприклад: хоче, може, повинен, 

потрібно та ін.  

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

формує предикативну одиницю та виражає відношення висловлення до дійсності 

в плані реальності/ірреальності [4]. І.О. Філіпповська характеризує модальність 

як відношення дії до дійсності, яке встановлюється мовцем [7, с. 9]. 

Суб'єктивна модальність як відношення мовця до повідомлення не є 

обов'язковою ознакою висловлення [5] та утворює у пропозиції другий 

модальний шар, тому іноді називається вторинною модальністю. Її семантичний 

обсяг значно ширший за семантичний обсяг об'єктивної модальності [2, с. 61].  

Модальні значення можуть бути передані різними мовними засобами, до 

яких відносяться: граматичні (спосіб дієслова); лексичні (модальні слова); 

лексико-граматичні (модальні дієслова), інтонаційні. Речення як 

конструктивна одиниця будується  за певною схемою, що містить комплекс 

граматичних значень модальності та часу (тобто предикативність), які виражають 

відношення повідомлюваного до дійсності з точки зору мовця [7, с. 8]. 
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Зважаючи на мету нашого дослідження, зосередимо увагу на дослідженні 

значень модальних дієслів, які реалізуються в англомовному художньому тексті. 

Лексико-граматичний засіб вираження модальності нереальності базується 

на використанні модальних дієслів, що характеризують дію, виражену 

інфінітивом, як можливу, вірогідну, необхідну.  

Так, можливість дії та здібність позначається за допомогою дієслів can і 

could (52% від усіх модальних дієслів у романі): 

(1) “I can do this,” I lied to myself feebly. (p. 14) 

Модальність необхідності реалізується у первинному значенні дієслова 

must:  

(2)  “I know it is bad but we must finish it.” (p. 34) 

(3) “Should we drink some more? Then I must dress” (p. 34) 

Обов’язок, ініційований мовцем, авторитетна думка (модальність 

необхідності): (12 %) 

(4) “I must protest against your being advised to go to Montreux for the winter 

sport”(p. 304) 

Можливість дії також передається за допомогою модального дієслова 

may/might, який також позначає можливий розвиток подій у романі. На його 

долю припадає 10 %: 

(5) I may have been imagining the double meaning in her words. (p.171) 

Модальність впевненості у вторинному значенні також реалізується за 

допомогою модального дієслова must. Вірогідність найчастіше виражена 

дієсловами must, have to, would та should (22%):  

(6) He must feel strongly about whatever people were saying. (p. 37) 

(7) I discipline myself but I find when I am tired that it is so much easier to talk 

Italian. So I know I must be getting old (p. 299) 

Припущення великого ступеню імовірності (модальність можливості) – 

вторинне значення модального дієслова must: 

(8) “It must have been wine they had saved for a wedding”(p. 299) 
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Заборона, категоричне заперечення (вживання must not) – (оптативна 

модальність) – вторинне значення: 

(9)  It will all be like that. You simply mustn’t worry. I can see you’re worrying. Stop 

it. Stop it right away. (p. 160) 

Необхідність позначається за допомогою need (6 %):  

(10) You didn’t  need to do that. (p. 7) 

Отже, серед модальних дієслів у художньому тексті найпоширенішим є 

can/could (52%), який реалізує значення реальної можливості. 

Лексичні засоби вираження нереальності включають модальні слова: maybe 

(55 прикладів),  surely (26), apparently (24), probably (19), naturally (7), evidently (5):  

(11) …apparently it was the first snowfall of the new year. (p. 40) 

(12) Naturally, the ambulance got a police escort… (p. 59) 

(13) Surely it was a good way to die, in the place of someone else. (p. 1) 

Отже, підбиваючи підсумки дослідження, зазначимо, що серед лексико-

граматичних засобів передачі модальності найбільш поширеним є використання 

модальних дієслів. В ході роботи виявлено, що дієслово must може виражати 15 

модальних значень, проте найбільш частотним є вживання дієслова must в 

модальному значенні припущення великого ступеню імовірності – 22%. Дієслово 

can вживається на позначення можливості дії та здібності – 52 %, а дієслова may/ 

must – у значенні “можливої дії” – 10 %. 

Перспективу дослідження категорії модальності вбачаємо у порівняльному 

аналізі різних видів модальності на матеріалі різних типів тексту. 
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Стаття присвячена дослідженню дидактичного потенціалу аудіовізуальних мистецтв 

при вивченні іноземної мови, а також виявленню основних умов ефективного використання 

відеоматеріалів на практичних заняттях з англійської мови. 
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Статья посвящена исследованию дидактического потенциала аудиовизуальных средств 

при изучении иностранного языка, а также выявлению основных условий эффективного 

использования видео материалов на практических занятиях по английскому языку. 
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методика преподавания иностранных языков, аутентичный видео материал. 

The article is dedicated to the research of the didactic potential of audiovisual aids during 

studying the foreign language, as well as to identify key conditions for effective usage of video 

materials at English classes. 

Keywords: audiovisual aids, the intensification of the educational process, methods of 

teaching foreign languages, authentic video material. 

 

Сьогодні на особливу увагу заслуговують питання інтенсифікації 

навчального процесу, які полягають у тому, щоб за найменших витрат часу подати 

необхідну кількість інформації, добитися її якісного засвоєння, сформувати такі 

уміння і навички, які допоможуть людині у майбутньому вільно почуватися в 

інформаційному просторі, в колективі, раціонально користуватися ними у своїй 

діяльності, що і обумовлює актуальність даного дослідження.  
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Відомий сучасний дидакт П. Щербань вважає, що одним з головних 

чинників інтенсифікації навчання є використання наочності, зокрема 

аудіовізуальних засобів навчання [12, с. 44]. 

Об’єкт дослідження – процес викладання іноземної мови у вищих 

навчальних закладах.  

Предмет дослідження – особливості застосування відеоматеріалів у процесі 

викладання іноземної мови.  

Мета даної статті – розглянути та проаналізувати сучасний стан 

застосування аудіовізуальних засобів навчання, виявити основні умови 

ефективного використання відео матеріалів на практичних заняттях з англійської 

мови. 

Дослідження проводилося за допомогою наступних методів: теоретичний 

аналіз вітчизняної і зарубіжної педагогічної і психологічної літератури за темою 

з метою відбору й осмислення фактичного матеріалу, а також метод 

спостереження.  

Наукова новизна – полягає у застосуванні нових способів роботи з 

автентичним іноземним матеріалом у вищих навчальних закладах при 

викладанні англійської мови.  

Володіння іноземною мовою підвищує рівень гуманітарної освіти учнів, 

сприяє формуванню особистості і її соціальної адаптації до умов постійно 

мінливого полікультурного світу. У сучасному світі знання іноземних мов є 

необхідністю, більшою популярністю користується англійську мову, так як має 

статус міжнародної мови. Виходячи з вимог до сучасної освіти і необхідності 

виконання соціального замовлення виховання компетентної особистості, кожен 

учитель змушений вирішувати багато завдань з пошуку сучасних шляхів 

навчання, аби зробити його захоплюючим і відповідним до стандартів [3, 11]. 

Сучасна методика інтенсивного навчання іноземних мов не має єдиного 

напряму, а представлена декількома течіями. З-поміж сучасних систем можна 

виділити емоційно-смисловий метод І. Ю. Шехтера, що реалізується за 

допомогою системи особистісної мотивації начальних завдань, які мають 

комунікативний характер. Цікавим є створений інтенсивний курс для дорослих 
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Л. Гегечкорі, що грунтується на чергуванні циклів сугестивного навчання усного 

мовлення і міжциклових етапів опрацювання мовленнєвого матеріалу, який 

відрізнявся свідомою орієнтацією слухачів на лексико-граматичні особливості 

мови. Також заслуговує на увагу сугестокібернетичний інтегральний метод 

прискореного навчання дорослих В. В. Петрусинського, в якому викладач лише 

готує навчальний матеріал і пропонує учням технічні засоби навчання [2, 8, 11].  

Інтенсивні курси навчання мови мають солідну історію розвитку, а тому 

сучасним методистам досить важко перебувати у межах єдиної методичної 

концепції. Розмаїття методів і навчальних підходів до оволодіння мовою дає 

змогу викладачам експериментувати і створювати власні прийоми та методи, які 

відповідають навчальній меті у визначеній аудиторії. Саме тому досягнення 

лінгвометодики слугує своєрідним інтертекстом для навчально-пізнавальної 

діяльності в сучасних умовах і є добрим грунтом для творчого пошуку та 

інновацій. 

Аудіовізуальний метод – це цілісне системне використання 

аудіовізуальних засобів, що без сумніву є дуже ефективним при вивченні мови. 

Останнім часом поширилось використання особливого аудіовізуального жанру – 

відеозапису.  

Цінність аудіовізуального методу навчання іноземній мові полягає в тому, 

що разом із загальною інтенсифікацією навчального процесу, за допомогою 

цього методу створюються спеціальні умови, певною мірою близькі до 

природних умов, в яких функціонують природні мовні ситуації. Аудіовізуальний 

метод привабливий тим, що він більшою мірою, ніж існуючі способи 

традиційного навчання іноземній мові, сприяє швидкому формуванню великої 

кількості елементів спонтанного мовлення і мовних напівавтоматизмів [10, 11]. 

Сучасна методика викладання іноземних мов пропонує інтенсифікувати 

процес навчання за допомогою аудіовізуальних технічних засобів.  

Матеріалом дослідження було обрано автентичний англомовний фільм 

Тома Хупера за сценарієм Девіда Сайдлера "The King's Speech", 2010 року, у 

жанрі історичної драми про позбавлення короля Великої Британії Георга VI від 

заїкання за допомогою логопеду Лайонела Лога [13]. 
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Зважаючи на мету нашого дослідження, ми виокремили приклади 

реального функціонування лексичних одиниць, які визначені як активні у 

робочій програмі з англійської мови як другої іноземної мови для студентів 4 

курсу очного відділення та для студентів 3 курсу заочного відділення:  

(1) take – вдихати: Takes a breath. 

(2) take – брати: Queen Mary takes her eldest son’s hand and kisses it. 

(3) take – сприймати: I take that as a compliment. 

(4) take – дозволяти: Don’t take liberties! 

(5) take – відвідувати: To take polite elocution lessons so you can chit-chat 

at posh tea parties? 

(6) take – займати: ...will be able to take my place forthwith without 

interruption or injury to the life and progress of the empire. 

(7) take – помститися: It’s very nice to meet you. Myrtle stares at Lionel and 

takes her revenge. 

(8) take – зробити: Pause. “we are...” Take a pause. 

(9) take – брати участь: British Colonies and Dominions have taken part, 

making this the largest Exhibition staged anywhere in the world. 

(10) take – витрачати: Just take your  time… 

Наведені приклади ілюструють різні значення використання дієслова take.  

Для інтенсифікації навчання граматики за допомогою аудіовізуальних 

засобів, ми виокремили різні значення модальних дієслів англійської мови, що 

також вживаються в англомовному фільмі "The King's Speech" [13].  

(a) may – вираження можливості (могти):  

(11) But the way things are going, your place may be on the throne. 

(12) Prime Minister Baldwin may deny this, but Hitler’s intent is crystal clear.  

(b) may – вираження дозволу (могти):  

(13)Your Majesty, you may call me Mrs Logue, Ma’am. 

(c) might – вираження можливості у минулому часі (міг): 

(14) I had a funny feeling you mightn’t. 

(15) I’ve no idea what an Australian might do for that sort of money. 

(d) might – припущення (можливо):  
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(16) I might have overstepped the mark. 

(17) The Christmas broadcast - I think that might be a mistake. 

(e) would - бажання, рішучість, намір, обіцянка, згода: 

(18) I would if I could! 

(19) Specialist?! Had I known Your Majesty was seeking assistance I would’ve 

made my own recommendation. 

(f) would - прохання, ввічливі питання: 

(20) Ma’am, would you be so kind as to be the timekeeper?Would you be so kind 

as to read. 

(21) Would I lie to a prince of the realm to win twelvepence? 

(g) would - періодичну звичну дію в минулому:  

(22) If your father were well, tardiness would not be tolerated. None of 

this..unpleasantness would be tolerated 

(h) wouldn’t - вперте небажання зробити якусь дію в минулому: 

(23) It was a relief... Knowing I wouldn’t be King 

(24) “She pinched me so I’d cry, and be sent away at once, then she wouldn’t 

feed me, far far away.” 

Розглянуті приклади дозволяють наочно проілюструвати використання 

модальних дієслів у різних значеннях.  

Таким чином, використання автентичного художнього фільму як 

особливого засобу формування комунікативної компетенції, невід’ємною 

складовою якої є соціокультурний компонент, дозволило нам продемонструвати 

поєднання лексики та граматики з культурологічним матеріалом, сформувати 

позитивну мотивацію у студентів, що вивчають іноземну мову як частину 

іноземної культури.  

Автентичні відеоматеріали пропонують більшу різноманітність зразків 

мови і мовлення, включаючи різні регіональні акценти, загальновживану і 

спеціальну лексику, ідіоми і т.д., причому в реальному контексті, як їх 

використовують носії мови. Це забезпечує широкі можливості для оволодіння 

іншомовною культурою, оскільки такі відеоматеріали орієнтовані головним чином 

на учнів з хорошою мовною підготовкою, проте для початківців вони представляють 
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значні труднощі, пов'язані зі швидкістю мови, її індивідуально-типологічними 

характеристиками, діалектними особливостями, фоновим шумом і т.д. 

Отже, за допомогою аудіовізуальних засобів ми змогли інтенсифікувати 

навчальний процес, тобто за менший час дати необхідну кількість інформації, 

добитися її якісного засвоєння, формувати такі уміння і навички, які допоможуть 

у майбутньому людині вільно почуватися в інформаційному просторі, в 

колективі, раціонально користуватися ними у своїй діяльності, а приклади з 

автентичного англомовного фільму дозволяють реалізувати принцип наочності у 

навчанні граматики та лексики.  

Перспективою дослідження є подальший відбір автентичного мовного 

матеріалу та ілюстрацій граматичних явищ і лексичних одиниць, що заплановані 

навчальною програмою.  
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В даній статті аналізуються фактори, що впливають на ефективність процесу 

формування лексичних навичок і наводяться приклади вправ, що увійшли до розробленого 

комплексу. 
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В данной статье анализируются факторы, влияющие на эффективность процесса 

формирования лексических навыков и приводятся примеры упражнений, которые вошли в 

разработанную систему.  

Ключевые слова: лексический навык, прием обучения, упражнение 

In the article we dealt with the analysis of the factors which influence the formation of lexical 

habits; and demonstrated some exercises from the designed set. 

Key words: lexical habit, teaching techniques, exercise. 

Дана робота присвячена вивченню особливостей формування лексичних 

навичок в учнів старших класів середньої школи. Проблема формування 

лексичних навичок досліджувалась такими вченими як Дем’яненко М.Я., Пассов 

Є.І., Ніколаєва С.Ю. та іншими. В ході досліджень була надана методична 

типологія лексики (М.В.Ляховицкий), висвітлені способи семантизації слів та 

сволосполучень (Є.І. Пассов), проаналізовані акти ознайомлення з лексичними 

одиницями і процес їх засвоєння (А.А. Климентенко), виділена послідовність 

опрацювання лексичних одиниць (А.Н. Щукин). Разом з тим, аналіз існуючих 

підручників і посібників для середніх шкіл свідчить про те, що, незважаючи на 

видиму дослідженість проблеми, навчальні матеріали, що містять повний 

комплекс вправ, які б дозволили сформувати лексичні навички в рамках 

конкретних тем, фактично є відсутніми. Це і є головним фактором, 
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зумовлюючим актуальність даного дослідження. Об’єктом дослідження став 

процес формування лексичних навичок в учнів старших класів середньої школи. 

Предметом  дослідження – зміст системи вправ, спрямованих на формування 

лексичних навичок. Мета дослідження полягала в теоретичному обґрунтуванні 

способів подачі лексичного матеріалу. Для досягнення мети дослідження треба 

було розв’язати наступні завдання: 

1. Розглянути сучасні технології формування лексичних навичок. 

2. Розкрити зміст навчання лексичного матеріалу. 

3. Проаналізувати існуючі підходи до формування лексичних навичок (ЛН). 

4. Вивчити досвід інтенсифікації процесу формування ЛН. 

5. Розробити ігрові вправи і методичні вказівки для запровадження їх в 

навчальному процесі у старших класах середньої школи з метою 

оптимізації  формування ЛН в різних видах мовленнєвої діяльності. 

6. Провести експериментальне дослідження ефективності розроблених 

матеріалів. 

Практичне значення дослідження полягає у розробці комплексу вправ для 

формування ЛН на матеріалі теми “Numbers”. 

Однією з важливих методичних проблем, пов'язаних із змістом навчання 

лексиці, є проблема її відбору. Сьогодні такий відбір відбувається з урахуванням 

мети і етапу навчання на основі двох принципів. Згідно першого принципу, 

призначений для засвоєння матеріал повинен забезпечувати володіння мовою 

(бути достатнім) у рамках поставленої мети. Другий принцип полягає в 

доступності змісту навчання. Враховуючи програмні вимоги, методисти, 

викладачі та вчителя шукають шляхи оптимізації навчання лексиці. Критеріями 

оптимізації навчання є успішність опанування ЛО учнями; ступень відповідності 

результатів навчання вимогам учбовою програми, а також максимальним 

можливостям кожного учня; відповідність витрат часу і зусиль викладача і учня 

діючим нормативам [2]. 

Для навчання усної і письмової комунікації в школі виділяються 

відповідно два шари лексики : 1) лексика, яку учні опановують для вживання як 

в усній комунікації, так і при читанні; 2) лексика, з якою учні знайомляться і яку 
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вони дізнаються і розуміють тільки при читанні. Ці два шари лексики складають 

активний словник учнів. У шкільному учбовому процесі не виділяється 

спеціальна лексика, яка освоюється тільки при аудіюванні, із-за її 

функціональної нестабільності. Лексика для письма теж спеціально не 

виділяється, оскільки шкільною програмою не ставиться мета письма як 

комунікативної діяльності. Відмінності між лексикою, що підлягає 

продуктивному засвоєнню, і лексикою, яка пізнається і розуміється при читанні, 

проявляються не лише в сферах їх функціонування, але і в методичному плані: в 

способах і прийомах, шляхах засвоєння і в сферах використання в учбовому 

процесі і комунікації [3]. До недавнього часу граматика і фонетика вивчались 

паралельно з лексикою і незалежно від неї. Одним з важливих прогресивних 

принципів сучасної методики є органічний зв'язок лексики з граматикою і 

фонетикою.  

Формування лексичних навичок проходять в чотири етапи: 

ознайомлювальний, аналітичний, стандартизуючий, варіюючий. Основними 

якостями навички є: автоматизованість (характеризує визначену швидкість 

протікання дії, його цілісність і плавність, низький рівень напруженості), 

гнучкість (готовність навички включатися в нові ситуації спілкування, 

функціонувати на новому мовному матеріалі), стійкість (міцність при виконанні 

мовної дії), свідомість (здатність свідомого контролю у випадку виникнення 

утруднень при побудові висловлювання або здійснення помилки). Перераховані 

якості навички формуються в результаті виконання вправ. Тільки систематичне 

тренування веде до формуванню стійкої навички, без якої якісне і безпомилкове 

володіння іноземною мовою неможливе. Формування ЛН припускає 

проходження певних ступенів: семантизація ЛО; автоматизація ЛО; подальше 

вдосконалення ЛН. 

Розглянемо етапи формування ЛН на прикладі теми “Numbers”. Ми 

проаналізували існуючі способи навчання лексиці, і виділили наступні прийоми, 

за допомогою яких можна як вводити, так і закріпляти лексичний матеріал [4]. 

Це – семантичні карти (semantic maps), компонентний семантичний аналіз 

(semantic feature analysis), семантичні "решітки" (grids), ієрархічні діаграми 
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(hierarchical arrays), градієнтні побудови слів (clines or linear arrays), семантичні 

блоки (clusters), ілюстративно-лексичні таблиці; ілюстративно-графічні вправи.  

В нашому випадку семантизація ЛО відбувалась в підстановчих вправах. 

Наприклад: 

Match the words with the examples 

on the right: 

1. cardinal numbers      а  ¼  ¾ 
2. ordinal numbers    b. first, second, third,  

1. decimals    с. 1, 2, 3, ... 

2. fractions    d. 25%, 50% 

3. percentages    e. 24 + 24 = 48 

4. arithmetic               f. 2.5, 3.14 

Saying “0”.  '0' is said in different 

ways depending on the context. Match the 

spoken phrases with the situations below: 

1. It's four two nine three two oh. 

2. In nineteen oh three. 

3. It's three degrees below zero. 

4. They won two nil. 

5. She's winning two sets to love. 

a. the result of a football match 

b. the temperature 

c. a telephone number 

d. the score in a tennis match 

e. the year somebody was born 

 

Прикладом умовно-комунікативної вправи може служити наступна.  

а) We are often imprecise about numbers. a) Mark the sentences M (if the idea is many) or F (few): 

1. Lorna's party was very dull. Only about half a dozen people turned up. 2. It wasn't a very good concert. Lots of people left 

before the end. 3. There are quite a few new students in the class this week. 4. There were hardly any tickets left for this 

concert, so I was lucky to get one. 5. There were loads of people in town this morning. I think there was some kind of 

demonstration. 6. I've had dozens of replies to the advert I put in the paper. 

 

A dozen = 12. A couple o f  (people) = two. Several (people) 

= more than two, but not many. 

You can say about 30 or around 30. Approximately and roughly are 

more formal than about or around - " A  new computer system would 

cost us approximately I roughly $15,000." 

b) Now use these words to complete the dialogues. 

7. – So, how many people went to Kim's party? 

 Oh, I don't know. __________ thirty or thirty-five, I suppose. 

8.– So, Carlos, how many girlfriends did you have before me? 

–Hmm, maybe fifteen or __________ I've never really counted! 

9. – So, how many tickets have we sold for this concert we're doing? 

– Around two hundred -__________a few. 

 

Прикладом вправи для автоматизації ЛО може служити заповнення семантичної 

решітки.  

NUMBERS 

Л1 – дієслова 

Л2 – іменники 

Л3 – дати 
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Л4 – 0   

                                                              

                                                                                                      

                                                                                             

                                                                                                 

          

              

                                                                                                              

February the 14
th
 

The 14
th
 of February 

 

Cardinal 

Ordinal 

Fractions 

Decimals 

Percentages 

Approximate 

numbers 

Times 

Divided by 

Minus 

Plus 
NUMBERS 

1. It's four two nine three two 
oh. 
2. In nineteen oh three. 
3. It's three degrees below zero. 
4. They won two nil. 
5. She's winning two sets to 
love. 

 

ЛО відпрацьовувались також в комунікативних вправах. Наприклад, треба 

було вставити наступне число і проговорити його вголос.  

21 23 ? 27 ? ? 33 35 ? 39 

20 ? ? 50 ? ? 80 ? 100 ? 

68 65 ? ? 48 ? ? 33 ? ? 

? 92 85 ? ? 64 ? ? ? ? 

22 ? 40 ? ? ? 76 ? 94 ? 

 

При побудові системи вправ ми дотримуватися логічної послідовності 

розумових операцій по засвоєнню лексики. Комплекс вправ складався із 

врахуванням вікових характеристик школярів.  

Для отримання об’єктивних даних щодо ефективності розроблених 

матеріалів ми прибігли до методу статистичного аналізу результатів 

експерименту [1]. Наше експериментальне дослідження складалося із наступних 

етапів: вибір проблеми дослідження, вивчення літератури, досвіду викладання по 

вибраній темі, визначення місця проведення експерименту і його учасників, 

формулювання мети і завдання експерименту, розробка гіпотези, вибір виду 

експерименту, визначення його програми, у тому числі варійованих і 
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неварійованих умов, відбір і підготовка груп випробовуваних, проведення 

попереднього зрізу, організація і проведення експериментального навчання, 

проведення поточного зрізу в процесі експерименту, проведення підсумкового 

зрізу, обробка і інтерпретація отриманих даних, підведення підсумків 

експерименту у вигляді виводів і методичних рекомендацій. 

Отримані результати оброблялись згідно рекомендацій [1]. Величина, яка 

свідчить про достовірність різниці в отриманих результатах 2estw  склала 0.58, що 

дозволило зробити висновок про високу ефективність розробленого комплексу 

вправ. Крім того, спостереження за піддослідними дозволило зробити висновок 

про те, що процес формування ЛН супроводжувався  сплеском таких позитивних 

емоцій школярів як почуття гордості за себе, упевненості в своїх силах, радості, 

пожвавлення, зацікавленості, задоволення від уроку.  

На нашу думку, перспективним буде розробка аналогічних систем вправ, 

які будуть відповідати інтересам школярів. 
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ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ 

 

Іванова Ю.М. (Харків) 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Довгополова Я.В. 

 

Стаття присвячена формуванню конфліктологічної компетентності викладача 

іноземних мов у вищому навчальному закладі за допомогою впровадження тренінгового 

курсу, що передбачав використання різноманітних форм і методів навчання.  

Ключові слова: компетентність, конфлікт, конфліктологічна компетентність, 

тренінговий курс. 

Статья посвящена формированию конфликтологической компетентности преподавателя 

иностранных языков в высшем учебном заведении при помощи внедрения тренингового курса, 

который предполагал использование разнообразных форм и методов обучения. 

Ключевые слова: компетентность, конфликт, конфликтологическая компетентность, 

тренинговый курс. 

The article is dedicated to the problem of formation of the conflictological competence of a 

foreign language teacher in the higher educational establishment with the help of implementation of 

the training course that included various forms and methods of learning.  

Keywords: competence, conflict, conflictological competence, training course.  

 

Соціальна ситуація, що склалася, якісно по-новому ставить проблему 

підготовки педагогічних кадрів, вимагає наукового переосмислення цінностей 

системи, формування професійної компетентності викладача, актуалізує пошук 

оптимальних форм цього процесу в період навчання у вищому закладі освіти. 

Однією із складових професійної компетентності є конфліктологічна 

компетентність, яка передбачає здатність викладача ефективно взаємодіяти з 

іншими людьми, досягати консенсусу, запобігати і розв’язувати конфлікти на 

засадах гуманності, толерантності, відповідальності, співпраці. 

Актуальність дослідження щодо розвитку конфліктологічної 

компетентності у майбутніх фахівців обумовлюється високим рівнем 

конфліктогенності педагогічного середовища в освітніх закладах. Разом з тим у 

педагогічній науці не розкрито сам процес формування конфліктологічної 

компетентності викладача іноземних мов, який забезпечує готовність викладача 

до здійснення педагогічно доцільної взаємодії, безконфліктного спілкування з 

іншими учасниками педагогічного процесу.  
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Об’єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка майбутніх 

викладачів у системі вищої педагогічної освіти.  

Предмет дослідження – зміст та методика формування конфліктологічної 

компетентності викладача у процесі його навчальної діяльності 

Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні та експериментальній 

перевірці ефективності системи формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх викладачів іноземних мов у вищому навчальному закладі. 

Аналіз наукових джерел щодо проблеми конфлікту, історії становлення та 

розвитку вчення про конфлікти дозволив зробити висновки, що  найбільш тривалу 

традицію й історію має вчення про конфлікт у філософсько-соціологічній науці, де 

конфліктологічні погляди пройшли еволюцію від зародження і становлення 

вчення про конфлікт у часи античності й середньовіччя до сучасних соціальних 

теорій конфлікту [3].   

З’ясовано, що у психології розвинуто три основні підходи до проблем 

конфлікту: інтрапсихічна інтерпретація (психодинамічні підходи) – уявлення про 

конфлікт як постійний елемент людської душі; ситуаційні підходи – уявлення про 

конфлікт як реакцію на зовнішню ситуацію; когнітивіські підходи – конфлікт як 

когнітивний феномен.  

У ході роботи з’ясовано, що основним недоліком запропонованих підходів 

до визначення сутності конфлікту є однобічний погляд на ключову постать будь-

якого конфлікту, тобто особистість, її психічні складові, між якими може 

встановлюватися напруженість чи гармонія. Доведено, що найбільш повно й 

адекватно відбиває сутність конфлікту інтегрований підхід. У контексті цього 

дослідження важливе значення мають такі його положення:  

 конфлікти й діяльність, пов’язану з їх розв’язанням, необхідно 

розглядати з опорою на цілісну структуру особистості в єдності та взаємовпливі 

розумових, емоційно-почуттєвих і вольових процесів;  

 конфлікти, маючи велике значення в житті людини, дозволяють набути 

реалістичного погляду на себе й свої стосунки з оточенням. Досвід успішного 

подолання конфлікту може стати джерелом розвитку особистості, істотним 

кроком у її самопізнанні й самовдосконаленні. 
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 Функції конфлікту мають подвійний характер – деструктивний (погіршує 

соціально-психологічний клімат, знижує ефективність індивідуальної та спільної 

діяльності, призводить до руйнування міжособистісних стосунків, викликає 

хвороби тощо) та конструктивний (висвітлення нерозв’язаних проблем, усунення 

суперечностей у стосунках, послаблення психічної напруженості, сприяння 

розвитку особистості й згуртуванню колективу, поліпшення якості діяльності 

тощо) [6]. 

 Ряд дослідників (М.І. Алексєєва, В.М. Афонькова та інші) визначають 

конфлікт як зіткнення поглядів, інтересів, настанов особистості й передбачають 

при цьому боротьбу як засіб розв’язання конфліктів [2, 4]. 

На думку О.О. Єршова, „конфлікт як гранична форма негативних взаємин 

загострює всі суперечності й непорозуміння, підвищує емоційну збудливість і 

психічну напругу конфліктуючих осіб усього колективу” [7, с. 38]. 

Наш підхід до розробки проблеми заснований, насамперед, на сучасному 

підході до конфлікту як рушійної сили розвитку суспільства в цілому й 

освітнього процесу зокрема. На основі узагальнення результатів, здійсненого 

аналізу різних поглядів на природу досліджуваного явища, конфлікт розуміється 

нами як зіткнення протилежно спрямованих, несумісних один з одним тенденцій 

у свідомості окремого індивіда, у міжособистісних взаємодіях індивідів або груп 

людей.  

У педагогіці мається значний досвід розгляду теоретичних і практичних 

проблем, пов’язаних з визначенням сутності і шляхів ефективного вирішення 

педагогічних конфліктів (С.В. Баникіна, В.І. Журавльов та ін.). Увагу вчених 

було зосереджено на наступних питаннях: визначення особливостей 

педагогічного конфлікту; типологія педагогічних конфліктів і їхніх причин; 

керування педагогічними конфліктами; стратегії вирішення педагогічних 

конфліктів [5, 8]. 

На підставі дослідження нами зроблено висновок, що педагогічний 

конфлікт є найбільш гострим способом розвитку і подолання значущих 

суперечностей, які виникають у взаємодії учасників педагогічного процесу, 
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зазвичай супроводжується негативними емоціями та потребує розв’язання й 

гармонізації.  

Доведено, що причинами педагогічних конфліктів виступає сукупність 

об’єктивних і суб’єктивних факторів. Усі причини конфліктів можна умовно 

розділити на соціальні, психологічні та власне педагогічні.  

Виявлено наступні типи педагогічних конфліктів: діяльнісні (у ситуаціях 

невиконання навчальних і дисциплінарних норм), рольові (у ситуаціях 

порушення правил стосунків між суб’єктами навчальної взаємодії), ціннісні (у 

ситуаціях зіткнення ціннісних позицій суб’єктів навчальної взаємодії) конфлікти.  

На основі аналізу вітчизняної й зарубіжної філософської, психолого-

педагогічної та навчально-методичної літератури з’ясовано, що існує три групи 

компетентностей: компетентності, що належать до особистості як до суб’єкта 

життєдіяльності; компетентності, що належать до взаємодії людини з іншими; 

компетентності, що належать до діяльності людини та проявляються в усіх її 

типах та формах. 

За І.О. Зимньою розрізнюються такі аспекти компетентності як 

мотиваційний, поведінковий, ціннісно-смисловий, емоційний [9].   

Узагальнення наукових підходів дозволило визначити компетентність як 

складне індивідуально-психологічне утворення на основі інтеграції теоретичних 

знань, практичних вмінь і значимих особистісних властивостей, що забезпечує 

ефективне виконання професійної діяльності.  

Професійна компетентність визначається дослідниками як: система знань, 

умінь і навичок викладача; система знань, умінь, навичок, способів діяльності, 

психологічних якостей, необхідних викладачу для здійснення педагогічної 

діяльності, виокремлюючи у структурі компетентності певний набір 

компонентів; ідея імітаційного моделювання задачної структури педагогічної 

діяльності.  

Проаналізувавши роботи вчених [1, 10], ми мали змогу визначити 

професійну компетентність як інтегральну професійно-особистісну 

характеристику, що обумовлює здатність і готовність виконувати педагогічні 

функції відповідно до прийнятих в соціумі в конкретно-історичний момент норм, 
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стандартів і вимог. 

Проведений аналіз наявних у сучасній психології теоретико-

експериментальних досліджень свідчить про те, що конфліктологічна 

компетентність як багатоаспектний феномен не знайшов єдиного 

концептуального осмислення. В залежності від теоретико-методологічних 

позицій дослідження даного феномену вчені по-різному формулюють його 

сутність. 

Конфліктологічна компетентність розглядається дослідниками як 

структурний компонент комунікативної компетентності, як складова професійної 

компетентності фахівця або ж як окремий вид спеціальної компетентності.  

Аналіз результатів науково-теоретичного дослідження дав змогу визначити 

конфліктологічну компетентність як когнітивно-регулятивну підструктуру 

професіоналізму особистості й діяльності, динамічне структурно-рівневе 

утворення, яке характеризується наявністю знань про конфлікт, володінням 

широким спектром стратегій поведінки в конфлікті, емоційною саморегуляцією 

та значимими особистісними властивостями (емпатія, рефлективність тощо). 

Виявлено й обґрунтовано сутність сформованості конфліктологічної 

компетентності майбутніх викладачів, яка розкривається через такі функції як 

комунікативна, рефлексивна, профілактична, навчальна, інноваційна, 

регулятивна та інтегративна.  

Діагностика рівня сформованості комунікативної компетентності студентів 

виявила відсутність деяких з таких властивостей як проінформованість про 

засоби вирішення конфлікту, конструктивне ставлення до конфлікту, володіння 

широким діапазоном стратегій поведінки у конфлікті, емоційна стійкість. 

Доведено, що для формування конфліктологічної компетентності доцільно 

використовувати модель залученого навчання Р. Арнольда [11], що в цілому дає 

змогу актуалізувати й збагатити власний досвід майбутніх викладачів у питанні 

ефективного вирішення конфліктів.  

В результаті дослідження проблеми формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх вчителів іноземної мови та запровадження моделі 

залученого навчання нами був розроблений і апробований тренінговий курс за 
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темою “Conflict Management”, який складався з 3 майстер-класів: «The Win/Win 

Approach», «Creative Response», «Managing Emotions» та одного проекту 

«Willingness to Resolve». Тренінговий курс передбачав використання 

різноманітних форм і методів навчання (діалогових, ігрових, тестових, 

тренінгових тощо), орієнтованих на активізацію навчально-пізнавальних дій, 

формування конфліктологічної компетентності та набуття навичок розв’язання 

конфліктів.   

Як свідчить проведене дослідження, впровадження тренінгового курсу на 

основі моделі залученого навчання сприяло підвищенню конфліктологічної 

компетентності. У студентів підвищився рівень володіння конкретними 

знаннями й навичками, що необхідні для вирішення конфліктів, а також їх 

самооцінка й упевненість у можливості вирішення конфліктів із використанням 

сучасних підходів.   

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів питань теорії та практики 

педагогічної конфліктології. Перспективу дослідження вбачаємо у формуванні 

конфліктологічної компетентності у системі підвищення кваліфікації викладачів, 

а також впровадженні відповідної комплексної педагогічної технології на основі 

урізноманітнення інтерактивних методів навчання. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Адольф В. А. Профессиональная компетентность современного учителя: 

Монография [Текст] / В. А. Адольф. – Красноярск: КГУ, 1998. – 310 с. 2. 

Алексєєва М. І. Педагогічний конфлікт очима психолога / М. І. Алексєєва // 

Конфлікти в педагогічних системах: Збірник доповідей науково-практичної 

конференції. – Вінниця: ВДТУ, 1997. – С.16–18. 3. Анцупов А.Я. 

Конфликтология: Учебник для вузов. / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 591 с. 4. Афонькова В. М. 

Конфликты в коллективе старшеклассников и пути их преодоления / 

В. М. Афонькова. – М.: Педагогика, 1975. – 78с. 5. Баныкина С. В. 

Конфликтологическая компетентность педагога / С. В. Баныкина. – Астрахань, 

1997. – 122 с. 6. Гришина Н. В. Если возникает конфликт / Н. В. Гришина // 

Психология в управлении. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. – С. 37–55. 7. Ершов А. А. 



 102 

Личность и коллектив. Межличностные конфликты в коллективе и их 

разрешение / А. А. Ершов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. – 39 с. 8. Журавлёв В. И. 

Основы педагогической конфликтологии / В. И. Журавлёв. – М.: РПА, 1995. – 

183 с. 9. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата 

образования ./ И. А. Зимняя. // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 

32–37. 10. Спирин Л. Ф. Теория и технология решения педагогических задач : 

развивающее профессионально-педагогическое обучение и самообразование 

[Текст] : учеб. пособие / Л. Ф. Спирин; Под ред. Пидкасистого П. И. – М. : Рос. 

пед. агентство, 1997. – 174 с. 11. Arnold, R. et al. Educating for a Change. – Toronto: 

Between the Lines Press, 1991. – 156 p. 

 

УДК 821.111 + 821.161.2 ] – 84 : 305 

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНГЛІЙСЬКИХ 

ТА УКРАЇНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ 
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Стаття присвячена гендерним стереотипам в англійських та українських прислів’ях. 

Проаналізовано англійські та українські паремії з позиції гендерних відмінностей між жінками 

та чоловіками на конкретних прикладах гендерно-маркованих англійських та українських 

прислів’їв. 

Ключові слова: гендер, гендерний стереотип, прислів’я, стереотип. 

Статья посвящена гендерным стереотипам в английских и украинских пословицах. 

Проанализированы английские и украинские паремии с позиции гендерных различий между 

женщинами и мужчинами на конкретных примерах гендерно-маркированных английских и 

украинских пословиц. 

Ключевые слова: гендер, гендерный стереотип, пословица, стереотип. 

Gender stereotypes in English and Ukrainian proverbs are examined in the article. Gender 

stereotypes in English and Ukrainian paroimias according to differences between women and men are 

analysed. We use specific examples of gender-marked British and Ukrainian proverbs. 

Key words: gender, gender stereotype, proverb, stereotype.  

У статті розглядаються гендерні стереотипи в англійських та українських 

прислів’ях. Опозиція “чоловічий-жіночий” є фундаментальною для людської 

культури вже багато років.  

Актуальність дослідження визначається тим, що дослідження гендерних 

стереотипів, реалізованих в прислів’ях різних народів, дозволяє простежити 
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різне відношення до чоловіків та жінок в різних культурах, звернення до 

прислів’їв у різних мовних картинах світу в рамках національної мовної картини 

світу дозволяє визначити які є ціннісні гендерні пріоритети нації в цілому, так 

само як і які є ціннісні установки різних соціальних груп. Мета роботи полягає у 

дослідженні гендерних стереотипів англійської та української мови, 

вербалізованих у прислів’ях.  

Відповідно до поставленої мети методи дослідження є описово-

аналітичний із застосуванням прийомів спостереження, інтерпретації для 

систематизації та класифікації досліджуваних мовних паремій; а також 

порівняльно-зіставний метод для порівняння англійських та українських паремій. 

Матеріалом дослідження слугували 1000 гендерно-маркованих англійських та 

українських прислів’їв. 

Об’єктом дослідження в нашій роботі є українські та англійські паремії. 

Предметом дослідження є гендерно-марковані прислів’я в англійській та 

українській мовах, в яких відбито суспільне стереотипічне бачення статі.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що результати 

порівняльного дослідження гендерних стереотипів у двох мовах цікаві в плані 

розробки методики порівняльного аналізу; вирішення проблем, пов’язаних з 

відображенням подібностей і відмінностей у сприйнятті стереотипів на 

когнітивному рівні носіями різних мов і культур. Порівняльні дослідження 

такого роду сприяють проникненню в суть мовних і розумових процесів. 

Теоретична основа дослідження полягає в тому, що дана робота та 

дослідження робить деякий вклад у соціолінгвістику. Завдяки цій роботі 

доповнюється різноманітність аспектів цієї науки. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що конкретний мовний 

матеріал може застосуватися в багатьох областях прикладної і теоретичної 

лінгвістики, в першу чергу гендерної лінгвістики; а також лінгвокультурології, 

робить внесок в соціолінгвістику. 

Впродовж багатьох століть прислів’я як вид паремій є предметом 

спостереження вчених-лінгвістів. Вони систематизуються, аналізуються, 

описуються і тлумачаться у словниках.  
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Паремія (грец. paroimia – прислів’я) – це видове позначення фольклорних 

малих жанрів афористичного спрямування (прислів’я, приказки). Часом 

пареміями звуть також інші малі жанри фольклорної прози: загадки, заклики, 

зичення, прикмети, прокляття, скоромовки [2]. Прислів’я – стислий 

загальновживаний вислів, що становить надбання цілого народу або значної його 

частини, укладає в собі загальне судження або наставляння на який-небудь 

випадок життя [2]. 

Розглядаючи гендерно-марковані прислів’я необхідно визначитись з 

такими лінво-психологічними термінами як стереотип, гендер та гендерний 

стереотип. Стереотип – це зображення предмета, яке сформувалося у певних 

суспільних рамках і визначає, чим є предмет, як трактується людиною. 

Одночасно зображення, яке утвердилося у мові, доступне через мову і належить 

до загальних відомостей про світ [3]. Гендер – це сукупність норм поведінки (у 

тому числі і мовної), яке зазвичай асоціюється з особами чоловічої і жіночої статі 

в суспільстві. В основі поняття “гендер” лежить ідея про те, що “важливі не 

стільки біологічні або фізичні відмінності між чоловіками та жінками, а то 

культурне і соціальне значення, яке суспільство надає цим відмінностям” [1]. 

Гендерні стереотипи розглядаємо як стійкі уявлення про соціальні ролі, 

характеристики та особливості поведінки чоловіків та жінок, що характерні для 

певного суспільства у даний історичний період [1].  

Щоб дослідити та порівняти гендерні стереотипи двох культур, англійської 

та української, ми провели експериментальне дослідження, в якому прислів’я 

поділили на дві групи: прислів’я, що стосуються жінок та прислів’я, що 

стосуються чоловіків.  

Серед українських та англійських народних прислів’їв, що відображують 

гендерні стереотипи поведінки жінок та чоловіків, ми проаналізували 1000 

паремій з різних джерел англійської та української мов, що дозволили розділити 

їх на три тематичні підгрупи:  

 стереотипи, пов’язані із зовнішністю та рисами характеру; 

 стереотипи, пов’язані з віком;  

 соціальні стереотипи. 
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Аналіз даних першої тематичної підгрупи гендерних стереотипів, 

пов’язаних із зовнішністю та рисами характеру жінок показав, що в обох народів 

жінка асоціюється з красою, але вона не повинна надто перейматися своєю 

красою та ставити її на перше місце, бо привабливість швидкоплинна, набагато 

важливішими є людяні якості жінки, такі як доброта, турботливість, повага до 

чоловіка, тощо. 

(1) Over the greatest beauty hangs the greatest ruin [4]. – Красу за плечима не 

носити, аби хліба не просити (англ.) [5].  

З точки зору психології, кожна людина – окремий індивід зі своїм 

унікальним психологічним портретом, але все ж згідно зі стереотипами жінки 

балакучі,  як наприклад: 

(2) Three women make a market [4]. – Як дві баби та гуска, то весь базар 

(англ.) [5]. 

Що стосується чоловіків, то для них зовнішність не дуже важлива, 

найбільше значення мають його моральні якості, такі як працьовитість, мужність, 

хоробрість та відвага.  

(3) А man is а man if he has but a nose on his face (англ.) [4]. 

(4) На дерево дивись, як родить, а на чоловіка, як робить (укр.) [5]. – Як 

бачимо, підкреслюється те, що для чоловіка набагато важливішими є такі його 

якості як працьовитість та турбота про дружину, аніж краса. 

Аналіз другої тематичної підгрупи, яка присвячена стереотипам, 

пов’язаним з віком, дозволяє стверджувати, що жінки завжди хочуть виглядати 

молодше за свій вік. Цей стереотип відбивається в прислів’ях: 

(5) The only secret woman can keep is her age (англ.) [4]. 

(6) Згадала стара, як молодою була (укр.) [5]. 

Для чоловіків вік не має надто великого значення. Старий чоловік в 

англійських та українських прислів’ях виступає мудрим та досвідченим, як 

наприклад:  

 (7) Men grow weaker and wiser [4]. – Чим старіший, тим мудріший, чим 

молодший, тим дорожчий (англ.) [5]. 
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Третя тематична підгрупа, в якій представлені паремії, що відображають 

соціальні стереотипи, представлена найбільшою кількістю паремій. Аналізуючи  

відображення жіночих стереотипів в гендерно-маркованих англійських та 

українських прислів’ях можна сказати, що найважливішою роллю для жінки є 

роль дружини та матері, як-от: 

(8) Choose a wife by your ear rather than by your eye [4]. – Не дивися на 

вроду, але на природу (англ.) [5].  

(9) A cheerful wife is the joy of life [4]. – Добра жінка – щастя, а лиха – 

трясця (англ.) [5]. – Ці паремії дають пораду чоловікам брати за дружину не 

просто красиву жінку, а ще й дивитись на її внутрішній світ. 

(10) A mother’s love is best of all [4]. – Жінка для поради, теща для привіту, 

матінка рідна, лучше всього світу (англ.) [5]. – Ми бачимо, що англійці та 

українці з повагою ставляться до матері.  

Проаналізувавши паремії, що стосуються соціальних стереотипів чоловіків 

в англійській та українській культурах, ми можемо зазначити, що, за 

стереотипом, чоловік забезпечує матеріальний благоустрій сім’ї, він розумна, 

досвідчена людина, яка є авторитетом для дітей, найважливіша його задача 

відповідально віднестися до вибору дружини і вибрати хорошу половину або не 

одружуватися взагалі.  

(11) Man is a lion in his own cause [4]. –  Хто сміливий, той щасливий [5]. 

 (12) You may thank God that your father was born before you (англ.) [4].    

(13) Батько пазуху дере, та дітям дає (укр.) [5].  

З проаналізованих прикладів соціальних ролей “чоловік-дружина”, можемо 

зробити висновок, що паремії, які вказують ставлення чоловіка до жінки, його 

оцінку до неї набагато більше, ніж тих, де жінка висловлює своє ставлення чи 

оцінку до чоловіка. Це означає, що за своєю природою жінка створена 

спокійнішою істотою, здатною підкорятися і йти на компроміси. Це, знову ж 

таки, тільки стереотип, а не точна характеристика жінки. Але все одно, чоловік 

та жінка – це дві частини одного цілого, як наприклад: 

(14) A man without a woman is like a ship without a sail [4]. – Найкраща 

спілка – чоловік і жінка (англ.) [5]. 
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Незважаючи на різний менталітет, різні соціальні умови життя та різні 

історичні умови розвитку цих народів, англійці та українці мають дуже схожі 

гендерні стереотипи. В цих двох культурах жінка постає доброю, лагідною, 

турботливою, піклується про дітей і добробут в домі, хороша господиня. Таким 

чином, жінка постає не просто слухняною та красивою, а сильною особистістю, 

здатною самостійно приймати рішення, брати на себе всю відповідальність за 

вчинки. В той час, як нечисленність прислів’їв про чоловіків як в українській, так 

і в англійській мовах доводить андроцентризм пареміології. За стереотипом 

чоловік – розумний, хоробрий, працьовитий, бо саме він несе відповідальність за 

свою сім’ю.  
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В цій статті йдеться про використання рольових ігор на уроках англійської мови. 

Рольові ігри дають можливість учням продемонструвати використання мови в реальних 

ситуаціях і бути більш зосередженим на комунікації, а також сприяти розкріпаченню 

сором’язливих учнів. Рольова гра може активно використовуватися як при введенні нової 

теми, так і при відпрацьовуванні матеріалу. 

Ключові слова: рольова гра, ролі, рольова поведінка, комунікація, метод. 

В этой статье говорится об использовании ролевых играх на уроках английского языка. 

Ролевые игры дают возможность учащимся продемонстрировать использование языка в 

реальных ситуациях и быть более сосредоточенным на коммуникации, а также способствовать 

раскрепощению застенчивых учащихся. Ролевая игра может активно использоваться как при 

введении новой тем, так и при отработке материала. 

Ключевые слова: ролевая игра, роли, ролевое поведение, коммуникация, метод. 

This article deals with role-play activities at the English lessons. Role-plays give 

schoolchildren the opportunity to demonstrate how to use English in real life situations and make 

them focus more on communication. Role-play activities can be a lot of fun however a class full of 

shy schoolchildren may be reluctant to participate so it is important to know them. The role-play 

activities can even be done at the English lesson as the introduction and drilling of a topic if 

schoolchildren have a good understanding of the material. 

Key words: role-play activities, roles, role behavior, communication, method. 

 

Play gives children a chance to practice what they are learning 

Fred Rogers 

 

Комунікативний підхід до навчання іноземним мовам є сьогодні 

методичним стандартом. Реалізація комунікативного підходу означає, що 

формування іншомовних мовленнєвих навичок і умінь відбувається шляхом і 

завдяки здійсненню учнем іншомовної мовленнєвої діяльності, а процес 

навчання іноземної мови будується адекватно реальному процесу мовленнєвого 

спілкування. 

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 зі 

школярами є рольова гра, яка розглядається в цій роботі.  
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Актуальність дослідження: досягти високого рівня комунікативної 

компетенції в англійській мові, не знаходячись серед її носіїв, справа дуже 

важка. Тому важливою задачею вчителя є створення на уроці іноземної мови 

реальних і уявлюваніх ситуацій спілкування, використовуючи для цього різні 

прийоми роботи. Одним з таких прийомів є рольова гра.  

Рольова гра – простий і природний спосіб пізнання людиною навколишньої 

дійсності, найбільш доступний шлях до оволодіння знаннями, уміннями та  

навичками. Необхідність раціональної побудови, організації і застосування 

рольових ігор у процесі навчання і виховання школярів засобами іноземної мови 

вимагає ретельного і детального вивчення цього питання.  

Мета дослідження: розкрити значення рольової гри на уроці іноземної 

мови не тільки як засобу оптимізації і стимуляції процесу навчання, але і як 

важливого аспекту психологічного комфорту і зняття розумової перенапруги 

учнів.  

Завдання дослідження:  

1) Обгрунтувати необхідність застосування рольової гри як прийому 

навчання іноземним мовам у початковій школі.  

2) З'ясувати вимоги до рольових ігор на уроці.  

3) Розглянути структуру, етапи, форми проведення рольових ігор, місце 

рольової гри на уроці в 3 класі початкової школи.  

Об'єкт дослідження: Процес навчання і процес формування знань, умінь, 

навичок засобами рольових ігор.  

Предмет дослідження: рольова гра як засіб підвищення ефективності 

навчального процесу на уроках іноземної мови в 3 класі .  

Методи дослідження: критичний аналіз літературних джерел, вивчення та 

узагальнення позитивного досвіду роботи вчителів у ході педагогічної практики, 

наукове спостереження, пробне навчання, розвідувальний методичний 

експеримент.  

Практичне значення роботи полягає в розробці методичних рекомендацій 

із творчого використання рольової гри вчителями початкової школи для 

активізації навчально-виховного процесу. 
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Завдання педагога полягає в тім, щоб знайти максимум педагогічних 

ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної 

пізнавальної діяльності. Педагог повинний постійно удосконалювати процес 

навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний 

матеріал. Тому так важливо використовувати рольові ігри на уроках.  

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 

просто цікаві як учителю, так і учню, бо гра поряд із працею й навчанням - один 

з основних видів діяльності людини, дивний феномен нашого існування. Гра як 

феномен культури навчає, виховує, розвиває, соціалізує, розважає, дає 

відпочинок, вносячи в зміст дозвілля нескінченні сюжети і теми. Ми розглядаємо 

гру як ситуативно-варіативну вправу, де створюється можливість для 

багатократного повторення мовного зразка в умовах, максимально наближених 

до реально-мовного спілкування з властивими ознаками – емоційністю, 

цілеспрямованістю мовної дії.  

Більшість учнів оцінюють рольові ігри позитивно, вбачаючи в них велику 

практичну користь. Самі того не усвідомлюючи, діти в процесі гри 

наближаються до рішення складних життєвих проблем.  Це доводиться 

результатами досліджень Е. Аргустанянц, О. Колесникова, Г. Фролова, О. 

Шадрина і закордонних фахівців, таких як J. Shwerdfeger, Н. Rosenbuch, М. 

Knight.  

Більшість авторів вважає за доцільне проводити гру на заключному етапі 

роботи над темою, оскільки не всі учні можуть вільно імпровізувати в рольовій 

грі без попередньої підготовки. „У процесі рольової гри відбувається одночасне 

удосконалювання і розвиток навичок у використанні мовного матеріалу, але це 

на даному етапі периферійна задача, головне – це спілкування, мотивоване 

ситуацією і роллю. Тому рольовій грі варто відводити місце на завершальному 

етапі роботи над темою” [1, с. 13]. Деякі автори вважають, що ігри можуть бути 
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використані на всіх етапах навчання, не даючи при цьому ніяких рекомендацій 

щодо дозування і послідовності введення ігор у навчальний процес [5, с. 172]. Не 

позбавлено справедливості твердження багатьох авторів, що невеликі рольові 

ігри варто вводити в навчальний процес уже на початковій стадії роботи над 

темою, щоб учні звикали до цього виду роботи поступово, тому що в противному 

випадку від ігор не вдається домогтися бажаних результатів через бар’єр, що 

виникає при незвичній формі спілкування, характерної для рольової гри. 

Ігри сприяють виконанню наступних методичних завдань: 

 –– створення психологічної готовності дітей до мовного спілкування; 

 –– забезпечення природної необхідності багатократного повторення 

мовного матеріалу; 

 –– тренування учнів у виборі потрібного мовного варіанту. 

Ролоьова гра має власну структуру: ролі, ситуація, рольові дії [4, с. 68]. 

Перший компонент – ролі. Ролі, що виконують учні на уроці, можуть бути 

соціальними і міжособистісними. Перші обумовлені місцем індивіда в системі 

об’єктивних соціальних відносин (професійні, соціально-демографічні), другі 

визначаються місцем індивіда в системі міжособистісних відносин (лідер, друг, 

суперник і ін.) Підбір ролей у грі повинний здійснюватися таким чином, щоб 

формувати в школярів активну життєву позицію, кращі людські якості 

особистості. 

Другий компонент рольової гри – вихідна ситуація – виступає як спосіб її 

організації. При створенні ситуації необхідно враховувати й обставини реальної 

дійсності і взаємини комуникантів. Виділяються наступні компоненти ситуації: 

1) суб’єкт, 2) об’єкт (предмет розмови), 3) відношення суб'єкта до предмета 

розмови, умови мовленнєвого акта. 

Третій компонент рольової гри - рольові дії, що виконують учні, граючи 

визначену роль. Рольові дії як різновид ігрових дій органічно зв'язані з 

характером ролі і включають вербальні і невербальні дії, використання 

бутафорії. 

Як показують результати навчання [3, с. 42], застосування рольової гри на 

уроках іноземної мови сприяє позитивним змінам у мовленні учнів як у якісному 



 112 

відношенні (розмаїтість діалогічних єдностей, ініціативність мовних партнерів, 

емоційність висловлення), так і в кількісному (правильність мови, обсяг 

висловлення, темп мови). 

Проробивши необхідну підготовчу роботу, учитель може приступити 

безпосередньо до організації рольової гри. Він повинний чітко сформулювати 

ситуацію, обрисувати функціональну спрямованість кожної ролі. 

Ситуація: батьки учнів, стурбовані погіршенням поведінки у класі, 

обговорюють на зборах, як краще організувати дозвілля учнів, щоб зайняти їх 

корисною і захоплюючою справою. 

Ролі: Класний керівник, голова батьківського комітету, батьки, керівники 

гуртків і клубів. 

Рівень спілкування: формальний. 

Мовні функції всіх ролей: уміння висловлювати й аргументувати свою 

точку зору. Уміння погоджуватися чи чемно висловлювати свою незгоду. Уміння 

ввічливе перервати співрозмовника. 

У залежності від успішності оволодіння іноземною мовою ігрове 

спілкування може носити репродуктивний, творчий характер. Репродуктивний 

спосіб мовленнєвого спілкування використовується учнями з низьким рівнем 

володіння іноземною мовою. 

Їхня задача полягає в тім, щоб відтворити в ігрових обставинах текст – 

зразок. Учням із середнім рівнем володіння іноземною мовою пропонується 

самостійно включити в текст-зразок додаткові елементи, наприклад, змінити 

послідовність реплік. Спілкування школярів з достатньо високим рівнем 

володіння – більш творче, у ньому виявляється ініціатива учасників гри, їхня 

здатність до самостійності в іншомовній мовленнєвій діяльності. Регулярна 

організація рольової гри на уроках іноземної мови дозволяє поступово 

підвищувати рівень володіння іноземною мовою школярів. 

Рольова гра може співвідноситися з обома формами мовлення: 

підготовленим і непідготовленим, створюючи передумови для природного 

переходу першого в друге. Для переведення підготовленого мовлення в 

непідготовлен, перш за все, підходять рольові ігри, які умовно називаються 
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,,багатоактними”. Перший акт варто забезпечити опорами, наступні акти учні 

зможуть грати самостійно, створити мовний матеріал для вираження потрібного 

змісту й імпровізуючи. 

Рольова гра належить до технології навчання мові, що має ,,низький вхід і 

високий вихід”. Це означає, що сконцентрована навколо учителя фаза 

презентації дуже коротка. Після невеликого вступу учні занурюються в 

діяльність, у якій виконання завдання набагато важливіше, ніж використання 

точних слів; діяльність, у якій швидкість превалює над акуратністю. Природно, 

що мовний матеріал, що учні використовують у рольовій грі, має бути введений 

на більш ранніх стадіях навчання. 

У процесі гри вчитель іноді може взяти собі якусь роль, але не головну, 

щоб гра не перетворилася в традиційну форму роботи під його керівництвом. 

Звичайно вчитель бере собі ролі лише на початку, коли школярі ще не освоїли 

даний вид роботи. Надалі необхідність у цьому відпадає. У процесі гри сильні 

учні допомагають слабким. Учитель же керує процесом спілкування: переходить 

від групи до групи, допомагаючи учням, що потребують допомоги, вносить 

необхідні корективи в роботу, замічає помилки, щоб після рольової гри чи на 

наступному уроці приступити до роботи над ними. У ході гри учителю варто 

бути дуже тактовним і не засмучуватися, якщо хтось з учнів не приймає активної 

участі в грі. 

Якщо гра викликає емоційне перевантаження учнів, вони можуть перейти 

на рідну мову, але до невеликого ,,вторгнення” рідної мови варто ставитися 

терпимо, якщо це сприяє просуванню гри. 

Ефективність рольової гри як методичного прийому навчання 

підвищується, якщо вчитель правильно визначає тривалість мовленнєвого 

спілкування учасників. За даними досліджень [2, с. 58] тривалість оптимальної 

працездатності у спілкуванні п’ятикласників – п’ять хвилин, семикласників – до 

десяти хвилин, а дев’ятикласників – до п’ятнадцяти хвилин. Тому на кожен етап 

гри вчитель має установити ліміт часу і домагатися, щоб кожен етап йому 

відповідав. Учитель завжди повинний продумувати наступні види діяльності для 

тих груп пар, що закінчують гру раніш інших. 
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Недоцільно приступати до аналізу помилок відразу по закінченні гри. Коли 

гра закінчиться, бажано провести обговорення, з’ясувати, що учні вважають 

удалим, а що – ні. 

Обговорюючи проведену гру, оцінюючи участь у ній школярів, учителю 

варто виявити такт, особливо при оцінці результатів першої рольової гри. 

Негативна оцінка діяльності її учасників неминуче приведе до зниження 

активності. Бажано почати обговорення результатів гри з удалих моментів і лише 

потім перейти до недоліків. 

Помилки є невід’ємною частиною процесу навчання мові, і можливість 

вільно робити помилки на уроці скоріше сприяє навчанню, ніж стримує його. 

Помилки поступово зникають у міру того, як учні стають більш компетентними 

й упевненими в собі. При роботі над помилками дуже важливо змусити учнів 

самим дати правильний варіант фрази чи слова, у якому були допущені помилки, 

написати їх на дошці і супроводити їх корективними вправами, що могли б 

найкраще сприяти відпрацьовуванню правильного варіанта самими учнями. 

В оптимальному випадку, учитель записує всю гру на магнітофонну 

стрічку – так жодна помилка не буде пропущена. Якщо вчитель не має достатніх 

технічних засобів, то йому доведеться запам’ятовувати помилки або записувати 

їх в зошиті, не перериваючи гри і не перебиваючи її учасників. 

Існує така класифікація ролей [3, с. 43]: 

–– статусні ролі, що не мають особистісних характеристик і діють в 

стандартних ситуаціях повсякденного життя, наприклад, професійна роль; 

–– позиційні ролі: звичайно кодовані правилами, що визначають деяку 

позицію в суспільстві, зокрема, сімейний стан, стать, вік, особисті  якості. 

Наприклад: „На вулиці холодно, йде сніг, а дівчинка збирається йти погуляти без 

теплого шарфа і рукавичок. Члени родини (дідусь, старший брат і батьки) 

намагаються переконати дівчинку одягтися тепліше”; 

–– ситуативні ролі, представлені у виді фіксованих стандартів поведінки і 

діяльності, для програвання яких досить бути короткочасним учасником ситуації 

спілкування: роль гостя, туриста, пішохода та інші. 
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Рольова гра може зображувати елементарний комунікативний акт 

(покупка, поздоровлення, знайомство) і складний комунікативний акт, що 

складається із серії елементарних актів (вибір маршруту подорожі у бюро 

подорожей, у залізничній касі). 

Найбільш розповсюджені форми рольових ігор: презентація, інтерв’ю, 

заочна подорож, прес-конференція, круглий стіл, телеміст, екскурсія, казка, 

репортаж, клуб по інтересах. 

Таким чином, ми можемо дійти висновку, що рольова гра додає 

навчальному спілкуванню комунікативну спрямованість, зміцнює мотивацію 

вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння ім. Рольова гра – 

могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому мовному просторі, що 

може вирішити проблему природного ненасильницького впровадження іноземної 

мови у світ дитини. Учителі повинні розуміти, що правильно організована 

рольова гра на уроці – зовсім не порожнє заняття, вона не тільки доставляє 

максимум задоволення дитині, але є могутнім засобом його розвитку, засобом 

формування повноцінної особистості. 
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Стаття присвячена пошуку шляхів формування комунікативної компетенції у студентів 

1-2 курсів внз, а також розробці системи вправ з метою оптимізації навчання усного мовлення. 

Ключові слова: комунікативна компетенція, усне мовлення, навички, вміння, вправа. 

Статья посвящена  поиску путей формирования коммуникативной компетенции у 

студентов 1-2 курсов вузов, а также разработке системы упражнений, направленной на 

оптимизацию обучения устной речи. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, устная речь, навыки, умения, 

упражнение. 

The article is devoted to the formation of students’ communicative competence and designing 

exercises with the purpose of teaching oral speech. 

Key words: communicative competence, oral speech, skills, habits, exercise. 

 

Сучасні зміни в українській системі середньої освіти, у зв’язку з процесами 

європейської інтеграції, зумовлюють пошук нових шляхів ефективної організації 

навчального процесу. Усе більшої підтримки набуває ідея застосування новітніх 

технологій  як надійного інструменту формування комунікативної компетенції в 

різних видах мовленнєвої діяльності [2]. Однак, новий формат навчання 

іноземних мов недостатньо корелює з форматом більшості навчальних 

матеріалів, які використовуються у внз. Аналіз таких матеріалів свідчить, про те, 

що вони, як правило, не забезпечують бажаного ефекту. Питання, зв'язані зі 

створенням учбово-методичних комплексів  для вищих навчальних закладів, як і 

раніше залишаються актуальними, чим і зумовлюється актуальність 

дослідження. 

Об'єктом дослідження став процес формування навичок і умінь усного 

мовлення в внз. Предмет дослідження – зміст і структура комплексу вправ, 

спрямованих на формування навичок і умінь усного мовлення студентів 1-2 

курсів мовних внз. Метою дослідження було обґрунтування доцільності 

створення градуйованої системи вправ, а також розробка завдань, спрямованих 
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на формування навичок та умінь усного мовлення.  Для рішення поставлених 

задач використовувалися наступні методи: наукове спостереження за навчальним 

процесом у внз, тестування, анкетування. Теоретичне значення полягає у 

вивченні психологічних і дидактичних передумов створення блоків 

комунікативних вправ на заняттях з іноземної мови для студентів. Практична 

цінність складається в розробці комплексу вправ на матеріалі теми “Мистецтво”. 

На першому етапі дослідження було показано, що прагматичний аспект 

мети навчання усного мовлення пов’язан з формуванням у студентів навичок і 

умінь, володіння якими дозволяє їм залучитися до етнокультурних цінностей 

країни мови, що вивчається, і практично користуватися іноземною мовою в 

ситуаціях міжкультурного взаєморозуміння і знання. Сукупність таких знань, 

навичок і умінь складає комунікативну компетенцію. Аналіз моделей 

комунікативної компетенції дозволив виділити сукупність її складових, а саме: 

знання про систему мови, що вивчається; навички оперування мовними засобами 

спілкування; уміння розуміти і породжувати іншомовні висловлювання, 

комбінувати їх в ході спілкування відповідно до конкретної ситуації спілкування; 

знання соціокультурної специфіки країни, мова якої вивчається, а також уміння 

користуватися власним мовленнєвим досвідом для компенсації пропусків в 

знанні мови. Перелічені вище знання повинні забезпечити студентів внз: в усній і 

письмовій формі встановлювати і підтримувати контакт з партнером по 

спілкуванню, повідомляти і запрошувати інформацію різного об'єму і характеру, 

логічно і послідовно висловлюватися і адекватно реагувати на висловлювання 

партнера по спілкуванню, інтерпретувати і узагальнювати інформацію, 

виражаючи при цьому своє відношення до предмета спілкування, 

використовуючи аргументацію і емоційно-оцінні судження; використовувати 

різні стратегії отримання інформації із звучного і/ або письмового тексту і 

інтерпретувати отриману інформацію. Але оволодіння учнем вказаною 

сукупністю знань, навичок і умінь в умовах школи обмежено через недостатню 

кількість годин, що відводяться на вивчення іноземної мови. Таким чином, було 

показано, що вказані вище обмеження роблять необхідним визначення об’єму 

матеріалу, релевантного для різних етапів навчання [3].  
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На наступному етапі дослідження було доведено, що для формування 

навичок та вмінь усного мовлення необхідно, щоб студенти оволоділи 

структурно-граматичним оформленням мови, накопили лексичні одиниці в 

кількості, необхідній для функціонування цього механізму, опанували звукове і 

інтонаційне оформлення мовою.  

В методиці викладання мови навичка розуміється як автоматизована дія з 

фонетичним, лексичним і граматичним матеріалом в процесі рецептивної або 

продуктивної діяльності. Оскільки метою дослідження було формування навичок 

усного мовлення, були проаналізовані специфічні особливості кожного виду 

навичок і показано, що фонетичні навички забезпечують звукове оформлення 

мовлення, лексичні – вибір лексичних одиниць і їх правильне, з точки зору норм 

мови, поєднання, граматичні – правильне оформлення поєднань слів, синтагм, 

речень. Узагальнюючи існуючі в методиці уявлення про формування 

мовленнєвих навичок, можна стверджувати, що вони проходять у своєму 

розвитку чотири етапи: ознайомлювальний, аналітичний, стандартизуючий, 

варіативний. 

Далі були проаналізовані існуючі вправ і надана характеристика кожного 

типу. Були виділені підготовчі та комунікативні вправи. До підготовчих вправ 

належать наступні [2]. 

1. Імітативні. Використовуються на усіх етапах навчання мові для 

закріплення лексичних одиниць і граматичних моделей і їх автоматизації в мові, 

тобто для формування фонетичних, лексичних, граматичних навичок. 

2. Вправи у свідомому виборі. Їх мета – автоматизація введеного матеріалу 

в умовах учбової ситуації. Порівняно з вправами попередньої групи вони, 

залишаючись тренувальними, ставлять перед учнями в процесі їх виконання 

певні завдання, пов'язані з вибором форми висловлювання залежно від змісту 

завдання.  

3. Підстановчі. В них пропонується зробити заміну слова або групи слів за 

зразком. Залежно від характеру завдання це може бути підстановка: а) яка не 

вимагає зміни форми інших слів у фразі; б) пов'язана з зміненням декількох слів; 

в) із заміною слова схожим (протилежним) по сенсу. У таких вправах часто 
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замість слова для підстановки надається малюнок. Вони широко 

використовуються для формування навички, утворення  мовленнєвих 

автоматизмів. 

4. Трансформаційні. Від підстановчих відрізняються складнішим 

характером перетворення пропозиції в відповідності з інструкцією. Виділяють 

наступні типи трансформаційних вправ: вправи на доповнення, розширення, 

з'єднання пропозицій, вправи на аналогію, вправи із стандартними фразами, 

вправи з ключем, відповідь на питання відповідно до інструкції, відповіді на 

зустрічне питання, конструювання пропозиції із заданими словами.  

Оскільки формування мовленнєвих умінь являється основною метою  

занять на етапі практики, то в її ході основна увага має приділятися виконанню 

мовленнєвих вправ, співвідношення яких з підготовчими вправами при комуні-

кативній спрямованості занять зазвичай складає 4:1. До мовленнєвих мовних 

вправ прийнято відносити наступні. 

5. Респонсивні, до яких відносяться питально-відповідні, репликові і 

умовна бесіда.  

6. Ситуативні. Один з найбільш поширених видів мовленнєвих вправ. 

Студентам пропонується описати ситуацію. При цьому вводяться опорні слова, 

дається установка, студенти розподіляються по ролях. На заняттях найчастіше 

використовуються предметні ситуації і ситуації стосунків. 

7. Ролева гра. Є формою колективної учбової діяльності на занятті, за 

допомогою якої забезпечуються формування і розвиток мовленнєвих  навичок і 

умінь в умовах, максимально близьких до умов реального спілкування або 

імітуючих таке спілкування.  

8. Репродуктивні. Їх виконання передбачає відтворення прочитаного 

(прослуханого) тексту або зорово-слухового ряду (при перегляді відеофільмів, 

кінофільмів). 

9. Переказ. Широко використовується на усіх етапах навчання. Може бути 

на основі слухового сприйняття (тренування в аудіюванні і говорінні) і зорового 

сприйняття (навчання читанню і говоріння). 
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10. Описові (чи дескриптивні) вправи. При виконанні завдань студенти 

передають зміст зорового ряду, представленого на екрані або у вигляді 

ілюстрації в книзі, настінної таблиці. 

11. Драматизація. Спосіб передачі змісту тексту у формі діалогічної мови. 

12. Дискутивні. Передбачають обговорення якій-небудь проблеми, події. 

13. Усна розповідь. Найбільш важкий вид мовленнєвої вправи, що вимагає  

розгорнутого виступу на запропоновану тему.  

14. Ініціативні. Вид мовних вправ, при виконанні яких студенти повинні 

поставити питання співрозмовникові, провести “інтерв'ю”. Такі вправи часто 

виконуються у рамках різних ролевих ігор. 

Враховуючи особливості змісту вправ, з метою формування навичок 

усного мовлення у студентів, нами була розроблена система вправ, яка 

спрямована на розвиток навичок та умінь усного спілкування за темою 

“Мистецтво”. 

Для перевірки ефективності системи вправ було проведено 

експериментальне дослідження. Робоча гіпотеза звучала наступним чином. За 

умови роботи з розробленими матеріалами процес навчання усного мовлення 

стає значно ефективнішим: учні краще засвоюють лексико-граматичний 

матеріал, у них формуються стійкіші навички усного мовлення, а висловлювання 

характеризуються варіативність, автентичністю, підвищується критерій 

нормативності.  

Експеримент був перевірочно-пошуковим, навчальним, природним.        

Для обробки результатів дослідження був вибраний метод частотних 

розподілів [1]. Отримані дані свідчили про значну перевагу розроблених 

матеріалів в порівнянні із існуючими в посібниках.  

Дослідження дозволило зробити висновок про те, що використання 

розроблених вправ на заняттях сприяло росту інтересу студентів щодо вивчення 

теми, підвищувало мотивацію, зацікавленість у вивченні іноземної мови.  

На нашу думку, перспективним буде розробка аналогічних систем вправ, 

які будуть відповідати мовній підготовці студентів та їх інтересам. 
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Стаття присвячена обгрунтуванню педагогічних умов тестового контролю знань 

студентів з іноземної мови, що сприяють ефективному використанню тестового контролю у 

вищому навчальному закладі.  

Ключові слова: контроль знань, модель тестування, тест, тестове завдання, тестовий 

контроль. 

Статья посвящена обоснованию педагогических условий тестового контроля знаний 

студентов по иностранному языку, которые способствуют эффективному использованию 

тестового контроля в высшем учебном заведении.  

Ключевые слова: контроль знаний, модель тестирования, тест, тестовое задание, 

тестовый контроль. 

The article focuses on grounding of the pedagogical conditions of students’ knowledge testing 

in the foreign language, that contribute to the effective usage of test control in the higher educational 

establishment.  

Keywords: knowledge control, test, test control, test task, testing model.  

 

Розвиток зв’язків та співробітництво в економічній, політичній та 

культурній сферах може здійснюватися лише за допомогою 

висококваліфікованих спеціалістів, які вільно володіють іноземними мовами.  

Для підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців велике 

значення має вдосконалення системи контролю навчальних досягнень студентів 

ВНЗ з іноземної мови.  

Актуальність дослідження полягає в тому, що, незважаючи на досить 

ґрунтовну загальну теорію тестового контролю у навчанні іноземної мови, 
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відзначається недостатнє теоретичне обґрунтування ефективних шляхів 

практичного використання тестового контролю у процесі вивчення іноземної 

мови у ВНЗ.  

Об’єктом дослідження є контроль і оцінка знань студентів у вищих 

навчальних закладах. 

Предметом дослідження є педагогічні умови ефективного впровадження 

тестового контролю знань студентів у процесі навчання іноземної мови.  

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов і методичної 

організації  впровадження тестового контролю знань студентів у процесі 

навчання іноземної мови. 

Контроль є обов’язковим елементом навчання як складової процесів освіти й 

пізнання, які є суспільно-історичними процесами творчої діяльності людей та 

формують їх знання. У знаннях здійснюється переведення розрізнених уявлень в 

теоретично систематизовану суспільно значущу форму, отримання того, що може 

бути збережене, передане, спадкоємно розвинуте як стала опора наступної 

діяльності. 

Вивчення педагогічної літератури дозволяє констатувати, що незважаючи 

на різнопланове дослідження проблеми контролю знань, до цього часу не існує 

загальноприйнятого тлумачення ключового поняття «контроль», єдності щодо 

розуміння завдань контролю, етапів його організації.  

Під контролем знань в навчально-виховному процесі ми розуміємо 

систему перевірки і оцінювання результатів навчання й виховання студентів. 

Виявлено, що існує два підходи до побудови педагогічного контролю 

навчальних досягнень: «німецький», у якому головна увага приділяється усним 

формам контролю, та «англійський», де головною вважається письмова форма 

контролю. 

За останні роки певної популярності набула рейтингова система 

оцінювання знань студентів. Система дозволяє підвищити об’єктивність, 

ритмічність та всебічність контролю з урахуванням індивідуальних рис студентів. 
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Проблема ефективної організації контролю під час навчання є однією з 

найактуальніших у методиці викладання мов. На думку І.А. Рапопорта, мета 

контролю – «забезпечити ефективність навчання шляхом приведення до системи 

знань, умінь, навичок студентів, самостійного застосування ними здобутих знань 

на практиці» [6, с. 35].  

Основним завданням контролю є забезпечення досягнення цілей навчання 

завдяки ефективній реалізації тих функцій контролю, які в межах певної 

педагогічної парадигми покладено в основу навчального процесу. 

Для корекції навчального процесу викладачу необхідно використовувати 

всі основні функції контролю: освітню, діагностичну, виховну, розвиваючу, 

стимулюючу та управлінську.   

Навчальний процес у ВНЗ має у своєму доробку різні форми контролю знань, 

вмінь та навичок: співбесіда, контрольні роботи, колоквіуми, реферати, семінари, 

самоконтроль, практичні роботи, курсові й дипломні роботи, різні види навчальних 

та виробничих практик, заліки, іспити.  

В умовах кредитно-модульної системи організації навчання найбільш 

прийнятними є такі види контролю: попередній, поточний, проміжний і підсумковий.   

В історії розвитку вищої школи виокремилися такі основні методи 

контролю знань, умінь і навичок студентів: усна перевірка, письмова перевірка, 

практична перевірка, тестова перевірка. 

Засобами проведення контролю виступають спеціально підготовлені 

контрольні завдання, які включають інструкцію щодо їх виконання і мовний та 

мовленнєвий матеріал, який вивчався студентами. 

Одним з ефективних методів педагогічного контролю є тестування, 

сутність якого полягає в застосуванні тестів в процесі контролю знань студентів. 

Тестовий контроль розглянуто як спосіб установлення прямого і зворотнього 

зв’язку між викладачем і студентами, що дозволяє регулярно контролювати, 

вчасно коректувати та правильно організовувати роботу студентів. Він виступає 

цілісною функціональною багаторівневою системою, яка за всіма 

характеристиками співвідноситься із загальною системою навчального процесу з 

іноземної мови.  
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На основі ретроспективного аналізу становлення і розвитку тестування у 

зарубіжній теорії й практиці окреслено внесок у розроблення проблеми організації 

тестування англійських учених (Ф. Гальтона, Дж. Фішера) [3, 2], американських 

дослідників (Дж. Райса, Е. Торндайка) [9, 8]. 

Сьогодні вже можна говорити про створення теорії тестування, розробка 

якої відображена в наукових працях дослідників як у нашій країні, так і за 

кордоном. На думку С.Ю. 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 [5]. 

За визначенням Л.І. Паращенко, тест (англ. test – випробовування, іспит, 

перевірка) розуміють як «короткочасне технічно просте випробовування, яке 

проводиться в рівних для всіх іспитників умовах й оформлене у вигляді 

завдання, розв’язання якого придатне для кількісного обчислення і слугує 

показником ступеня оволодіння іспитником певними знаннями на момент 

перевірки» [7]. 

Спираючись на підхід В.С. Аванесова і А.Н. Майорова [1, 4], під 

професійно зорієнтованим тестом, ми розуміємо систему специфічних завдань 

певного змісту, з поступовим ускладненням з метою об’єктивної оцінки 

структури, рівня та якості підготовки студентів до професійної діяльності. 

Аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми 

тестування дозволяє зробити висновок, що основними вимогами до педагогічних 

тестів є валідність, надійність, диференційна здатність, практичність та 

економічність. 

У ході дослідження тесту як системи розкрито його склад, цілісність і 

структуру. Розрізняють тести, що використовуються під час проведення різних 

видів контролю, тести відповідно до мети тестування, тести за часом 

виникнення: традиційні (гомогенні та гетерогенні) і нетрадиційні. Тести бувають 

стандартизованими й нестандартизованими. 

Вивчення педагогічної літератури з питань тестування в системі контролю 

свідчить про те, що тести слід розглядати як один із засобів попереднього, 
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поточного, тематичного, періодичного та підсумкового  контролю навчально-

пізнавальної діяльності.  

Залежно від цілеспрямованості тести розподіляються на тести навчальних 

досягнень, тести загального володіння ІМ, діагностичні тести, тести на 

виявлення здібностей до вивчення ІМ. 

За наявністю або відсутністю варіантів відповіді виділяють тести закритої 

та відкритої форм. Слід мати на увазі, що відкрита або закрита форма тестових 

завдань визначає також рівень розвитку розумової активності студентів. Це 

потребує конструювати тести, в яких використовуються навчальні елементи, що 

розвивають три рівня пізнавально-розумової активності – рівень аналізу і 

синтезу, алгоритмічний та інтелектуально-пошуковий. Різноманітність тестових 

завдань забезпечує глибину сприйняття змісту дисципліни за умови правильного 

відбору навчальних елементів дисципліни для діагностики рівня знань за 

допомогою тестування.  

В нашому дослідженні було обґрунтовано педагогічні умови ефективного 

використання тестового контролю знань студентів у процесі навчання  іноземної 

мови: послідовне та систематичне впровадження тестування видів мовленнєвої 

діяльності з урахуванням рівня сформованості комунікативної компетенції 

студентів, поєднання різних видів тестових завдань, професійне спрямування 

тестових завдань.  

Послідовне та систематичне впровадження тестування видів мовленнєвої 

діяльності з урахуванням рівня сформованості комунікативної компетенції 

студентів є дуже важливою умовою використання тестового контролю, тому що 

дає змогу організовувати цілеспрямований постійний контроль, який допоможе і 

студентові, і викладачеві стежити за процесом засвоєння навчального матеріалу, 

отримуючи точні й об’єктивні показники успішності його перебігу, та 

використовувати здобуті дані для подальшого корегування цього процесу. 

Поєднання різних видів тестових завдань стимулює та підтримує інтерес 

студентів до вивчення запропонованого матеріалу, а також допомагає 

здійснювати перевірку не лише кінцевого продукту навчальної діяльності, а й 
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контролювати сам процес формування знань, умінь і навичок, реалізуючи таким 

чином дві функції контролю – навчальну і контрольну. 

Професійне спрямування тестових завдань необхідно тому, що завдання 

повинні відповідати потребам студентів, які вивчають англійську мову 

(потребам, специфічним в кожному окремому випадку), цілям курсу, матеріалам 

та оцінюванню.  

Виявлено, що методична модель тестування студентів включає три етапи: 

проектування тесту, розробку тестових завдань та структури тесту, його 

адміністрування.  

Наше експериментальне дослідження складається з двох частин, у яких 

розміщено тестові завдання на визначення рівня мовної компетенції, 

сформованості рецептивних та репродуктивних лексичних і граматичних 

навичок студентів гуманітарних факультетів, які вступають до магістратури.  

В першій частині наведено три теста з чотирьох завдань закритої форми: 

 завдання на множинне зіставлення заголовків із частинами тексту; 

 завдання на визначення правильності/неправильності твердження; 

 завдання на множинний вибір (із вибором однієї правильної відповіді); 

 завдання на встановлення відповідності. 

В другій частині розміщені три теста з лексико-граматичними тестовими 

завданнями з вибором однієї правильної відповіді. 

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 й комфорту. 

Таким чином, перевірка ефективності розробленої з урахуванням 

обґрунтованих умов впровадження моделі тестування в процесі навчання 

іноземної мови дає підстави стверджувати, що вона сприяє розвитку пізнавальної 

активності, мотивації та підвищенню успішності засвоєння іноземної мови. 

Результати дослідно-експериментальної роботи засвідчили високу ефективність 



 127 

обґрунтованих умов впровадження тестового контролю знань студентів в процесі 

вивчення іноземної мови.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. 

Перспективу дослідження вбачаємо у використанні тестів при модульно-

рейтинговій системі навчання та використанні сучасних новітніх технологій в 

процесі контролю, а саме комп’ютерного тестування. 
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Дана стаття присвячена опису існуючих підходів до визначення поняття новотвору. 

Розглядаються структурно-семантичні характеристики функціонування новотворів у 

сучасному англомовному рекламному дискурсі. 

Ключові слова: новотвір, неологізм, оказіоналізм, дискурс, рекламний дискурс. 

Статья посвящена описанию существующих подходов к определению понятия 

инновации. Рассматриваются структурно-семантические характеристики функционирования 

инноваций в современном англоязычном рекламном дискурсе. 

Ключевые слова: инновация, окказионализм, дискурс, рекламный дискурс. 

The present article is focused on the description of the available approaches to the 

phenomenon of language innovation. Structural and semantic characteristics of functioning of 

innovations in the modern English advertising discourse have been studied. 

Key words: innovation, neologism, nonce-word, discourse, advertising discourse. 

 

Актуальність теми дослідження визначається важливістю і 

перспективністю виявлення лінгвістичних і комунікативно-прагматичних 

характеристик новотворів у сучасних рекламних текстах. У світлі 

антропоцентричної спрямованості лінгвістичних студій, а також характерного 

для сучасної реклами перефокусування уваги з товару, його властивостей і 

якостей на споживача, його потреби, психологічні характеристики та споживчу 

поведінку актуальним представляється вивчення мовного спілкування, коли мова 

розглядається як знаряддя впливу адресанта на адресата.  

Усі інноваційні явища суспільно-економічного і політичного життя 

суспільства знаходять втілення в нових словах, тому вивчення новотворів, аналіз 

шляхів і способів їх виникнення в мові завжди відображає найбільш характерні 

тенденції в зміні її словникового складу на сучасному етапі розвитку. 

Незважаючи на те, що неологізми неодноразово були об'єктом спеціальних 

досліджень, окремі питання вивчення мовних новоутворень продовжують 

залишатися спірними або невирішеними. Зокрема, більш детального висвітлення 

вимагає саме поняття «інновація», його місце в словниковому складі мови, 
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лексико-граматична природа, причини появи та способи виникнення. До одного з 

найменш досліджених аспектів належить аналіз способів утворення та 

особливостей функціонування новотворів у рекламному дискурсі, який 

найшвидше реагує на появу нових об'єктів, явищ навколишньої дійсності, і, 

внаслідок цього, створює сприятливі передумови для виникнення нових слів.  

Об'єктом аналізу є нові слова, що виникають у сучасному англомовному 

рекламному дискурсі. 

Предметом дослідження стали структурно-семантичні характеристики 

новотворів сучасного англомовного рекламного дискурсу. 

Метою роботи є визначення структурно-семантичних характеристик різних 

типів новоутворень, що функціонують у сучасному англомовному рекламному 

дискурсі. 

У відповідності з метою дослідження в статті вирішуються наступні 

завдання: 

1. визначити поняття дискурсу та основні характеристики рекламного 

дискурсу;  

2. розглянути зміст поняття «новотвір» та вивчити особливості різних 

типів новотворів; 

3. проаналізувати відмінності узуальних і неузуальних способів 

словотворення в рекламному дискурсі; 

4. простежити структурно-семантичні характеристики різних типів 

новотворів в англомовному рекламному дискурсі. 

Дослідження було проведено на матеріалі, зібраному методом суцільної 

вибірки з англомовних газет і журналів. Обсяг вибірки склав приблизно 350 

англомовних рекламних текстів.  

Методи дослідження включали словотвірний та структурно-семантичний 

аналіз, соціолінгвістичний метод. Отримані результати були узагальнені за 

допомогою кількісного аналізу.  

Теоретичною основою слугували праці з неології Алаторцевої С.І., 

Андрусяк І. В., Будагова Р.О., Волкова С.С., Волошина Ю. К., Гака В.Г., 

Зацного Ю.О., Ликова О.Г., Лопатіна В.В., Ребрія О. В. та дослідження вчених, які 
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вивчають мову реклами як у вітчизняній лінгвістиці (Дридзе Т.М., Булигіна Т.В., 

Верещагін Є.М., Арутюнова Н.Д., Степанов Ю.С., Горелов І.Н., Анісімова О.О., 

Зильберт Б.А., Золотова Н.О., Кохтев Н.Н., Тер-Мінасова С.Г.), так і в зарубіжній 

(Cohen D., Crystal D., Geis M, Grosse S., Halliday M.A.K., Barthes R. та ін). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше проводиться всебічний 

лінгвістичний (структурний, семантичний, функціональний) аналіз новоутворень 

– як слів, так і словосполучень, – в межах рекламного дискурсу. У роботі вперше 

подається типологія рекламних новотворів за способами їх утворення. 

У теоретичному плані розробка даної проблеми дає можливість виявити 

основні шляхи збагачення словникового складу мови і, отже, розкрити тенденції 

у розвитку лексики, які найбільш характерні для англійської мови на сучасному 

етапі її розвитку. 

У практичному плані матеріали і висновки роботи можуть знайти 

застосування у курсах з лексикології, стилістики, практики англійської мови та 

різних спецкурсах. Результати дослідження перспективні з погляду їх 

використання при складанні навчальних посібників з англійської мови та 

написанні дипломних і курсових робіт. 

У даний час реклама стала невід'ємною частиною життя сучасного 

суспільства та загальнолюдської культури, яка розвивається за своїми 

внутрішніми законами і має свій мовний простір. Реклама здійснює певний 

вплив на соціум і сама піддається його впливу, оскільки породжена соціальним 

життям і відображає його повною мірою. 

Як зазначає Лебедєв-Любимов О.М., сьогодні рекламу можна розглядати 

також як елемент національної культури, один із основних механізмів її 

формування. Виникаючи як феномен масової культури, реклама здатна у своїх 

найкращих творчих проявах формувати духовну культуру: для цього суспільству 

необхідно уважно ставитися до рекламної діяльності, регулювати та 

вдосконалювати її з допомогою ефективних законів [8, c. 78].  

Мовні особливості рекламних текстів в даний час активно вивчаються у 

лінгвістичних, лінгвопрагматичних та психологічних аспектах (Буянова Д.Ю., 

Вікентьєв І.Л., Виноградов В.В., Дем'янков В.З., Зарецька В.М., Крилов І.В., 
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Кузнєцова Г.І., Лаптева О.А., Лебедєв О.І., Медвєдєва О.В., Немець Г.П., 

Почепцов Г.Г., Розенталь Д.Є., Рябцева Г.М., Тарасова О.Ф., Фільчикова Н.Б., 

Хромов Л.Н., Шейнов В.П., Шерковін Ю.А. та ін.) 

Серед багатьох визначень терміну «реклама» найбільш вдалим, на наш 

погляд, представляється визначення К. Танакі, де реклама представлена як форма 

комунікації між виробником і споживачем, що переводить якості товарів і послуг 

на мову потреб і запитів споживача [13, c. 78]. 

Рекламний дискурс представляє собою змішану семіологічну структуру – 

гібрид тексту і зображення, що пояснюється різноманітністю його компонентів: 

іконічний компонент у поєднанні з лінгвістичним компонентом (марка, слоган, 

корпусний текст, заголовок) [13, c. 74].  

Під рекламним дискурсом ми розуміємо мовленнєво-мисленнєву 

діяльність, що відбувається в межах засобів масової інформації та має два плани: 

лінгвальний та лінгво-когнітивний, і відрізняється маніпулятивним впливом на 

реципієнтів рекламних оголошень. Здатність рекламного дискурсу до 

відображення новітніх явищ та винаходів зумовлює його інноваційну 

проникність та робить його ідеальним контекстом для дослідження новотворів. 

Єдність вербального, невербального та позамовного компонентів у 

рекламному дискурсі має безпосереднє відношення до процесу впливу на 

адресата і належить до аргументації, що є основою будь-якого рекламного 

дискурсу й утворює його прагматичний компонент [11]. Мовні новоутворення, 

що входять до складу текстів рекламного дискурсу, включають в себе: 

неологізми, потенційні слова, оказіоналізми. 

Якщо новоутворення приймається узусом і виходить за межу конкретної 

ситуації спілкування, його слід кваліфікувати як неологізм. Якщо ж 

новоутворення не переходить до загального вжитку, не долає межі конкретної 

ситуації спілкування, воно залишається оказіоналізмом. 

Оказіоналізми визначаємо як клас лексичних інновацій, утворюваних для 

реалізації негайних комунікативних потреб мовця. Критерієм відокремлення 

оказіоналізмів від іншого класу інновацій – неологізмів – є невходження до 

системи мови. Головними характерними рисами оказіоналізмів є такі: 
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мовленнєвий характер, контекстуальна залежність, експресивність, новизна, 

незвичність для сприйняття, ненормативність.  

Таким чином, під узуальними одиницями, тобто неологізмами, ми 

розуміємо частотні, загальновживані, зафіксовані словниками інновації, що є 

частиною мовної системи й можуть бути використані кожним мовцем у типових 

ситуаціях. Під оказіоналізмами розуміємо індивідуально-авторські, одиничні, не 

зафіксовані словниками мовні одиниці, що виникають під час мовленнєвої 

комунікації і не виходять за межі конкретних ситуацій спілкування. 

Диференціюючи нові слова на неологізми та оказіоналізми, ми протиставляємо 

їх як одиниці мови та мовлення. При цьому потенційні слова визначаємо як 

новотвори, утворені за продуктивними моделями словотвору. 

Рекламний текст через свою прагматичну орієнтацію на залучення уваги 

читача є одним з основних джерел породження неологізмів як провідних 

стилістичних прийомів його організації.  

Неологізми з'являються в мові в результаті соціальної необхідності в них, 

як відповідь на соціальне замовлення, як реакція на важливу подію, явище в 

суспільному, науковому і культурному житті. Для їх утворення 

використовуються уже наявні в даній мові ресурси, з яких за адекватними 

моделями створюються нові лексичні одиниці. 

У сучасному англомовному рекламному дискурсі переважають лексичні 

одиниці, утворені за допомогою словоскладання (38 %) і афіксації (30 %). До 

менш продуктивних способів утворення інновації належать скорочення (18 %), 

телескопія (9, 5 %) та конверсія (4, 5 %). Складними (похідними) одиницями в 

рекламних текстах, з морфологічної точки зору, зазвичай є іменники, 

прикметники та дієслова, тому що вони відповідають за формування основи 

рекламного образу і його якісних характеристик. 

Загальною особливістю словотвору в рекламному дискурсі є використання 

його для створення ємного рекламного образу. При цьому використання різних 

оказіональних способів направлено на створення незвичайної форми слова і 

залучення уваги споживача. 
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Перспектива подальшого дослідження полягає у вивченні когнітивних 

особливостей створення оказіоналізмів у публіцистичному та художньому типах 

дискурсу. 
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Стаття присвячена аналізу відображення гендерних стереотипів в англійській, 

французькій та українській фразеології, яка тісно пов’язана зі соціальним статусом жінки в 

суспільстві.  

Ключові слова: гендер, гендерні стереотипи, фразеологізм. 

Статья посвящена анализу отображения гендерных стереотипов в английской, 

французской и украинской фразеологии, которые тесно связано с социальным статусом 

женщины в обществе.  

Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, фразеологизм. 

This article is dedicated to the analysis of gender stereotypes represented in English, French 

and Ukrainian phraseology that are closely connected with women’s social status in a society.  

Key words: gender, gender stereotypes, phraseologism. 

 

Дана розвідка присвячена дослідженню гендерних стереотипів, які 

проявляються по-своєму у різних лінгвокультурах світу. В нашій роботі ми 

порівнюємо гендерні стереотипи, об’єктивовані у фразеології англійської, 

французької та української мов відповідно. 

Актуальність вибору проблеми зумовлена значущістю фразеології в мові, 

інтенсивними процесами її збагачення в останні роки [4; 6], а також 

необхідністю подальшого вивчення тенденцій фразеологічної номінації як засобу 

відображення змін, які мають місце в картині світу англомовного, 

франкомовного та україномовного суспільства наприкінці ХХ – на початку ХХІ 

століття. Подальше ускладнення позамовного середовища потребує гендерного 

аналізу фразо творчих процесів, виявлення конкретних соціальних чинників, що 

найбільше впливають на ці процеси цього дослідження. У цьому зв’язку 

очевидною є нагальність нашої роботи та її новизна, яка полягає у тому, що 

порівняльний аналіз фразеологізмів з гендерної позиції ще не був проведений. 
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Об’єктом дослідження є англійські, французькі та українські 

фразеологізми, а його предметом – вербалізований у них прояв концепту 

ЖІНКА. 

Метою цієї роботи є виявлення та порівняння способів фразеологізації 

концепту ЖІНКА у мовній системі французької, англійської та української,мов.  

Мета роботи зумовила необхідність виконання наступних завдань: дослідити 

фразеологізми як показник національного характеру з виявленням основних 

закономірностей гендерних асиметрій у сучасних лінгвокультурних спільнотах, що 

зіставляються; проаналізувати з цієї точки зори їхній мовно репрезентований прояв в 

англійській, французькій та українській мовах; проаналізувати фразеологізми, які 

відображають гендерні стереотипи у порівнюваних лінгвокультурах. 

Матеріал дослідження складають 200 фразеологізмів, джерелами яких 

слугували словники та довідники фразеологічної лексики та інтернет-сайти, 

присвячені проблемам фразеології та гендерних студій.   

Головні методи та прийоми дослідження визначаються метою та завданнями 

роботи. Виконання поставлених завдань здійснюється шляхом поєднання методів 

фразеологічної ідентифікації, лінгвокогнітивного та гендерного аналізу. В работі 

застосовуються лексикографічний, контекстуальний, дескриптивний та 

соціофункціональний аналізи, елементи етимологічного та компаративно-

контрастивного аналізу, а також кількісні підрахунки.  

Чоловіки та жінки є культурними продуктами своїх суспільств. 

Вирішальним фактором у формуванні відмінностей є культура. За словами С. 

Бовуар, «жінкою не народжуються, нею стають» [1, с. 425]. Поняття «ґендер» 

увійшло у сучасну лінгвістичну парадигму значно пізніше, ніж в інші 

гуманітарні науки. 

Фразеологічні одиниці мають найбагатші можливості у вираженні 

емоційного відношення людини до навколишньої дійсності. Фразеологія є тим 

джерелом, з якого можна почерпнути чи не найбільше відомостей про функції  та 

особистісні характеристики жінки, ставлення до неї тощо. Фразеологізми 

поступово стають стереотипами культури, оскільки у мові закріплюються саме ті 
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образні вислови, які репрезентують культурно-національні стереотипи й 

відтворюють національний менталітет. 

Результатами розвитку феміністської лінгвістики стали зафіксована мовна 

нерівність у культурах різних народів, а також створення гендерно нейтральної 

мовної норми, представленої в спеціальних словниках з метою подолання 

«мовного сексизму» [3]. Було встановлено, що в умовах мовного сексизма, що 

також називається маскулінним дискурсом, маскулінний гендерний тип 

визнаний нормою як більш престижний.  

Фемінінність і маскулінність є чітко розмежованими й протиставленими 

один одному [2; 5]. Це стосується як якісного (позитивна й негативна оцінка), так 

і кількісного (домінування чоловічого як загального) аспектів. Ці особливості, з 

нашої точки зору, ведуть до утворення гендерних асиметрій. 

 Ступінь андроцентризму в різних мовах неоднакова. Більшість праць щодо 

даної проблематики побудовано на порівнянні декількох мовних систем. 

За результатами нашої роботи головні концептуалізовані ролі та якості, в 

яких представлена жінка у французькій, англійській та українській фразеології, є 

наступними. 

1.ЗРАДЛИВА ЖІНКА. В українських фразеологізмах можна виділити таку 

групу, в якій жінка концептуалізується як зрадниця. «Чужинні історики» – 

візантійці, араби, німці – поставили багато свідчень, що слов’янські жінки були 

вірні своїм чоловікам, дивуючись такій вірності, бо в них такого не було. Хоча 

фразеологізм «ускочити у гречку» приписують таки жінкам. Припускаємо, що 

причиною появу такого фразеологізму стала зрада дружини гетьмана Дорошенка 

з писарем Лесем (побігла з Леськом [1, c. 183]). Фразеологізм «вскочити в 

гречку» був зафіксований вже в рукописних текстах набагато раніше. Гречка у 

ньому виступає не тільки як місце дії, а й предмет крадіжки. Тому й став цей 

вислів зручним позначенням для «крадених» любощів. На відміну від 

української фразеології, у французькій фразеології не має фразеологізмів на 

позначення зрадливої жінки. Це може свідчити про вірність французьких жінок. 

В англійській же мові ми знайшли багато фразеологізмів, які характеризують 

невірність та зрадливість жінок, наприклад, women may blush to hear what they 



 137 

were not ashamed to do, а fair face may hide a foul heart (За прекрасню 

зовнішностю може ховатися низька душа). Ця семантична група налічує близько 

10 фразеологізмів. 

2. НЕЗАМІЖНЯ ДІВЧИНА. У французькій мові ця група налічує 6 

фразеологізмів. Тут ми зустрічаємо такі вираження як avoir le cul terreux (розм. 

бути багатою, але незнатною нареченою); coiffer sainte Catherine, monter en 

graine (залишатися старою дівою, засидітися в дівках). На відміну від 

образливого українського залишитися в дівках, coiffer sainte Catherine не має 

такого негативного фарбування. На відміну від французьких фразеологізмів, в 

українській лінгвокультурі однією з вимог до нареченої була її цнотливість (у 

цьому контексті, виявлена група складається з 8 фразеологізмів). ЇЇ відсутність 

могла легко стати причиною розлучення та бути ганьбою для дівчини та для її 

родини – Як не дівка, іди до дідки [1, с. 116]. Тому першорядним завданням для 

дівчини було збереження її дівочої цноти до одруження – саме цей момент був 

ключовим у визначенні під час весілля «доброчесності» дівчини: Хоч не сильна, 

аби двір закрасила. Хоча більшість вчених свідчить, що втрата цноти до весілля 

українкам була непритаманна.  

В англійській мові ми знайшли фразеологізми, які характеризують жінку як 

господиню та мати сімейства, маючи більш негативне значення, наприклад a 

man’s best fortune or his worst is a wife (найбільша вдача та невдача у житті 

чоловіка – це його дружина); a fair wife without fortune is a fine house without 

furniture (гарна дружина без приданого – як гарний дім без меблів); every man has 

two good days with his wife – the day he marries her, and the day he buries her (у 

подружньому житті чоловіка є два щасливих дні з дружиною – день весілля та 

день смерті дружини). Ця група налічує близька 15 фразеологізмів. 

3. ДРУЖИНА, МАТИ СІМЕЙСТВА. До цієї групи входить 23 

фразеологізми. Виходячи заміж, жінка повинна була дбати про господарство, 

тому відсутність цього вміння засуджувалася: Господиня, три городи, одна диня 

(на весь город). Неощадливість на безгосподарність вважали більшою вадою, ніж 

алкоголізм: Краще п’яниця, ніж недбалиця. У відношеннях з чоловіком 

українська жінка часто характеризується як сварлива і криклива. Ця підгрупа 
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включає в себе 22 фразеологізми, наприклад: Лаяла, лаяла – насилу ціле село 

перелаяла [1, с.84]. 

У французькій мові, з одного боку, жінка характеризується як femme de 

bien (шляхетна, повноважна жінка); mère de famille (мати сімейства; заміжня 

жінка, жінка – мати; господарка). З іншого боку, у французькій пареміології 

також досить розповсюдженим є образ сварливої дружини: c`est sa femme qui 

porte les chausses/la culotte (він у дружини під башмаком); chanter pouilles à son 

mari, chanter le coq (пиляти чоловіка, прагнути до домінування у будинку). У 

французькій мові до цієї групи входять 12 фразеологізми з позитивним значення 

та 14 з негативним значенням. В англійській мові ми знайшли фразеологізми, які 

є вербалізованим відбиття зазначеної концептуальної характеристики, наприклад 

a good wife makes a good husband, a good wife and health is a man’s best wealth. Ця 

група налічує близька 15 фразеологізмів. 

4. П’ЯНИЦЯ. Це вважається окремою групою фразеологізмів, яка є 

притаманною тільки українській мові, у французькій мові немає подібних 

фразеологізмів. Ця група містить 19 фразеологізмів, на кшталт, Коваль кує, а 

ковалиха в корчму йде [2, стр. 254] 

5. ДУРНА ЖІНКА. В українській мові ця семантична група налічує 34 

фразеологізми. Погляд на жінку як на істоту із нижчим рівнем інтелекту , аніж у 

чоловіка, насаджується використанням таких фразеологізмів: Перейшов на 

дівочий (дитячий) розум (дурний) [1, с.136]; У жінки волосся довге, а розум 

короткий [2, с.150]. Такі ж самі пейоративні фразеологічні одиниці є 

притаманними і французькій мові, наприклад, les contes de bonne femme, les 

histories de femme (жіночі казки); Marie Bon - bec (тріскачка, балакуха, плетуха); 

allez/mêlez-vous de filer votre quenouille (бабі дорога від печі до порога) 

характеризують жінку як недалеку істоту, кругозір якої обмежується 

дозвільними плітками, а картина світу – межами кухні. Вираження femme au bain 

- marie (дурна красуня) засуджує домінування зовнішності, нехай і привабливої, 

над інтелектом та особистими якостями. Але й розумна жінка не може догодити 

андроцентричному «Я», що виявлено у фразеологізмі femme de bel esprit (мудра 

жінка). Позитивні оцінки розуму й здатностей жінки є поодинокими, наприклад, 
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стійке вираження maitresse femme (вольова, енергійна жінка). Ця семантична 

група налічує у французькій мові 8 фразеологізмів.  

В англійській мові ми також знайшли фразеологізми, які описують 

балакучих жінок, наприклад, a woman’s tongue wags like a lamb’s tail (язик куди 

не піди, достане всюди), the trouble with her is that she lacks the power of speech but 

not the power of conversation. Ця семантична группа в англійській мові налічує 

близька 7 фразеологізмів. 

Отже, в результаті проведеного аналізу фактичного матеріалу ми дійшли 

наступних ключових висновків: 

1. Як більшість мов, англійська, французька та українська мови за 

своєю природою є андроцентричними, тобто формування картини відбувається з 

позицій чоловічого погляду. Провідні етнокультурні риси, притаманні 

англомовним, франкомовним та україномовним етносемантичним особистостям, 

виявляються відображеними у фразеології цихлінгвокультур. 

2. В англійській, французькій та українській мовах гендерні стереотипи 

одержали своє широке відображення. Найпоширенішими серед них є лідерство 

чоловіків у всіх царинах життя, обмеженість і нікчемність жінок, легкодумство 

незаміжніх дівчат, культ домівки. 

Перспективою роботи вбачається подальший порівняльний аналіз 

гендерних стереотипів, відображених у фразеології французької, англійської та 

української мов, деталізація та удосконалення набутих результатів із 

застосуванням методів когнітивної етносемантики та етнопсихолінгвістики.  
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У статті розглядається проблема навчання учнів граматики англійської мови. Автор 

уточнює сутність та складові англомовної граматичної компетенції учнів і визначає етапи її 

формування. 

Ключові слова: англомовна граматична компетенція, компетентнісний підхід, 

компетенція, учень. 

В статье рассматривается проблема обучения учеников грамматике английского языка. 

Автор уточняет сущность и составляющие англоязычной грамматической компетенции 

учеников и определяет этапы её формирования. 

Ключевые слова: англоязычная грамматическая компетенция, компетентностный 

подход, компетенция, ученик. 

The article concerns the problem of teaching English grammar to pupils . The author 

determines the essence and the components of pupils’ English grammar competence. The stages of its 

formation are also determined and substantiated. 

Key words: competence, competence approach, English grammar competence, pupil. 
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Актуальність даного дослідження полягає у необхідності вивчення 

граматики для повноцінного розуміння та відтворення мови [5; 8; 9; 13]. 

Об’єктом дослідження є формування граматичної компетенції носіїв 

слов’янських мов, які вивчають англійську мову. Предметом дослідження є 

сутнісні та формоутворюючі характеристики граматичної компетенції 

англійської мови як ключового складника іншомовної компетенції. Новизна цієї 

роботи полягає в сучасних методичних підходах до формування іншомовної 

компетенції слов’янських народів. 

Без знання граматики людина не зможе повністю розуміти мовлення інших і 

побудувати власне мовлення таким чином, щоб її зрозуміли. Інакше кажучи, 

незнання граматики може стати тією перепоною, що ускладнить чи 

унеможливить процес комунікації [2]. Отже, в контексті успішного навчання 

англійської мови особливої актуальності набуває проблема формування 

англомовної граматичної компетенції учнів.  

Проблема навчання граматики англійської мови знаходить відображення в 

роботах Н.Гальськової [1], І. Зимньої [2], О. Коломінової [3], С.Логунової [4], 

З.Никитенко [5], С. Ніколаєвої [6] С.Романа [7] та інших науковців. Так, 

психологічні основи навчання іноземної мови стають предметом дослідження 

С. Романа [7]. оКомпетентнісний підхід до організації освітнього процесу 

висвітлюється в працях О. Глузмана [8], Т. Сорочан [9], М.Степка [10]. 

Мета дослідження – визначити етапи формування англомовної граматичної 

компетенції учнів. Досягнення мети даної розвідки вимагає реалізацію завдання 

уточнення сутності поняття „англомовна граматична компетенція”, що має 

здійснюватися через аналіз змісту такої його базової категорії, як „компетенція”. 

Слід зазначити, що в науковій літературі існує дві близьких за змістом 

категорії – „компетенція” та „компетентність”. За О. Глузманом, компетентність 

являє собою ключове поняття, що поєднує інтелектуальний і навичковий 

складники освіти [8]. На думку В. Болотова, компетентність, виступаючи 

результатом навчання, не прямо витікає з нього, а є “наслідком саморозвитку 

індивіда, узагальненням особистісного досвіду та досвіду діяльності” [11, c.17]. 

Натомість, компетенція зазвичай розуміється як: 
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• динамічне суміщення знання, розуміння, навичок та здібностей (М. Степко); 

• здатність і готовність фахівця якісно виконувати функціональні завдання 

професійної діяльності (В. Лєснова, М. Семенов). 

 Під компетентністю розуміємо систему компетенцій особистості, що 

взаємодоповнюють і підсилюють одна одну [12, c.5]. Поділяючи позицію 

В. Лєснової, зазначимо, що компетентність є категорією більш широкою по 

відношенню до компетенції. З огляду на вищевикладене, під компетенцією 

розуміємо здатність особистості до здійснення певної діяльності, що формується 

на основі накопичення людиною певних знань, умінь і практичного досвіду. На 

думку Р. Поршнєвої та О. Спиридонової, граматична компетенція передбачає 

внутрішнє невербалізоване знання граматичної системи мови, знання 

морфологічної та синтаксичної системи мови (типології форм), а також набору 

правил [13, c.73]. 

Кінцевою метою формування граматичної компетенції є практичне 

засвоєння учнями граматичної будови мови (системи мовних одиниць) і правил її 

використання у процесі комунікації. Важливого значення в контексті 

формування граматичної компетенції набуває завдання збагачення мовного 

багажу учнів якомога більшою кількістю граматичних конструкцій. Важливість 

такого завдання зумовлюється принаймні двома причинами. По-перше, 

використання різних граматичних конструкцій сприяє розвитку мислення учня, 

розумових здібностей та є запорукою його інтелектуального зростання. По-

друге, використання граматичних конструкцій на практиці сприятиме 

підвищенню рівня правильності мовлення, що є ознакою культури мовлення в 

цілому та сформованості мовної особистості. Утім, варто зазначити, при 

навчанні учнів граматиці варто уникати зарозумілості при формулюванні правил 

та великої кількості виключень, використовуючи при цьому найпростіші для 

сприйняття й розуміння правила з обов’язковою опорою на рідну мову.  

Таким чином, під англомовною граматичною компетенцією учнів 

розуміється здатність учнів до розпізнавання, правильної побудови та 

використання у процесі комунікації граматичних конструкцій англійської мови. 
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Основою для формування компетенції є розуміння граматичних конструкцій і 

досвід їх використання, що набувається на уроках англійської мови. 

Загальна характеристика іншомовної граматичної компетенції учнів 

передбачає визначення складових компетенції, що є тісно пов’язаним зі 

з’ясуванням ознак оволодіння учнями граматичною системою мови. 

Показниками усвідомленого оволодіння граматичною системою іноземної мови 

вважаємо такі ознаки: 1) порівняння учнем висловлювань; 2) прагнення учня 

знайти в мові певні закономірності,  наприклад, вживання артиклю a та the: This 

is a house. The house is big and old-fashioned. That is a cat. The cat’s name is Pussy; 

3) уміння аналізувати граматичний матеріал на рівні граматичної абстракції, 

проявом чого у навчанні іноземній мові є здібності учнів користуватися різними 

символами, наприклад використання шкали часу або малюнків, що відображають 

прислівники часу (always, often, sometimes, rarely, never); 4) уміння синтезувати 

граматичний матеріал, тобто будувати висловлювання з окремих елементів, 

наприклад, розташувати слова в правильному порядку в реченні, скласти діалог з 

поданих фраз; 5) усвідомлені дії з граматичним матеріалом, в результаті чого 

формуються теоретичні узагальнення, які складають основу теоретичних понять; 

6) пошук граматичного правила і вміння сформулювати його; відтворення 

граматичного правила за допомогою прикладів шляхом знайдення 

закономірностей, наприклад:  порівняння вживання Present Simple and Present 

Perfect: I bought a new dress yesterday. I have bought a new dress. I worked as a bank 

clerk for ten years. I have work as a bank clerk for 10 years. 7) творчі дії з 

граматичним матеріалом [4] (творчі письмові завдання, проектні роботи; 

складання мозкової карти, відтворювання діалогу, полілогу, тощо.)  

Процес формування граматичної компетенції може бути представлений 

трьома етапами. Першим етапом виступає мотиваційний етап, сутність якого 

полягає в стимулюванні потреби в пізнанні граматичної структури. Інтерес до  

ознайомлення з новою структурою має бути результатом усвідомлення  учнями 

недостатності знань для виконання поставленого завдання. На когнітивному 

етапі відбувається ознайомлення та автоматизація дій учнів із новою 

граматичною структурою. Автоматизація передбачає пояснення граматичної 
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структури та відпрацювання (закріплення) в свідомості учня її особливостей 

шляхом виконання репродуктивно-комунікативних вправ. Третій етап – етап 

реалізації – передбачає надання учням можливостей використовувати набуті 

знання в процесі спілкування, ознакою якого виступає непідготовленість 

мовлення.  

У процесі вивчення граматичного аспекту англійської мови учень повинен 

глибоко усвідомити і вміти розкривати взаємозв’язки між лексичною та 

граматичною системами, розвивати в собі навички самостійного аналізу мовних 

фактів та закономірностей.  

Безперечно, матеріал статті не вичерпує всіх аспектів проблеми, що 

розглядається. Перспективи подальших наукових пошуків у даному напрямку 

полягають у визначенні можливостей використання ігрової діяльності у 

формуванні англомовної граматичної компетенції учнів. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Гальскова Н. Д. Теория и практика обучения иностранным языкам / Н. Д. 

Гальскова, З. Н. Никитенко. – М. : АЙРИС ПРЕСС, 2004. – 147 с. 2. Зимняя И. А. 

Психология обучения иностранным языкам в школе / Ирина Алексеевна Зимняя. 

– М. : Просвещение, 1991. – 226 с. 3. Коломінова О. О. Навчально-методичний 

комплекс як засіб формування англомовної граматичної компетенції / О. О. 

Коломінова // Іноземні мови. – 2008. – № 4. – С. 58 – 65. 4. Логунова С. В.Вісник 

ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (220), Ч. ІІІ, 2011 88 Сознательный аспект 

проблемы раннего обучения грамматике английского языка / С. В. Логунова // 

Обучение иностранным языкам на раннем этапе : сб. науч.-метод. статей / Под. 

ред. Р. П. Мильруда. – Тамбов : Изд-во Тамбов. гос. ун-та, 1997. – С. 10 – 17. 5. 

Никитенко З. Н. Технология обучения грамматике в курсе английского языка для 

детей 6 лет в 1 классе средней общеобразовательной школы / З. Н. Никитенко // 

Иностр. яз. в шк. – 1992. – № 5-6. – С. 39 – 47. 6. Методика навчання іноземних 

мов у середніх навчальних закладах : підручник / [під ред. С. Ю. Ніколаєвої]. – К. 

: Ленвіт, 1999. – 320 с. 7. Роман С. В.Методика навчання англійської мови у 

початковій школі : навч. посібник / С. В. Роман. – К. : Ленвіт, 2005. – 208 с. 8. 

Глузман О. В. Базові компетентності: сутність та значення в життєвому успіху 



 145 

особистості / О. В. Глузман // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 51 – 61. 

9. Сорочан Т. М. Професіоналізм та компетентності вчителів у контексті 

післядипломної освіти / Т. М.Сорочан // Освіта на Луганщині. – 2010. – № 2 (33). 

– С. 7 – 12. 10. Степко М. Ф. Компетентнісний підхід до організації підготовки 

фахівців, його розуміння і проблеми використання у вищій школі України / 

М.Ф.Степко // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 42 – 51. 11. Болотов В. 

А. Компетентностная модель: от идей общеобразовательной программе / В. А. 

Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. – №10. – С. 7 – 18. 12. Організація 

навчального процесу в Луганському національному університеті : зб. норматив. 

документів / уклад. : В.В. Лєснова, М.А. Семенов. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ 

імені Тараса Шевченка”, 2009. – 135 с. 13. Поршнева Е. Р. Грамматические 

концепты и способы их построения при изучении иностранного языка / Е. Р. 

Поршнева, О. В.Спиридонова // Иностр. яз. В шк. – 2008. – № 6. – С.73 – 77. 

 

УДК 811.111 

РОМАН “УГОРУ СХОДИНКАМИ, ЩО ВЕДУТЬ УНИЗ” Б. КАУФМАН  

ЯК ПРОФЕСФЙНИЙ ПОСІБНИК ВЧИТЕЛЯ 

 

Корольова Г.В. (Харків) 

Науковий керівник: доктор філол. наук, проф. Солощук Л.В. 
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The article is dedicated to the analysis of methods and forms of the successful interaction of a 

teacher with problematic pupils on the basis of the novel by Bel Kaufman “Up the Down Staircase”. 
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Школа займає важливе місце у формуванні соціального життя суспільства, 

тому дослідження школи як суспільного інституту привертає увагу і залишається 

актуальним. У школі відбувається формування особистості людини. Проблема 
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виховання і становлення характеру людини в школі є у всьому світі, тому як тут 

зароджується майбутній громадянин країни. І яким він буде, багато в чому 

залежить від його дитинства. Нагальною є необхідність правильного вибору 

методів навчання і виховання школярів[4, 5]. 

На сьогоднішній день видано величезну кількість педагогічних посібників, 

статей, та інших дослідницьких матеріалів, які стосуються проблем шкільного 

життя, шкільної системи в цілому. Особистість вчителя як мовної особистості 

давно привертає увагу лінгвістів і дидактів. Поняття “мовна особистість” 

розглядалося В.В. Виноградовим, Ю.М. Карауловим, О.Б. Сиротиніною, 

В.В.Красних, Т.В. Кочетковою та багатьма іншими. 

Об'єктом цього дослідження є роман Б.Кауфман “Угору сходинками, що 

ведуть вниз”. 

Предметом дослідження є форми і методи педагогічної діяльності, 

діагностика навчального процесу, шляхи вдосконалення навчання, взаємодія між 

педагогами і учнями, які представлені в романі Б. Кауфман “Угору сходинками, 

що ведуть вниз”. 

Мета дослідження – виявити особливості форм і методів педагогічної 

діяльності та побудови взаємин з учнями головної героїні роману, що 

забезпечили успішність її навчально-виховної діяльності. 

Практична цінність отриманих результатів обумовлена застосуванням їх на 

практиці в ході педагогічної діяльності. Теоретичні положення та її результати 

можуть бути використані при на писанні методичних рекомендацій, посібників, 

наукових робіт. 

Матеріалом дослідження послугував роман американської письменниці 

Бел Кауфман “Угору сходинками, що ведуть вниз”. 

Роман, опублікований в 1964 році і який по суті є автобіографічним, 

залишається популярним і сьогодні. Проблеми, які висвітлено в романі, є 

актуальними на сьогоднішній день. Для багатьох вчених, психологів, педагогів 

проблеми шкільної освіти залишаються відкритими у багатьох аспектах. 

Труднощі виникають у пошуку більш ефективного підходу до учнів, в методиці 

викладання. У процесі навчання методика виступає як упорядкований спосіб 
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взаємопов'язаної діяльності педагога і учнів з досягнення певних навчально-

виховних цілей, як спосіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. У 

романі Бел Кауфман головна героїня підтримує і розвиває гуманістичну систему 

виховання. 

Головні героїня Сільвія Баретт є вчителем – словесником. Особистість 

вчителя-словесника розглядають як мовну, мовленнєву, комунікативну та 

дискурсивну особистість, причому уявлення про ці феномени нерідко збігаються. 

Так, Ю.М. Караулов називає 3 рівня мовної особистості [1]: 

1) вербально-семантичний, щопередбачає для носія нормальне володіння 

природною мовою, а для дослідника – традиційний опис формальних засобів 

вираження певних значень; 

2) когнітивно-тезаурусний, одиницями якого є поняття, ідеї, концепти, що 

складаються у кожної мовної індивідуальності в більш-менш впорядковану, 

більш-менш систематизовану “картину світу”, яка відображатиме ієрархію 

цінностей; 

3) прагматичний (мотиваційний), що включає цілі, мотиви, інтереси, 

установки і інтенціональності. 

Концепт “мовна особистість” включає в себе мовну компетентність. 

Мовна компетентність складається з власне лінгвістичних, соціолінгвістичних і 

прагмалінгвістичних компонентів. Л.П. Клобуко вавважає, що розвинену мовну 

особистість викладача характеризують такі вміння і навички: 

1) володіння системою мови, його граматичними і лексичними нормами; 

2) володіння системою мови на текстовому і стилістичному рівні; 

3) володіння соціальними нормами вживання мовних творів на рівні сфери 

спілкування, теми, стилю, жанру; 

4) володіння побудовою і сприйняттям складних текстів; 

5) володіння ролями того хто говорить і слухача, соціальними та 

психологічними ролями партнерства у спілкуванні; 

6) володіння прагматичними законами спілкування в різних кооперативних 

і конфліктних комунікативних епізодах (для виходу з останніх); 
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7) володіння етичними і етикетними нормами статусних і рольових 

позицій [2]. 

Саме розвиток цих якостей у своїй діяльності героїнею роману, яка 

знаходиться в постійному творчому пошуку, дозволяє їй досягти успіху. 

У процесі викладання героїня знаходить індивідуальний підхід до учнів. 

Індивідуальний підхід полягає в управлінні людини, заснованому на глибокому 

знанні рис його особистості і його життя. В індивідуальному підході особливо 

потребують “складні” вихованці, мало здібні школярі, а також діти з яскраво 

вираженою затримкою розвитку. Індивідуальний підхід передбачає чуйність і 

такт вихователя стосовно до учнів, вміння передбачити психологічні наслідки 

педагогічного впливу. Він вимагає вибору і здійснення таких виховних заходів, 

які найбільш відповідали б не тільки наявної ситуації, а й особливостям 

особистості школяра, станом, в якому він в даний час знаходиться і давали б 

максимальний ефект. Роботу зі школярами необхідно починати з ретельного 

вивчення їх індивідуально-психологічних особливостей, намагаючись зрозуміти, 

що привело їх на шлях асоціальної поведінки, які причини таких серйозних 

виправлень їх особистості. 

Таким чином, у романі Бел Кауфман героїня ставить собі завдання пізнати 

своїх учнів, зрозуміти їхні проблеми і допомогти подолати ці проблеми. Вона 

використовує епістолярний характер спілкування з ними. Епістолярне 

спілкування – це один із проявів комунікативної діяльності людини. Реальні 

адресант і адресат вступають в реальний контакт з метою обміну інформацією 

або спілкування заради самого процесу спілкування. За допомогою листування 

вчителька дізнається про проблеми учнів, їх бажання, думки, інтереси [3]. 

Загальна кількість листів, адресованих Сільвії Баретт, становить 215 листів. 

Деякі учні підписують листи своїми дійсними іменами, інші залишають листи 

анонімними, вибираючи собі псевдонім. Більшу частину складають анонімні 

учні, які є найбільш проблемними учнями. Учні вибирають собі псевдоніми, 

характеризуючи себе. Кількість їх листів 52. Учні цієї категорії характеризують 

себе за такими ознаками: 

– ставлення до навчання; 
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– статусно-етнічна приналежність; 

– ставлення до вчителя; 

– безособистісна ознака; 

– вікова ознака; 

– емоційно-психологічна ознака. 

Таким чином, можна зробити висновок, що характеризуючи себе, учні тим 

самим вказують на ряд притаманних їм проблем, що дозволяє вчителю ставитися 

до своїх учнів з гуманної точки зору, перш за все як до людей зі своїми емоціями 

та проблемами.  

Другу категорію листів становлять не анонімні учні. Вони також 

представляють собою певну проблему. Листування з учнями в романі є 

джерелом інформації про учнів. Завдяки отриманій інформації в листах, головна 

героїня починає приймати дії на користь учнів, намагаючись відповідати їхнім 

побажанням та ідеалам. 

У ході аналізу роману був зроблений висновок, що взаємодія вчителя і 

учня базується на повазі, розумінні, умінь педагогів створювати психологічно 

сприятливий клімат для творчості учнів, дружню атмосферу в колективі, клімат 

взаємної довіри, психологічної безпеки, готовність вчителів встановлювати 

емоційний контакт з дітьми, стимулювати самостійність і ініціативу учнів. У 

перспективі важливим є дослідження впливу, який учні здійснюють на вчителя у 

ході шкільної інтеракції.  
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Стаття присвячена аналізу особливостей концептуальної структури англійських 

релігійних топонімів у річищі когнітивної лінгвістики з використанням загально 

лінгвістичних, когнітивних та топонімічних методів. Автор експлікує ідею про те, що в основі 

формування англійських християнських топонімів лежить взаємодія концептів МІСЦЕ і 

ХРИСТИЯНСТВО в межах когнітивної матриці.  

Ключові слова: когнітивна матриця, концепт, концептуальна структура, 

християнський топонім.  

Статья посвящена анализу особенностей концептуальной структуры английских 

религиозных топонимов с точки зрения когнитивной лингвистики с использованием 

общелингвистических, когнитивных и топонимических методов. Автор эксплицирует идею о 

том, что в основе формирования английских христианских топонимов лежит взаимодействие 

концептов МЕСТО и ХРИСТИАНСТВО в рамках когнитивной матрицы.  

Ключевые слова: когнитивная матрица, концепт, концептуальная структура, 

христианский топоним. 

The present article focuses on analyzing the peculiarities of the conceptual structure of 

English religious toponyms within the framework of cognitive linguistics, turning to the usage of 

general linguistic, cognitive and toponymic methods. The author substantiates the idea that the basis 

of forming English Christian toponyms is the interaction between the concepts PLACE and 

CRISTIANITY within a cognitive matrix. 

Key words: cognitive matrix, concept, conceptual structure, Christian toponym.  

 

В сучасних ономастичних студіях спостерігається необхідність 

осмислювати екстралінгвістичні дані, які керували людьми при іменуванні. Така 

необхідність випливає з самої природи імені власного, зв'язок якого з 

позначеним об'єктом традиційно вважається більш тісним і безпосереднім, ніж у 

невласного імені [12:141]. До числа важливих факторів, що впливають на 

ономастикон, належать культура і релігія народу [11:145]. У зв'язку з цим 

http://pedsovet.su/load/145-1-0-9353%206
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особливого значення набувають дослідження, націлені на виявлення культурних 

і релігійних компонентів картини світу, представленої у власних іменах, в тому 

числі в системі географічних назв – топонімів. Звідси, актуальність нашої 

розвідки зумовлена зверненням до питання про взаємозв’язок мови і мислення, а 

саме, до проблеми взаємозв'язку релігійної та просторової інформації в 

топонімах, які є одним з основних засобів категоризації географічного простору, 

що репрезентують вплив духовної культури на мову народу та способи її 

відображення в мові [5:67]. Вибір нашої теми дослідження зумовлений також 

необхідністю розгляду зібраного за останнє століття ономастичного матеріалу за 

допомогою сучасних лінгвокогнітивних методів, застосування яких дозволяє 

ефективно використовувати географічні назви як джерело знання про життя, 

мислення і мову суспільства в минулому і сьогоденні [10:47]. 

Об'єктом дослідження є англійські християнські топоніми. Під 

християнськими топонімами в роботі розуміються географічні назви, що містять 

позначення християнських концептів або пов'язані з ними.  

Предметом є концептуальна структура англійських християнських 

топонімів як основа їх формування. 

Ключова ідея роботи полягає в тому, що в основі формування англійських 

християнських топонімів лежить взаємодія концептів МІСЦЕ і 

ХРИСТИЯНСТВО в рамках когнітивної матриці. Концепт МІСЦЕвиступає при 

цьому як ядро матриці, а характеристики концепту ХРИСТИЯНСТВО – як її 

компоненти, що задають певніцарини осмислення ядра. 

Мета роботи полягає у виявленні та описі когнітивних основ і мовних 

механізмів створення географічних назв з релігійними асоціаціями. Досягнення 

зазначеної мети передбачає розв'язання наступних завдань: 1) моделювання 

концептуальної структури англійських християнських топонімів як основи їх 

формування з паралельним визначенням концептуального змісту релігійних 

топонімів на основі аналізу концептів МІСЦЕ, РЕЛІГІЯ і ХРИСТИЯНСТВО; 2) 

виявлення основних способів взаємодії концептів, задіяних при створенні 

англійських християнських топонімів та опис когнітивних механізмів 

формування значення англійських християнських топонімів; 3) опис структурних 
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і смислових моделей англійських християнських топонімів, мовних способів їх 

репрезентації. 

Матеріалом для аналізу служить база даних, яка налічує майже 1000 

прикладів англійських християнських топонімів з історичними формами, 

тлумаченням етимології і мотивації. Джерелами інформації для бази даних є 

регіональні томи Англійської Топонімічного Товариства, інші праці англійських 

дослідників, словники, а також ресурси мережі Інтернет за певними графствами 

Великої Британії, які історично перебували під впливом кельтської культури, де 

християнські топоніми є переважаючими. 

Методологія та методи дослідження зумовлено його реалізацією в межах 

когнітивного підходу і включають використання загальнолінгвістичних, 

когнітивних і топонімічних методів: концептуального, когнітивно-матричного 

аналізу, аналізу ономасіологічної структури, словникових дефініцій, 

компонентного аналізу семантичної структури слова, аналізу сполучуваності 

лексем, семантичного розвитку слова , порівняння і опису. Гіпотеза дослідження 

заснована на застосуванні до топоніма моделей три частинної концептуальної 

структури складного слова [7:301], когнітивної матриці [3:11], комплексної 

моделі топонімічної семантики [2:61], [4:298], [8:18]. 

Новизна роботи зумовлюється авторським вибором скопусу об'єкта 

дослідження: у присвячених цій темі існуючих роботах, виконаних з 

використанням традиційних топонімічних методів, спостерігається недостатньо 

системне охоплення різних типів християнських топонімів. Новітнім також є 

комплексність методів когнітивної лінгвістики для аналізу семантики 

внутрішньої форми топоніма на основі використання моделі когнітивної матриці 

[3:9] і послідовного застосування моделі тричастинної концептуальної структури 

похідного слова [7:328] стосовно топоніма для пояснення процесу його 

формування та опису існуючого різноманіття топонімічної мотивації в 

англійській мові. 

У цій роботі звернемося до аналізу специфіки концептуальної структури 

саме англійських християнських топонімів. В ономасіології структура складного 

слова була описана М. Докуліллом, його модель згодом була доповнена           
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О.С. Кубряковою, і з цим уточненням має вигляд тричастинної формули з двома 

термінами, пов'язаними функцією [7:330]: ономасіологічний базис – предикат – 

ономасіологічна ознака. Приймаючи цю модель за основу подальших міркувань 

про структуру власного імені, більш доцільним в цьому дослідженні буде 

користуватися терміном «концептуальний» щодо частин ономасіологічної 

формули [12:141]. 

Концептуальним базисом топоніміввважаємо концепт МІСЦЕ [4:304]. За 

цією концепцію перший етап топонімічної номінації полягає у формуванні 

категоріального базису, конкретизації роду та виду званого місця, підведенні 

позначуваного об'єкта під певну рубрику топографічної класифікації. У 

зовнішній структурі назви базис може бути об'єктивованим родовим або видовим 

терміном: місце, селище, село, місто, наприклад, у назвіCrosby (віддр.-сканд. 

Cros «хрест», by «село»), але може бути і прихований, наприклад, у назві 

аселеного пункту White Cross («Білий Хрест»). Мовне вираження – базис 

знаходить в цьому випадку у вигляді граматичної програми: місто White Cross. У 

подібній назві відбувається неспівпадання категоріальної семантики позначення 

референта («місто») і семантики головного елемента назви («хрест»), який в 

стандартному випадку відповідає концептуальному базису [6:114]. Як 

формальний базис, слово «хрест» при цьому служить виразом диференціальної 

характеристики даного місця і, отже, концепт ХРЕСТ є насправді 

концептуальною ознакою. 

Концептуальна ознака є елементом ситуації найменування, який стає 

маркером усього предмета, який називають в цілому [1:81]. Так, у назвах Cros by 

і White Cross в ролі концептуальної ознакиви ступає концепт ХРЕСТ. Доцільно 

припустити, що при формуванні деяких топонімів та їх подальшому 

функціонуванні відбувається інтеграція (blend за Ж. Фоконье і М. Тернером 

[14:117]) концептуальних царин базису й ознаки, а також притягнення інших, 

невисвічених, елементів цих концептуальних царин.Ці механізми можуть бути 

джерелом таких явищ, як топонімічні легенди, народна етимологія, бути 

причиною психологічної привабливості.Крім того, як базис, так і ознака, можуть 

вказувати людині на скрипт поведінки в данному місці.  
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Між двома об'єктами можуть існувати різні відносини, що знаходить 

відображення в концептуальній структурі назви, де одна пара базису і ознаки 

може бути пов'язана більш ніж з одним типом зв'язку. Наприклад, назва поля 

Church Field може означати «поле біля церкви» і «поле, що належить церкві»; 

одна і та сама ознака «абат» в назвах Abbotstone і Abtstein пов'язана з об'єктом, 

що називають в одному випадку, відносинами володіння (населений пункт 

належав абатові), в іншому випадку мова йде про покаянний хресті на місці 

вбивства абата [13:37]. Неоднозначна функціональна залежність категорій базису 

і ознаки виражається в третій складовій концептуальної моделі складного слова, 

предикативній зв'язці. Наприклад, у вищенаведених прикладах предикативні 

зв'язки виражені описами «знаходиться біля», «належить»,«схоже на». 

Для класифікації концептуальних предикатів як точка від рахунку в нашій 

роботі прийнята класифікація Ю.С. Степанова, що включає предикати: 1) сутності, 2) 

кількості, 3) якості, 4)л відношення, 5) місця, 6) часу, 7) положення, 8) володіння 

(стану), 9) дії, 10) терпіння [9:54].  

Отже, концептуальна формула похідного слова є відбитком ситуації 

номінації, елементи якої в прихованому або експліцитному вигляді відображені в 

новому слові. В процесі створення концептуальної структури топоніма, концепт 

МІСЦЕ поміщається в контекст тієї чи іншої галузі знання, що має для людини 

певне ціннісне значення і зв'язок з різними видами діяльності. У зв'язку з цим 

правомірним виявляється застосування методики когнітивно-матричного аналізу 

[3:10] для вивчення процесу формування топонімічних одиниць та їх систем.  

Стосовно структури топоніма, ідея матриці реалізується наступним чином: 

концепт МІСЦЕ відповідає ядру матриці і структурує область концептуального 

базису найменування, а компонентами матриці є різні сфери знання: про 

орієнтацію в просторі і часі, про суспільство, працю, культуру, релігію, що 

служать джерелом наповнення позиції концептуальної ознаки. Виходячи з 

принципів когнітивно-матричного аналізу, християнські топоніми можуть бути 

визначені як географічні назви, царина базису яких структурована концептом 

МІСЦЕ, область ознаки – концептом ХРИСТИЯНСТВО, а предикат варіюється 

залежно від мотивації назви. Концепт ХРИСТИЯНСТВО, виступаючи в ролі 
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царини матриці, у свою чергу, складається з ряду різноструктурних компонентів, 

які можуть виступати в ролі когнітивного контексту при осмисленні місця.  

Таким чином, аналіз концептуальних та мовних механізмів формування 

релігійних топонімів, включаючи англійські, передбачає необхідність 

дослідження концептів МІСЦЕ, РЕЛІГІЯ, ХРИСТИЯНСТВО, а також 

прогнозування можливих варіантів їх взаємодії при утворенні топонімів, що 

складає перспективу нашої дослідницької роботи.  
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Стаття присвячена виявленню специфіки мовної репрезентації неоміфологічного 

концептуального підґрунтя романного диптиху “Іствікські відьми”, “Іствікські вдови” на 

прикладі ключового неоміфологічного авторського концепту МИСТЕЦТВО з точки зору 

лінгвокогнітології та лінгвокультурології.  

Ключові слова: концепт, неоміфологізм, роман. 

Статья посвящена выявлению специфики языковой репрезентации неомифологической 

концептуальной основы романного диптиха американского писателя Дж. Апдайка 

“Иствикские ведьмы”, “Иствикские вдовы” на примере ключевого неомифологического 

авторского концепта ИСКУССТВО с точки зрения лингвокогнитологии и лингвокультурологии.  

Ключевые слова: концепт, неомифологизм, роман. 

The article focuses on revealing the peculiarities of the language representation of the 

neomythological conceptual grounds of the novel diptych “The Witches of Eastwick”, “The Widows 

of Eastwick”by the American writer J. Updike on the exemplary basis of studying the author’s key 

neomythological concept ART within the framework of cognitive linguistics and linguoculturology.  

Key words: concept, neomythologism, novel. 

 

В американській літературі на межі ХХ–ХХІ ст. зростає інтерес до міфу й 

формується новий, неоміфологічний тип художнього мислення як спроба знайти 

універсальні відповіді на глобальні онтологічні питання. Американський варіант 

неоміфологізму ХХ ст. має власні витоки та національно-історично зумовлені 

функції. Серед них американська самоідентифікація, імміграційні процеси, 

мультикультурність, тощо. За цих обставин у США дуже рано та швидко 

національний міф почав заміщуватися космополітичною маскультурою, її 

стереотипами, тотемами й табу, що також зумовило загальнонаціональну 

потребу в неоміфах, їх моделюванні й аналізі.  

Відтак, актуальність нашої роботи визначається її спрямованістю до 

лінгвокогнітивного вивчення творчого досвіду новітнього американського 

романіста, поета, есеїста, літературного критика Джона Апдайка (John Updike, 
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1932-2009), для якого неоміфологічні тенденції є провідними. Романна проза 

Дж. Апдайка є постійним об’єктом полеміки як серед вітчизняних (монографії 

Т. Н. Денисової; статті А. О. Аствацатурова, М. А. Анастасьєва, Б. О. Гіленсона, 

Т. Л. Морозової та ін.), так і серед зарубіжних літературознавців та мовознавців 

(Дж. де Белліс, Р. Берчард, Е. Варго, Р. Детвейлер, С. Олстер). Щодо 

дисертаційних досліджень останніх десятиліть, в Росії з’явилися дві дисертації з 

літературознавства: В. І. В’юшиної («Романи Дж. Апдайка «Бразилія» й 

«Гертруда і Клавдій»: особливості белетристичної оповіді», 2006), М. Гриньової 

(«Тема сім’ї та її художнє втілення в новелістичному циклі Дж. Апдайка 

„Занадто далеко йти”», 2005) та одна культурологічна дисертація 

Н. Є. Пудовочкіної («Неоміфологізм у художній культурі США ХХ ст.», 2006). В 

Україні в цьому річищі захищено одну лінгвістичну дисертацію С. Р. Авраменко 

(«Лексико-стилістичні засоби вираження теми відчуження в сучасному 

американському соціально-психологічному романі» (на матеріалі трилогії 

Дж. Апдайка), 1986)). 

Дотепер вивчалися лише окремі питання міфопоетики Дж. Апдайка, 

бракувало комплексного розгляду неоміфологічних тенденцій письменника як 

світоглядної та естетичної полісистеми. Поза увагою дослідників залишилось 

також виявлення ключових неоміфологічних концептів у романістиці 

Дж. Апдайка, а також специфіка їх вербалізації в творах письменника з точки 

зору лінгвокогнітології та лінгвокультурології з фокусом на аналізі конкретного 

літературного матеріалу, що враховував би національно-культурний вимір 

досліджуваного явища. Це експлікує актуальність нашої розвідки, бо саме 

антропоцентричне вивчення концептів як оперативних одиниць знання, які 

поєднують суспільний та індивідуальний досвід (Н. Д. Арутюнова, О. С. Кубрякова, 

О. І. Морозова, М. М. Полюжин, І. С. Шевченко, R. Langacker), сприяє зосередженню 

уваги вчених на явищах, що становлять невід’ємну частину життя як окремої 

людини, так і людства в цілому як підґрунтя цінностей культури.    

Метою роботи є виявлення неоміфологічного концептуального підґрунтя 

романів «Іствікські відьми», «Іствікські вдови» Дж. Апдайка та специфіки мовної 

об’єктивації ключових неоміфологічних концептів в цих програмних творах автора.  
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Об'єктом дослідження є неоміфологічний концепт МИСТЕЦТВО (КМ) 

зазначеного скопуса романістики Дж. Апдайка, а його предметом виступає 

специфіка його художньої об’єктивації.   

Матеріалом нашої розвідки є романи Дж. Апдайка “The Witches of 

Eastwick” (1984), “The Widows of Eastwick” (2008). 

Методологічну основу роботи складають фундаментальні розвідки з 

проблем концептології (М. М. Болдирєв, С. Г Воркачов, В. І. Карасик, 

С. А. Жаботинська, А. М. Приходько, Дж. Лакофф, Ж. Фоконьє та ін.), теорії 

міфу та міфокритики (С. С. Аверінцев, М. Еліаде, Дж. Дж. Кемпбелл, 

О. Ф. Лосєв, Є. М. Мелетинський, З. Г. Мінц, В. М. Топоров, 

О. М. Фрейденберг), структуралізму та семіотики (Р. Барт, К. Леві-Строс, 

Ю. М. Лотман, В. П. Руднєв), поетики роману (М. М. Бахтін). 

Специфіка досліджуваного матеріалу й характер поставлених завдань 

зумовлюють комплексність застосованих методів: концептуально-

контекстуального, міфопоетичного, генетичного, а також семіотичного аналізу. 

Наукова новизна роботи полягає як в інтегративному вивченні 

неоміфологічних тенденцій у романній спадщині Дж. Апдайка із застосуванням 

методологічного апарату когнітивної лінгвістики для аналізу концептуального 

підґрунтя індивідуального стилю письменника. Здійснено аналіз домінантного 

неоміфологічного концепту індивідуальної концептосфери автора. Виявлено 

особливості художньої репрезентації неоміфологічного концепту МИСТЕЦТВО у 

вищезазначеному романному диптиху.  

КМ найповніше вербалізується в романах Дж. Апдайка “The Witches of 

Eastwick”, “The Widows of Eastwick”. Компонентами змісту лексеми «мистецтво» 

є репрезентація дійсності, вираження певних ідей, думок, досконале вміння. Під 

поняттям мистецтва автор об’єднує, окрім художньої образотворчої діяльності, 

музику та літературну творчість.  

Поняттєва складова КМ відображає функціонування мистецтва як об’єкта 

на різних етапах людського життя, яке певним чином сприяє її самовираженню. 

Головні героїні «Іствікського» диптиху сприймають навколишній світ та життя 

через мистецтво: Джейн –через музику, Олександра – через візуальний образ, 
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Сьюкі – через слово. Різні прояви свого творчого начала – здатність ліпити та 

народжувати – Олександра усвідомлює як щось неподільне: фігурки вона ліпить 

із глини і діти для неї – та сама глина: 1) “Children are of a clay that to an extent 

remains soft” [2, с. 20]. 

Предметно-чуттєва складова КМ включає мовні одиниці, що позначають 

розуміння мистецтва як внутрішній духовний світ героїв. Для всіх основних 

персонажів роману їхні будинки – це їхній особистий центр. Маєтки жінок за 

розмірами відрізняються від претензійного помешкання ван Горна: подруги жили в 

невеличких сільських будинках, Дерріл купує собі родовий будинок Леноксів. Але 

житлові приміщення всіх трьох героїнь мають одну спільну рису – вони 

недобудовані й невлаштовані. Це позначає невпорядкованість, недобудованість 

особистої долі кожної героїні, які неначе загнані у глухий кут простору міста Іствік у 

вигляді літери «L». Проте, у концептуальній картині світу автора виявляється 

своєрідний біцентризм особистого простору головних героїнь. На перший погляд, 

фізично і соціально для всіх трьох жінок центр – це їх будинок. Але в тексті 

простежується наявність іншого особистого центру – це власний духовний центр 

героїв. Для Джейн її священний духовний простір, справжній дім – музика, для 

Олександри – скульптура, для Сьюкі – це література. Таким чином, сакральним 

духовним простором головних персонажів виступає мистецтво. 

Ірраціональність, природність, які допомагали героїням у їх творчості, 

навпаки, заважали в облаштуванні власного фізичного простору для житла. У 

хисткості музичної гри Джейн відчувалась експресія і чарівність, а її житло, яке 

було поєднанням старовини й новітніх тенденцій, справляло неприємне 

враження якоїсь несправжності. Маленький сільський будинок Джейн Смарт 

названо в тексті 2) “Cove Homes”, що є символічною рисою іншого простору і 

акцентує опозицію «людське – нелюдське» помешкання. Зневажливе ставлення 

Джейн та її дітей до «старовинних дрібничок» тільки посилювало відчуття 

занедбаності помешкання. 3) “Jane really did live, Alexandra told herself in 

extenuation, in some unsolid world part music, part spite” [2, с. 235]. 

Олександра – художниця-скульптор дрібної пластики. Мистецтво для неї 

теж стало справжнім духовним простором. На відміну від гармонійного 
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символічного світу Джейн, у Олександри навіть у її художньому просторі 

простежується недобудованість: її скульптурні моделі теж недоліплені. 

Використання природного матеріалу, недомовленість у скульптурах Олександри 

мали особливу привабливіcть для покупців Іствіку. Але її недороблений будинок 

із земляною підлогою свідчив про нестабільність і занедбаність власного 

простору: 4) “She felt suffocated by her uselessness and the containing uselessness of 

this house” [1, с. 67]. 

Сьюкі – репортер світської хроніки, тому простір героїні – це життя у 

слові. Мініатюрний будинок Сьюкі, де найчастіше зустрічались подруги, являв 

собою будівлю, двоповерхову з фасаду, але одноповерхову з тилу. У крихітній 

кухні 5) “everything crowded together and the sink stained and miniature, and 

beneath it a smell of povetry lingering from all the Eastwick generations who had lived 

here and had imposed their patchy renovations in the centuries when old hand-hewn 

houses like this were not considered charming” [2, с. 23]. Кімната Сьюкі нагадує 

«печеру» 6) (“they took their drinks into the «den», a little room <…>” [2, с. 26]) зі 

стелею, що має дивний кут нахилу, а єдине вікно, і Сьюкі нічого не могла бачити 

крізь нього: 7) “the room’s one window, too high for a woman not standing on a stool 

to peer out for, had lozenge panes of leaded glass, thick glass bubbled and warped like 

bottle bottoms [2, с. 26]. Сьюкі як репортер повинна знати, бачити і чути все про 

всіх, разом із тим в описі будинку автор підкреслює невідповідність її життєвого 

простору творчому устремлінню.  

Простір існування головних героїнь створює відчуття недобудованості і, 

відповідно, негармонійності. Відьми, зовні задоволені своїм життям і створеним 

ними «жіночим світом», підсвідомо відчувають недосконалість довколишнього 

простору. Тому з приїздом ван Горна вони використовують можливість 

вдосконалити власний простір за рахунок його будинку: 8) “His vast home, which 

they had nicknamed Toad Hall, expanded their meagre domiciles” [2, с. 207]. Однак 

чоловік, котрий, здавалося б, давав кожній жінці відчуття цілісності, виявився 

такою ж бутафорією, як і його житло. 

З особливою гордістю Дерріл демонструє так звану 9) «La chambre de 

resistance». Вона була заповнена витворами сучасного мистецтва з домінуючою 
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ознакою штучності. Особливо потворною скульптурною композицією у сприйнятті 

Олександри була скульптура жінки, створена з дротяної сітки, пивних банок, 

фарфорового горщика і з обличчям пластмасової ляльки. Цю скульптурну 

композицію під назвою 10) “A Маrisol with guts” [2, с. 87] Дерріл із захопленням 

представив як витвір мистецтва генія, що творить заради грошей – Кінхольца. 

Сприйняття цієї скульптурної композиції Деррілом і Олександрою цілком 

протилежне. Ван Горн бачить у новому мистецтві (поп-арті) дещо нове та радить 

Олександрі, яка працює з глиною, змінити свій «класичний» погляд на мистецтво: 

11) “I should be saying, are going to be our Mona Lisa. We were talking about 

Kienholz” [2, с. 90]. Проте Олександра, чиї творіння є натхненними любов’ю: 12) “My 

little bubbies aren’t jokes, they’re meant affectionately” [2, с. 87], вбачає в «новому 

мистецтві» тільки грубість, штучність: 13) “permanized garbage” [2, с. 87];  14) “there 

now hung of protruded or dangled gaudy travesties of the ordinary” [2, p. 87].  

Тільки на перший погляд Дерріл ван Горн –експериментатор, обізнаний у 

всіх напрямках мистецтва і науки. Кожній жінці “сommunity” він допомагає 

удосконалити свій особливий дар: пародоксальним чином його поради 

призводять до протилежного. Так, Олександра, прислухавшись до поради ван 

Горна використовувати для творчості не сакральну глину, а пап’є-маше (матеріал 

із конотацією штучності), відчула, що втрачає свій природний хист і магічну 

силу: 15) “Alexandra found her independent existence had gone from clay to paper in 

substance and her sustaining ties with nature had slackened” [2, с. 197]. 

У результаті сподівання Олександри взяти участь у виставці в Нью-Йорку 

не справдилися, але посилилось бажання відмовитись від штучного матеріалу: 

16) “after all the papier-mache I want to do something permanent” [2, с. 281]. 

Сьюкі Дерріл порадив писати замість статей романи, що знов-таки не дало 

бажаного результату. Джейн після тривалих музичних репетицій із Деррілом спадає 

на думку, що вона лише «непогана віолончелістка». Так, дотримуючись порад ван 

Горна, у професійній діяльності жінки втрачали свою природну творчу силу. Дерріл 

нав’язує себе як творець світу, проте він є втіленням гри: 17)  “Alexandra thought, of 

theft and transformation, with nothing of guileless creative engendering about it, only a 

boldness of monstrous combination” [2, с. 224]. 
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Отже, дослідження змісту неоміфологічного КМ показало, що КМ є 

ключовим у проаналізованих романах Дж. Апдайка і формує головні міфологічні 

опозиції в тексті: «природне творення» – «штучне конструювання», 

«своє», «автентичне» – «чуже». Чуттєво-образна складова КМ виявила 

біцентризм простору існування головних героїнь: 1) це фізичний простір; 

2) священний духовний простір (справжній дім для Джейн – музика, для 

Олександри – скульптура, для Сьюкі – це література), тобто сакральним 

духовним простором головних персонажів виступає мистецтво. 

Неоміфологічний вимір КМ актуалізує поняття творчості як процес 

створення художнього шедевру в його співвідношенні з мистецтвом поп-арту. 

Глибина можливих інтерпретацій мистецького твору протиставляється 

примітивності та поверхневості поп-арту, яке представляється штучним 

«конструюванням», а не природним «народженням» автентичного мистецтва.  

У цьому зв’язку, перспективу нашої роботи вбачаємо у подальшому 

виявленні неоміфологічних концептів романів американського письменника 

Дж. Апдайка зі встановленням їхніх взаємозв’язків в літературній архітектоніці 

та поглибленим дослідженням способів їхньої художньої об’єктивації.  
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Стаття присвячена аналізу антропосферних лексичних інновацій як об’єкту навчання 

англійської мови та їх перекладу українською мовою. Систематизовано лексичні інновації по 

частиномовних характеристиках, досліджено способи їх україномовного перекладу, а також 

розроблено стилістичну типологію неологізмів.  

Ключові слова: Антропосферні лексичні інновації, переклад, способи перекладу, 

стилістична типологія. 

Статья посвящена анализу антропосферних лексических инноваций как объекту 

изучения английского языка и их перевода на украинский язык. Лексические антропосферные 

инновации систематизированы по частям речи, исследованы способы их украиноязычного 

перевода, а также разработано стилистическую типологию неологизмов. 

Ключевые слова: Антропосферные лексические инновации,  перевод, способы 

перевода, стилистическая типология. 

This article analyzes lexical antroposferе innovation  as an object of studying  English and their 

translation into Ukrainian. The part-of-speech specification of the types of English neologisms are 

worked out followed by the study of the ways of their Ukrainian translation, stylistic typology of 

English neologisms is developed as well. 

Key words: Аntroposferе, lexical innovation, translation, lexical units, ways of translation, 

stylistic typology.  
 

Лексика в системі мовних засобів є одним з найважливіших компонентів 

мовної діяльності. Це визначає її важливе місце на кожному занятті з іноземної 

мови. Основною метою навчання лексики є створення необхідних передумов для 

формування мовної діяльності [1,3,4]. 

Лексика знаходиться в стані безперервної зміни відповідно до мовних 

законів. З розвитком суспільства з’являються нові предмети, явища, які потім 

відбиваються в нових словах і нових значеннях [3]. 

Актуальність даної роботи зумовлена тим, що сучасний світ щодня 

змінюється під впливом багатьох факторів, з’являються нові поняття, явища та 

предмети, які знаходять своє відображення у мові, що потребують постійного 

дослідження та вивчення. Актуальність роботи підсилюється інтегративною 
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сутністю антропосферних інновацій, які визначають  її важливість не лише для 

лінгвістики, а й для перекладознавства та методики навчання перекладу. 

Об’єктом дослідження є нові лексичні та фразеологічні номінації, що 

з’явилися наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. Предметом дослідження 

виступають структурно-семантичні особливості неологізмів англійської мови та 

способи їх передачі українською мовою за допомогою різних видів перекладних і 

неперекладних еквівалентів. 

Основною метою дослідження є аналіз особливостей лексичних 

антропосферних інновацій як об’єкту навчання англійської мови. 

Методологічну базу дослідження складають: метод зіставного аналізу; 

описовий метод; метод дистрибутивного аналізу; метод компонентного (семного) 

аналізу; метод словотвірного аналізу; статистичний метод; кількісний метод. 

Матеріалом аналізу були британські публіцистичні періодичні видання, серед 

яких Таймс (« The Times»), Гардіан («The Guardian»), Дейлі Телеграф («The Daily 

Telegraph»), Файненшл таймс («Financial Times»), а також скрипти  художніх 

фільмів та серіалів, загальний корпус прикладів становить 150 висловлювань, з 

наявними в них лексичними антропосферними інноваціями. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ньому неологізми вперше 

систематизовані та вивченні з позиції як лінгвістичного, так і перекладознавчого 

підходу.  

У практиці перекладацької роботи помітне місце займає проблема перекладу 

неологізмів, тобто нових слів, що з’явилися в мові у зв’язку з розвитком 

суспільного життя і виникненням нових понять. 

Неологізм – функціональне новоутворення, яке служить якійсь 

інформаційній або комунікативній меті. Мовний неологізм, який відповідає на 

запит нового життєвого явища та називає його, може бути визначений як 

номінативний. До них відносяться історичні, політичні, науково-технічні та інші 

номінації, наприклад: (declinism, corpocracy, businesscrat, Baracknophobia) тощо. 

Головною ознакою неологізму є абсолютна новизна для більшості носіїв 

мови. Лексема маркується у якості неологізму короткий відрізок часу. Щойно 

вона починає активно вживатися, одразу ж губить ознаку новизни, тобто 
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поступово переходить у лексичну систему мови в якості загальновживаної 

мовної одиниці [5]. 

Існування різноманітних визначень основної одиниці неології – неологізму – 

зумовлює різні напрямки вивчення цього явища: структурно-семантичного, соціо- й 

психолінгвістичного, структурного, когнітивного, денотативного тощо [2]. 

Першим етапом нашого дослідження є систематизація англомовних 

антропосферних інновацій по частиномовних характеристиках. 

Проведений нами аналіз засвідчив, що  в абсолютній більшості англомовні 

антропогенні інновації реалізовані за допомогою іменників – 60,66 % (99 

висловлювань), серед яких найбільш частотними були лексичні одиниці, які 

означають типи комп’ютерів і їх структуру, наприклад: 

(1) personal computer (PC) – персональний комп’ютер (5); 

(2) multi-user – комп’ютер для кількох чоловік (5). 

За допомогою дієслова реалізовано 14% висловлювань з антропосфернними 

інноваціями, що складає 21 висловлювання:  

(3) to take а walk – голосувати за кандидата іншої партії (6);   

(4) to trouble-shoot – знищити частину даних в пам’яті комп’ютера (6). 

За допомогою прикметника реалізовано 21,33% висловлювань з 

антропосфернними інноваціями, що складає 32 висловлювання, найчастіше 

використовувалися такі номінації: 

(5) negligent - описує стан, в якому людина неуважно відкрили двері в нічній 

сорочці (7). 

Найменша доля реалізацій в усьому обсязі проаналізованих висловлювань  

належить дієприслівнику, та складає – 4%, (6 висловлювань), серед них 

високочастотними є наступні номінації:  

(6) trotting up – риссю (8) . 

В нашому дослідженні обрані антропосферні інновації ми можемо віднести 

до різних стилів: публіцистичного, розмовного, наукового. А отже другим 

етапом нашого дослідження стала розробка стилістичної типології неологічних 

номінацій. 
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До публіцистичного стилю, серед  най частотних, відносяться такі номінації 

з суспільно-політичної сфери:  

(7) micro-donor – мікро-донор (9) . 

Що стосується розмовного стилю мовлення, то серед номінацій найбільш 

уживанні наступні:  

(8) attack fax – телефакс з наклепом на когось (10). 

До наукового стилю належать номінації, пов’язанні з комп’ютерною 

технікою: 

(9) hardware – частини комп’ютера (10) . 

Останнім етапом нашого дослідження стало виявлення кореляцій між 

частиномовними  характеристиками вираження антропосферних інновацій та 

застосуванням перекладацьких трансформацій. Для того, щоб дослідити 

співвідношення різних типів інновації та статистичних даних щодо способів 

перекладу англомовних інновацій українською мовою був проведений 

експеримент в «Харківській народній академії», на факультеті «референт-

перекладач». Результати проведеного експерименти засвідчили наступне:   

– із залучанням транскрибування  студентами було перекладено 16 

висловлювань (10,66 %):  

(10) infoganda – інфоганда (7);   

– із залучанням транслітерації перекладено 7 висловлювань  (4,66%): 

(11) micro-donor – мікро-донор (10); 

– із залучанням калькірування студенти переклали 22 висловлювань 16,66%: 

(12) opposition research – опозиційне розслідування (9). 

Показники описового перекладу виявилися найвищими – 105 висловлювань 

(70%):  

(13) office-park dad – одружений чоловік, що живе в передмісті, який займає 

посаду службовця в конторі (11). 

Таким чином, систематизація антропосферних лексичних інновацій по 

частиномовних характеристиках  та  встановлення їх частотності показало, що  

високочастотним є прикметник, його показник складає  47,6%  (143 

висловлювання),  середньо частотним є іменник – це 39,7% (119 висловлювань) 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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та низькочастотними  є дієслово, його показник становить 7%  (21 

висловлювання) та прислівник – 5,7% (17 одиниць). 

Розкриття кореляції між частиномовними характеристиками  

антропосферних інновацій та застосуванням перекладацьких трансформацій 

встановило, що при україномовному перекладі студенти найчастіше 

використовували описовий переклад 70% та калькування 14,66 % відповідно, у 

меншій долі був використаний спосіб транскрибування 10,66% й транслітерація 

4,66%. 

Перспективу роботи становить вивчення можливостей впровадження 

отриманих результатів в навчальний процес, зокрема використання матеріалу і 

результатів дослідження при роботі в області лексикографії, при подальшому 

вивченні проблем неології. Також досліджений матеріал може 

використовуватися при розробці навчальних курсів з риторики, культури мови і 

стилістики. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Алиаскарова Г. Ф. Сравнительный анализ неологизмов в современном русском 

и немецком языках / Г. Ф. Алиаскарова. – (Гуманитарные науки) // Вестник 

Саратовского государственного технического университета. − 2006. – N 4. – 325 

с. 2. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка. – М., 1977. 3. Жлуктенко 

Ю. А. Неорганический язык в многоязычной ситуации / Ю. А. Жлуктенко // 

Языковые ситуации и взаимодействие языков. – К. : Наукова думка, 1989. – 104 

с. 4. Жлуктенко Ю. А. Неорганический язык в многоязычной ситуации / Ю. А. 

Жлуктенко // Языковые ситуации и взаимодействие языков. – К. : Наукова думка, 

1989. – 104 с. 5. Жлуктенко Ю. А. Номинативные аспекты словосочетания / Ю. 

А. Жлуктенко // Проблемы варьирования языковых единиц. – К. : УМК ВО, 1990. 

– 167 с. 6. Кубрякова Е. С. Словообразование / Е. С. Кубрякова // 

Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 

1990. – С. 331-332. 7. Попова Т. В. Русская неология и неография: учеб. электр. 

текст. Издание / Т. В. Попова. – Екатеринбург, 2005. – 96 с. 

СПИСОК ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ: 



 168 

1. Big mamma’s house: Twentieth Century Fox Film Corporation 2000 [Електроний 

ресурс] – [Режим доступу]: http://www. imdb.com/ title/tt0208 003/. 2.Ayto John 

The Longman Register of new words.- М. : Русский язык. 1990, – 425 с. 4. Bradbury 

R. ”Dandelion  Wine” / R. Bradbury // Iris Press London 2008. – 320p. 5. Captain 

America:  Artisan Entertainment 2011[Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.imdb.com/ title/tt0458339/.  6. Cronin A. J .“The Citadel”/A.J. Cronin// 

 Penguin.  Great Britain, 2005.– 480 p. 7. Crystal D. and Davy D., Investigating 

English Style. – M., 1969. 8. Fust and furious: Universal Pictures 2009 [Електроний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.imdb.com/title/tt1013752/  9. Newsweek, 

monthly № 6-10, 1999. № 1-4, 2000. 10. The New Oxford American Dictionary, ed. 

by E.Jewel, F.Abate. – New York, Oxford : Oxford University Press, 2001. –2023 p. 

11. The Oxford Dictionary of New Words, ed. by E.Knowles with J.Elliot. – Oxford : 

Oxford University Press, 1997. – 357 p.  

 

УДК 811.111 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ 

 

Лобач М.М. (Харків) 

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

 

У статті визначено особливості перекладу англійських наукових текстів українською 

мовою, проаналізовано різні перекладацькі трансформації, характерні для перекладу у галузі 

науки. 

Ключові слова: переклад, перекладацька трансформація, науковий текст. 

В статье определены особенности перевода английских научных текстов на украинский 

язык, проанализированы различные переводческие трансформации, характерные для перевода 

в сфере науки. 

Ключевые слова: перевод, переводческие трансформации, научный текст. 

The article reveals the peculiarities of translation of English scientific texts into Ukrainian, 

with the analysis of translation transformations characteristic of the sphere of science. 

Key words: translation, translation transformation, scientific text. 

 

Поява нових напрямків у сучасній науці вимагає їх всебічного аналізу. У 

зв'язку з тим, що гендерні відносини пронизують майже всі сфери людської 

діяльності, з'явилися нові найменування міждисциплінарної науки, яка 

http://en.wikipedia.org/wiki/Artisan_Entertainment
http://www.imdb.com/%20title/tt0458339/
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=distributor%20fast%20and%20furious&source=web&cd=7&ved=0CFkQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Fcompany%2Fco0005073%2F&ei=NuRRT7LLJI3zsgaWqs3mCw&usg=AFQjCNG2HMOWfOzCoAYK9e1qGuiWi7Mcgw
http://www.imdb.com/title/tt1013752/
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займається дослідженням гендера: гендерологія, гендергетика; виробляється 

загальна методологія, необхідна для однозначного визначення цих понять. 

У зв'язку з цим, завдяки консолідації зусиль лінгвістів виник самостійний 

напрямок – лінгвістична гендерологія або феміністська лінгвістика, у якому 

знаходять застосування не тільки дані інших наук, але і власне лінгвістична 

компетенція. Представники цього напрямку схиляються до використання 

широкого набору методів і методик, що дозволяють досліджувати відбиття 

гендера в мові. Вивчення гендерної проблематики в мові залишається одним з 

пріоритетних напрямків досліджень вітчизняних та західних мовознавців, що й 

зумовлює актуальність даного дослідження. 

Об’єктом дослідження є способи перекладу наукової термінології у галузі 

гендерних досліджень. 

Предметом вивчення є перекладацькі трансформації, що мають місце при 

перекладі англійських наукових текстів українською. 

Метою даного дослідження є виявлення та загальна характеристика 

особливостей перекладу текстів у галузі гендерних досліджень.  

Задачі, що постають в рамках цієї роботи є вивчення:  

– гендерних стереотипів у мові оригіналу та їх відображення у перекладі; 

– термінологічних розбіжностей у зазначеному типі тексту; 

– способів перекладу складних випадків.  

Для досягнення поставленої мети було використано матеріал з 

аутентичного англомовного джерела загальним об’ємом 20000 друкованих 

знаків, зміст якого дає можливість провести аналіз перекладу гендерних 

новотворів та виявити причини наявності гендерних відмінностей. 

У наш час гендерні дослідження відіграють значну роль у різних 

напрямках гуманітарних наук. З'ясування ролі статей у розвитку культури, їх 

символічного й семіотичного вираження у філософії, історії, мові, літературі, 

мистецтві дозволяє виявляти нові аспекти розвитку соціуму, глибше проникати в 

суть процесів, що відбуваються. З огляду на значимість цієї проблематики, 

можна сказати, що гендерний "вимір" дає можливість по-іншому глянути на 

добре відомі факти або добутки, інтерпретувати їх з урахуванням гендерної 
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диференціації, виявляти підтексти, що відбивають символи жіночого досвіду, а 

також реконструювати, як відомо, непорушні поняття. 

Гендерні дослідження як науковий напрямок стали результатом 

інтенсивного розвитку феміністських практик. Нова фаза в розвитку цього 

потужного наукового потоку позначається в 80-і рр., коли відбувся перехід від 

аналізу патріархату й специфічного жіночого досвіду до аналізу гендерної 

системи. Жіночі дослідження (women's studies) переростають поступово в 

гендерні, де на перший план висуваються підходи, згідно яким всі аспекти 

соціальності й культури можуть мати гендерний вимір. Зміщаються не тільки 

акценти феміністських досліджень, але міняється і якість аналізу: радикальний 

критичний запал, що був співпадав з деякими напрямками фемінізму, 

переміняється більш серйозним прагненням зрозуміти, як гендер конструюється 

й відтворюється в усіх соціальних процесах. Нова концепція гендера перевела 

предмет «жінки» у більш широке проблемне коло статевої розбіжності, яку 

(деякі дослідники відзначають, що це зрушення збігається з переходом від 

«соціальної історії» до «культурної історії»). Зміст жіночих досліджень 

поширився, включивши проблеми маскулинності й сексуальності. Тепер 

гендерні дослідження збагатилися напрямком «man's studies» (чоловічі 

дослідження). 

Розвиток та оформлення «man's studies» стало зворотнім рухом у 

конструюванні гендерних досліджень. Жінки, переосмислюючи свою сутність, 

змусили чоловіків задатися цими ж питаннями. Пануюча модель пояснення 

чоловічої сутності вичерпала себе, та зараз у гендерних дослідженнях 

здійснюється перехід від традиційного образа чоловіка до спроб пояснити нову 

ситуацію. Жорсткість гендерної ролі для чоловіка виявилася дуже сильної, 

оскільки вимагає постійного підтвердження своєї мужності, що в основі своєї 

визначається через володарювання, домінування, заперечення жіночності. У 

сучасних чоловічих дослідженнях аналізуються етапи становлення мужності, 

історичні кризи останньої особливості гендерних технологій у формуванні 

образів маскулинності й т.п.  
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Починаючи з 70-х років спостерігається постійне зростання гендерних 

досліджень, збільшення кількості освітніх програм, а з початку 80-х років 

гендерна тематика впливає на всі суспільні дисципліни. Коло наук, що 

включаються в гендерні дослідження, надзвичайно широке: філософія, соціологія, 

економіка, демографія, історія, антропологія, психологія, політологія, філологія й 

соціолінгвістика, семіотика, етнографія, культурологія та інші. У 90-х рр. гендерні 

дослідження стають досить розповсюдженими в усьому світі [1, с. 21]. 

У сучасному перекладознавстві існує велика кількість різноманітних 

теоретичних моделей, також розрізняють загальну теорію перекладу, теорії 

окремих видів перекладу і часткові теорії перекладу. Все, що характеризує 

комунікацію і процес перекладу загалом, незалежно від умов їх реалізації, 

жанрового характеру текстів, контактуючих мов є важливим для загальної теорії 

перекладу. 

Перекладацькі універсалії включають інваріант перекладу, відповідники, 

буквалізми, способи перекладу, інформаційний запас, компоненти акту 

комунікації, які обов’язково виділяються в будь-якому виді комунікації. 

Перекладацькі універсалії доповнюються явищами, типовими для деяких 

процесів перекладу (наприклад, передачу стилю автора в художньому перекладі, 

прецизійні слова в усному перекладі), вони стають визначальними при виділенні 

теорій в науці про переклад, що породжені специфікою онтології об’єкту. 

Ці труднощі перш за все, викликані новітністю гендерних досліджень і 

незначною кількістю робот у цієй галузі.  

В.І. Карабан [2] виділяє такі прийоми, як: 

1) переклад шляхом відповідного лексичного елементу мови перекладу; 

2) переклад шляхом калькування (дослівний переклад) та напів–

калькування; 

3) переклад шляхом транскодування (з можливим подальшим поясненням 

або описанням); 

4) переклад шляхом описання значення, розкриття значення певного 

поняття. 
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Слід звернути увагу на те, що в сучасній лінгвістичній літературі достатньо 

поширина відсутність перекладу: в деяких роботах написаних українською 

мовою зустрічаються терміни англійською мовою. Але, на наш погляд, це не 

дуже гарне рішення, так само, як і надмірне використання при перекладі 

прийому транскодування.  

Транскодування може відбуватися при перекладі в тих випадках, коли в 

культурі і, зокрема, науці країни мови перекладу відсутнє відповідне поняття і 

відповідний прикладний еквівалент, і не можна підібрати слово або слова в мові 

перекладу, які б адекватно передавали зміст поняття і дозволяли вимогам до 

термінотворення. Оскільки при транскодуванні транс кодоване слово має одне 

значення, то такий спосіб перекладу доцільно застосовувати в тих випадках, коли 

в мові перекладу необхідно створити чітко однозначний термін: 

(1) Bloomfield and Newmark discuss prescriptive grammar as the linguistic 

manifestation of rationalism, of neo-classicism, and of status anxiety accompanying 

changes in class structure. – Блумфільд та Ньюмарк розглядають прескриптивну 

граматику, як лінгвістичний прояв раціоналізму, неокласицизму й почуття 

занепокоєння, яке супроводжує зміни в класовій структурі. 

У перекладі зустрічаються терміни, для перекладу яких необхідні 

спеціальні знання в обраній темі. Наприклад: Generic use – загальнородове 

використання; Sex – біологічна стать; Linguistic manifestation – лінгвістичний 

прояв раціоналізму; Gender inequality – гендерна нерівність; Prestige form – 

авторитетна форма; Tag question – розчленоване питання.  

Саме такі лексеми викликають найбільші труднощі, оскільки вимагають 

наявності знань, що не входять до загальної перекладацької компетенції. 

Головною особливістю наукового стилю вважають його узагальнений 

характер. Загальнолінгвістична характеристика наукового стилю мас цікаве 

розмежування усередині даного функціонального стилю, а саме такі «жанрові» 

підрозділи, як стиль лексико-граматичного та науково-популярного. Однак, усі 

ці розходження носять суто кількісний характер, і тому не в змозі порушити 

основні якісні характеристики наукового стилю взагалі. 
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Основними лексичними труднощами при перекладі наукової літератури у 

галузі гендерних досліджень є переклад термінів, ускладнений наявністю 

спеціалізованої термінології, властивої певної галузі наукових знань, наявністю 

загальнонаукових термінів, які є універсальними для різних сфер наукової 

діяльності; переклад неологізмів, які найчастіше не мають аналогів у мові 

перекладу. 

Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому аналізі наукових текстів 

на предмет виявлення термінологічних відповідників. 
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У статті розкрито сутність активних методів навчання рольової поведінки у побутових 

ситуаціях спілкування як складової вивчення іноземної мови. У роботі доведено 

експериментальним шляхом ефективність використання рольових ігор перед традиційним 

методами вивчення іноземних мов.  

Ключові слова: рольова гра, побутові ситуації, активні методи навчання. 

В статье раскрыта сущность активных методов обучения ролевому поведению в 

бытовых ситуациях как составляющей изучения иностранного языка. В роботе доказано 

экспериментальным путем эффективность использования ролевых игр по сравнению с 

традиционными методами изучения иностранных языков. 

Ключевые слова: ролевая игра, бытовые ситуации, активные методы обучения.  

The present article reveals the matter of active methods of studying such as role-playing in 

particular. Role behavior in everyday situations was analyzed and the effectiveness of using role-

playing in comparing with traditional methods was proved by an experiment.  

Key words: role-playing, everyday situations, active methods of studying.  
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Комунікативний підхід до навчання іноземним мовам є сьогодні 

методичним стандартом. Реалізація комунікативного підходу означає, що 

формування іншомовних мовленнєвих навичок та умінь відбувається шляхом і 

завдяки здійсненню учнем іншомовної мовленнєвої  діяльності, а процес 

навчання  іноземної мови будується адекватно реальному процесу мовленнєвого 

спілкування [15, 39]. 

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 зі 

студентами, або особами, які вивчають іноземну мову є рольова гра, яка 

розглядається в цієї роботі.  

Актуальність дослідження. Досягти високого рівня комунікативної 

компетенції в англійській мові, не знаходячись серед її носіїв, справа дуже 

важка. Тому, у зв'язку з сучасними вимогами до підготовки викладача, виникає 

необхідність розробки таких методичних прийомів та засобів навчання, які б 

найбільш ефективно сприяли комплексному рішенню задач підготовки за фахом 

та виховуванню майбутніх фахівців. Як відомо, для сучасної методики є 

характерною тенденція викладання іноземної мови як процесу вдосконалення 

навичок та вмінь мовленнєвого спілкування. Одним з ефективних методичних 

прийомів, як ми гадаємо, є прийом рольової гри.  

Об’єктом нашого дослідження є навчання рольової поведінки у побутових 

ситуаціях спілкування як складової вивчення іноземної мови.  

Предметом дослідження виступали показники ефективності використання 

рольових ігор перед традиційним методами вивчання іноземних мов.  

Метою роботи був комплексний лінгвістичний й методичний аналіз  

методів навчання рольової поведінки у побутових ситуаціях спілкування як 

складової вивчення іноземної мови. 

Матеріалом аналізу були кінострічки та матеріали з Інтернет-сайтів, а саме: 

• Miss Doubtfire 

• Forgetting Sarah Marshall 

• Life as we know it 
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• Bride wars 

• Father of the bride 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ньому вперше 

конкретизовано поняття рольової гри стосовно до навчання студентів англійської 

мови та запропоновано використання першоджерел в розробці завдань для 

рольової гри; вперше поняття рольової гри пов’язано з поняттям ролі / рольової 

поведінки; вперше, на прикладі ситуацій побутового спілкування, дано наукове 

обґрунтування, за допомогою порівняльного експерименту, використання 

ігрового підходу, як більш ефективного методу навчання англійської мови.  

В останнє десятиріччя великого значення набуває пошук нових або 

реконструкція старих, добре відомих педагогічній науці методів навчання, що 

найбільшою мірою забезпечували б активність студентів у навчальному процесі. 

Зокрема, ділова гра (дидактична, ситуативно-рольова, проблемно-рольова, 

дискусійна, творча, навчальна), метод занурення, випереджувального навчання, 

мікровідкриттів, синектики (побудований на застосування аналогій і асоціацій), 

мозкового штурму, ситуативний, інтерактивний тощо [5, с.1040]. 

Людина грає в своєму житті багато ролей, всі вони досить різні і за 

характером, і за змістом. Узагальнюючи дані різних наукових праць, де 

вивчаються типології ролей та рольової поведінки, науковці зазначають, що ролі 

можуть бути ситуативними (тимчасовими, соціальними) як от споживач послуг 

(глядач, пасажир, покупець), хворий, член випадкової групи; груповими 

(постійними, соціальними), наприклад, ролі членів різних партій, клубів, сект, 

тощо; міжособистісними – це професійні ролі, а також такі як "друг", "подруга", 

"коханець", тощо; життєвими / внутрішньо особистісними – це статеві, гендерні, 

сімейні, професійні ролі, а також соціальні типи характеру [21]. 

Найбільший інтерес у рамках даної теми представляють ситуативні ролі, 

тобто ролі, які виникають і завершуються в межах ситуації. Використовування 

ситуацій з повсякденного життя дає студентам можливість змоделювати цілісний 

контекст реального спілкування з поєднанням мовленнєвих і не мовленнєвих дій, 

вербального й невербального спілкування, візуальної та звукової репрезентації 

змісту і форми [2, c.3]. 
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Рольова гра починається з визначення ситуації спілкування та розподілу ролей. 

На даному етапі треба навчати студентів приймати до уваги психо-фізіологічні 

характеристики учасників рольового спілкування, які виражаються у належності до 

певного типу емоційності, особливо темперамент, бо саме у темпераменті і 

виражається відношення людини до подій, що відбуваються. На одну й ту ж подію 

суб'єкти реагують по-різному [21, с. 180]. 

Аналізуючи рольову поведінку студентів у рамках гри, треба виділити 

спочатку три компоненти структури самої гри: ролі,  вихідна ситуація та рольові дії.  

Перший компонент – ролі. Ролі, які виконують студенти на уроці можуть 

бути соціальними і міжособистісними. Перші обумовлені місцем індивіда в 

системі об'єктивних соціальних відносин (професійні, соціально-демографічні), 

другі визначаються місцем індивіда в системі міжособистісних відносин (лідер, 

друг, суперник та ін.) Підбір ролей у грі повинен здійснюватися таким чином, 

щоб формувати у студентів активну життєву позицію, кращі людські якості 

особистості. 

Другий компонент рольової гри – вихідна ситуація – виступає  як спосіб її 

організації. При створенні ситуації необхідно враховувати й обставини реальної 

дійсності, і взаємини комунікантів. Виділяються наступні компоненти ситуації: 

1) суб'єкт, 2) об'єкт (предмет розмови), 3) відношення суб'єкта до предмета 

розмови, умови мовленнєвого акта. 

Третій компонент рольової гри – рольові дії, що виконують студенти, 

граючи визначену роль. Рольові дії, як різновид ігрових дій, органічно зв'язані з 

роллю – головним компонентом рольової гри – і складають основну, далі 

нерозривну одиницю форми гри [35]. Вони включають вербальні та невербальні 

дії, використання бутафорії. 

Рольова гра – це не епізодичний прийом, до якого час від часу вдається 

викладач, а основна форма організації навчально-виховного процесу, що 

охоплює всі етапи роботи над навчальним матеріалом: введення, тренування в 

спілкуванні і практику в спілкуванні [4]. 

Відповідальним і змістовним етапом ділових ігор є аналіз, обговорення та 

оцінка результатів гри. На цьому етапі здійснюється обмін думками, 
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дискутування, захист учасниками ігор своїх рішень і висновків, остаточний 

підсумок результатів гри. [42, с. 111] 

Отже, проробивши необхідну підготовчу роботу, викладач може 

приступити безпосередньо до організації рольової гри. На кожній картці 

викладач повинен чітко сформулювати ситуацію та обрисувати функціональну 

спрямованність кожної ролі. Далі на картці надається сама роль та ключові 

фрази, по яких студент зможе побудувати діалог. Ці фрази беруться з теми, яку 

студенти щойно пройшли, для закріплення матеріалу. Наприкінці картки 

надається також короткий словник нових слів.  

В даному дослідженні за основу були взяті діалогічні ситуації побутового 

характеру. Експеримент полягає у тому, що студенти поділяються на дві групи: 

контрольну та експериментальну. Студенти контрольної групи одержать готові 

діалоги та відпрацюють теми за допомогою лише діалогів. Студенти 

експериментальної групи одержать картки із завданням та візьмуть участь у 

рольовій грі, де їм потрібно буде діяти відповідно завданню. У експерименті 

приймали участь студенти другого курсу факультету іноземних мов 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,  загальна 

кількість студентів склала 12 осіб. Основною мовою студентів обох груп не є 

англійська мова.  

Приклад карток наведений нижче: 

Miranda (wife) 

You have three children and your husband threw a party during the day. He 

brought the whole zoo to the party and caused complaint of the neighbors. Now you 

want to express your feelings about this case and what has been on your mind all this 

time. 

Daniel (husband) 

You made a party for your children. You made everything to make it fun but your 

neighbor called your wife. Now she is here and very angry. You think that she forgot 

how to have fun and chose the career. Now you are you going to have an unpleasant 

conversation. 
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Key words: I try to do something fun you do it ten times bigger; I am the one that 

feels there has to be rules; You set me up every time to be the bad guy; I want a 

divorce. 

Vocabulary: to bust – зруйнувати; don`t you dare – не смій; to set up – 

підставляти; to grow apart – віддалилися; to work out – вирішувати. 

Отримавши картки з наданими ролями, ключовими фразами та словником, 

студенти мають лише декілька хвилин, щоб підготуватися. Робота кожної з груп 

знімалася на камеру та оцінювалася за спеціально відібраним критеріям.  

Проведене пілотне дослідження підтвердило, що використання рольових 

ігор на уроках іноземної мови набагато ефективніше ніж опрацювання матеріалу 

за допомогою готових діалогів. Студенти експериментальної групи виявили 

більший інтерес до занять і були дуже активними під час занять. Усі студенти 

експериментальної групи показали більш високі результати ніж студенти 

контрольної групи. Вони ефективно та якісно засвоїли нову тему, були відкриті 

спілкуванню, адже усі ситуації були життєві і знайомі кожному студенту. 

Учасники мали нагоду висловитись вільно, не перебуваючи в межах готових 

реплік.  

Величина, яку ми отримали під час підрахунків, була отримана за методом 

частотних розподілів, свідчить про суттєвість різниць отриманих в КГ та ЕГ. 

Вона склала 0.25 і доводить, що  ефективність методу  експериментально 

доведена. 

Представлені в даному дослідженні  матеріали можуть бути використані на 

заняттях з іноземної мови.  

Перспективу роботи становить впровадження отриманих результатів в 

навчальний процес. 
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Стаття присвячена аналізу можливості використання аудіовізуальних мистецтв при 

вивченні англійської мови. Під час роботи з відеофільмом розглянуті приклади лексичного та 

граматичного матеріалу, який визначений як активний у робочій програмі за підручником під 

ред. Аракіна В.Д. 

Ключові слова: аудіовізуальний метод, відеоматеріали, лексичні та граматичні 

одиниці. 

Статья посвящена анализу возможности использования аудиовизуальных искусств при 

изучении английского языка. Во время работы с видеофильмом рассмотрены примеры 

лексического и грамматического материала, который определен как активный в рабочей 

программе по учебнику под ред. Аракин В.Д. 

Ключевые слова: аудиовизуальный метод, видеоматериалы, лексические и 

грамматические единицы. 

The article analyzes the possibility of using audiovisual arts in learning English. During the 

work with video films examples of active lexical and grammatical material from the text book by 

Arakin V.D. have been considered. 

Keywords: audio-visual method, videos, lexical and grammatical units. 

 

Сьогодні англійська мова має статус міжнародної, тож усне і письмове 

спілкування англійською стало необхідністю. Як наслідок, вивчення іноземних 

мов покликане сформувати особистість, здатну брати участь у міжкультурній 

комунікації. Нестандартні форми роботи, включення у процес навчання нових 

прийомів, методів, технічних засобів сприяють формуванню стійкої позитивної 

мотивації та оптимальному рівню засвоєння навчального матеріалу. Особливе 

місце серед сучасних технічних засобів навчання займають аудіовізуальні 

засоби: кіно, відеопрограми і навчальне телебачення, мотиваційно-розвивальна 



 180 

роль яких висуває їх на одне з перших місць. Такі засоби стимулюють розвиток 

внутрішнього мовлення як основи мовленнєво-розумової діяльності, 

взаємопов'язують функціонування механізмів мовленнєвої діяльності, таких як 

мислення, сприймання, увага та пам'ять, підтримують інтерес та стимулюють 

іншомовну мовленнєву діяльність. Слід зазначити, що лише аудіо-візуальні 

засоби поєднують у собі мовний та позамовний елементи [11]. 

Як показав аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, кіно- 

та відеофільми мають значну перевагу в порівнянні з іншими аудіовізуальними 

технічними засобами в процесі навчання іноземної мови і відзначаються 

високою ефективністю (Н.І. Бичкова, В.В. Єгоров, В.І. Іванова-Циганова, О.Є. 

Карецький, З.П. Корнєєва, М.В. Ляховицький, Г.М. Шевельова, А.Н Щукін,      

M. Allan, M. Danesi, T. Gibson, C. Jamet, I. McWilliam, та ін.) [10, 17]. 

Метою даної роботи є аналіз можливості використання аудіовізуальної 

методики при викладанні англійської мови, проаналізовані та запропоновані 

приклади з фільмів лексичних та граматичних одиниць, які вивчаються за 

підручником Аракіна В.Д. 

Аудіовізуальний метод – це метод навчання мови в стислі терміни на 

обмеженому лексико-граматичному матеріалі, характерному для розмовного 

стилю мовлення, при інтенсивному використанні зорової і слухової наочності. 

Він виник у Франції у 50-і роки XX ст. у зв'язку з великим інтересом, який почав 

проявлятися до проблеми оволодіння іноземною розмовною мовою у стислі 

строки. Теоретичні основи методу були розроблені в Науково-дослідному центрі 

з вивчення і поширення французької мови за кордоном (КРЕДІФ – Centre de 

Recherche et d'etude pour la Diffusion de francais) [5; 11]. Повна назва методу добре 

передає його особливості та покладені в його основу принципи, – 

«аудіовізуальний структурно-глобальний», – означає, що новий матеріал 

призначений для сприйняття переважно на слух («аудіо»), а його значення 

розкривається за допомогою засобів зорової невербальної наочності 

(«візуальний»). Навчання ж мови відбувається шляхом засвоєння глобально 

(цілісно) сприймаємих та спеціально відібраних структур (моделей речення, 

мовних зразків) [11]. На думку засновників методики, предметом навчального 
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процесу повинні бути моделі вербальної та невербальної поведінки носіїв 

іноземної мови а основна увага повинна приділятися вивченню базових, 

найбільш часто вживаних мовленнєвих конструкцій і окремих лексичних 

одиниць [7, с. 16]. У наші дні аудіовізуальний метод все ще зберігає позиції 

одного з найбільш популярних методів навчання іноземних мов. У чистому 

вигляді метод в теперішній час застосовується головним чином для навчання 

іноземним мовам дорослих у країні, мова якої вивчається, або на термінових 

курсах [11, с. 105]. 

Основними принципами реалізації аудіовізуальної методики у 

навчальному процесі є [7, с. 16]: принцип основного акценту на розмовному 

мовленні; принцип усного випередження; принцип функціональності, тобто 

граматика іноземної мови повинна вивчатися у процесі мовлення, а не як 

самоціль, відірвано від нього; принцип глобальності (презентація і сприйняття 

нового матеріалу здійснюється на слух і підсилюється візуально у вигляді 

цілісних структур); принцип візуально-звукового синтезу. 

Використання відео під час вивчення мови допомагає рішенню наступних 

завдань [12]: а) підвищення мотивації навчання, б) інтенсифікація навчання, 

в) активізація студентів, г) самостійна робота студентів, д) підвищення якості 

знань студентів. 

Цикл роботи над відеоматеріалом складається з етапів, серед яких умовно 

можна виділити чотири основних [10, с. 289-290]: 1. Презентація матеріалу. 2. 

Пояснення. (Демонстрація фільму має супроводжуватись активною навчальною 

діяльністю). 3. Повторення. Розуміння основного. 4. Активізація. Розвиток 

мовних навичок і умінь мовлення чи творчий етап.  

Дотримання послідовності пред'явлення відеоматеріалу і правильне 

формулювання завдання сприяють ефективності використання відео у процесі 

навчання англійської мови [9, с. 63]. 

Існує дуже багато відеоматеріалів, які можна використати при вивченні 

англійської: а) спеціально призначені для навчання іноземної мови (відеокурси 

та інші навчальні фільми); б) призначені для носіїв мови чи автентичні, 

включаючи художні фільми і пряму трансляцію телепрограм до ефіру; в) 
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розроблені самими викладачами і студентами [9, с. 62-63]. У науково-методичній 

літературі суворої класифікації відеоматеріалів немає.  

Відеофільм виступає могутнім засобом навчання насамперед лексичного 

аспекту мовлення. За допомогою зорових образів слова можна досягти повного 

та глибокого розуміння його значення. Лексичні вправи за допомогою 

відеоматеріалів орієнтовані на сприйняття лексичних одиниць в адекватному 

аудіовізуальному контексті. У навчанні граматиці відео дає можливість показати, 

як залежать один від одного граматика і мова, як граматичні структури 

застосовуються носіями мови. 

В нашому дослідженні вживання лексичних та граматичних одиниць, 

активних за підручником під ред. Аракіна В.Д. [4], було розглянуто на прикладах 

фільму «Аватар» та «Джейн Єйр». Ми вирішили обрати саме ці відеоматеріали, 

тому що вони є з одного боку витворами сучасного кіномистецтва, а з іншого 

висвітлюють найрізноманітніші теми та образи. Це має створити більш сильну 

мотивацію студентів, а також сприятиме більш легкому засвоєнню матеріалу.  

(1). point (n.) -  точка (кінцева): “She has reached the point of despair.” 

(2). point (n.) – промінь: “...  a small point of light appears, a candle...” 

(3). point out (v.)  - вказувати на: “... and points out the window....” 

(4). point (v.) -  звертати чиюсь увагу: “She points and Jake sees ...” 

(5). dream (n.)  -  сон: “... the thud from her dream.” 

(6). dream (v.) – мріяти: “She never dreamt she was being ..." 

(7). dream (n.) - мрія: “...I started having these dreams of flying.” 

(8). dreamer (n.) – мрійник: “...  like a dreamer in REM ...” 

(9). look back - згадати, озернутися в минуле: “...She trips, falls to her 

knees; looks back…” 

(10). back (adv.) – назад: “Jane steps back” 

(11). get back (v.) – вертати, повертати:  

 “I'll see you get your legs back ...” 

 “Maybe you can get them back to the table...” 

(12). come back – повертатися: “... somebody will come back and read them” 

(13). back (n.) – спина: “She climbs smoothly onto the animal's back.” 
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Обрані приклади ілюструють різні значення використання активних слів в 

англійській мові.  

В нашому дослідженні при аналізуванні засвоєння та вживання 

граматичного матеріалу з використанням аудіо-візуального методу були 

розглянуті Speech Patterns з підручників під ред. Аракіна В.Д. для 2 та 3 курсів. 

(a) without -  (перед герундієм і віддієслівним іменником) без того, щоб: 

(14) …He reaches a steep banked stream and -- without thinking -- runs across it. 

(15) She rises and walks away without looking at Jake. 

(16) Well on that mercenary ground, will you consent to speak as my equal - 

without thinking that the request arises from insolence? 

(b) To did smth with smth – робити щось з відчуттям (страху, люті, та ін.): 

(17) He's back tomorrow. Jane is flushed with anticipation. 

(18) She's an excitable person and has taken a fit with fright. 

(19) Mason is calming; staring at Jane with puzzlement. 

(20) I'm sure she'll regenerate me with a vengeance. 

(21) Excuse me,  sir. Blanche looks at Jane with a flash of rage. 

(22) Jane's face is wrought with pity. 

(23) Jake stands, covered in mud,  as Tsu'tey stops his horse next to him, looking 

down with disdain. 

(c) Used to - використовується при описі подій чи явищ, які мали місце в 

минулому тривалий час, але потім припинилися: 

(24) Parker, I used to think it was benign neglect, but now I see you're 

intentionally screwing us. 

(25) My father used to preach that life is too short to spend in nursing animosity. 

(26) That is how Maman used to say... 

Розглянуті приклади дозволяють наочно проілюструвати використання 

мовленнєвих зразків в англійській розмовній мові. 

Для того, щоб активна лексика слугувала засобом вираження думок, 

студенти повинні не тільки знати певну кількість лексичних одиниць, але й ще 

вміти оперувати цими одиницями в складі словосполучень, речень, контексту.  

Саме цьому і сприяє використання аудіовізуальних мистецтв під час вивчення 
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мови. Наявними результатами досвіду впровадження навчання аудіовізуальної 

методики за матеріалом художнього фільму є істотне прискорення засвоєння 

нових лексичних одиниць, полегшення запам’ятовування фразових дієслів, 

поширених розмовних висловів і граматичних структур, без яких неможливе 

природне спілкування. Це відбувається за допомогою сприймання на слух 

іншомовної лексики; візуалізації інформації, яка ефективно впливає на зорові та 

слухові рецептори слухача. Крім того автентичні відеофільми можуть мати не 

лише пізнавальний контент, але й дидактичну спрямованість. 

Як висновок, можна зазначити, що досягненнями методу є вибір мовного 

матеріалу на основі “живої”, розмовної мови; оволодіння розмовною мовою та 

застосування зорово-слухової наочності. Недоліками є повне виключення рідної 

мови, перебільшення ролі механічного тренування.  

Використання відео на уроках англійської мови дозволяє розвинути 

мовний здогад і розширити кругозір. При роботі над відеофрагментом задіяні всі 

чотири види комунікативної діяльності: аудіювання, говоріння, читання і 

письмо. Відео служить сильним стимулом до вивчення іноземних мов, 

підвищується самооцінка і мотивація до вивчення предмета. Перспектива роботи 

полягає у створенні навчального матеріалу. 
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У статті викладені методи контролю мовної компетенції учнів на уроках англійської мови. 

Визначено етапи формування мовної компетенції учнів на уроках англійської мови. Визначено 

найпопулярніший вид завдань та контролю мовної компетенції – тестовий контроль.  

Ключові слова: контроль, мовна компетенція, тестовий контроль. 

В статье изложены методы контроля языковой компетенции учеников на уроках 

http://www.homeenglish.ru/scava.htm%2014
http://www.english/
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английского языка. Определены этапы формирования языковой компетенции учеников на 

уроках английского языка. Определен самый популярный вид заданий и контроля языковой 

компетенции – тестовый контроль. 

Ключевые слова: контроль, языковая компетенция, тестовый контроль. 

The article represents the methods of checking language competence of   students at English 

lessons. Educational stages of forming language competence of  students at English lessons are 

defined. The most popular type of the exercises  and checking  the language competence – test is 

defined. 

Key words: checking, language competence, test. 

 

Інтелектуальний потенціал нації є одним з головних надбань країни, тому 

формування й розвиток інтелектуальної еліти –– завдання, яке сьогодні стоїть 

перед освітою України. У формуванні високорозвиненої особистості мова 

відіграє важливе значення. Основним засобом, за допомогою якого людина 

пізнає навколишній світ і отримує знання, є мова. Сприйняття індивідом 

дійсності в спілкуванні залежить від рівня володіння мовною компетенцією. 

Тому актуальність дослідження поняття мовної компетенції є дуже 

поширеним в наш час, та, звичайно, питання методів контролю мовної 

компетенції також стає актуальним у темі дослідження. 

Мета дослідження – аналіз різноманітних методів контролю, які 

використовуються для перевірки сформованості мовної компетенції та вибір 

найефективнішого.  

Реалізація цієї мети передбачає виконання наступних завдань: 

проаналізувати педагогічну літературу щодо характеристики  поняття 

«мовна компетенція» та «методи контролю»; висвітлити процес формування 

мовної компетенції учнів при вивченні англійської мови; проаналізувати процес 

впровадження методів контролю мовної компетенції  при вивченні англійської 

мови; надати приклади практичної розробки тестового контрольного комплексу 

для перевірки сформованості мовної компетенції учнів. 

Об’єктом дослідження є формування мовної компетенції школярів. 

Предметом дослідження є перевірка сформованості мовної компетенції 

школярів різними методами контролю. 
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Наукова новизна даного дослідження складається в визначенні переваг 

застосування різних методів контролю мовної компетенції, що дозволяють 

оптимізувати освітній процес і перевіряють в учнів мовну компетенцію. 

Контроль, як дидактичне поняття, становить собою сукупність 

усвідомлених дій, спрямованих на отримання відомостей про рівень опанування 

окремими учнями (слухачами) програмного матеріалу, оволодіння теоретичними 

й практичними знаннями, навичками і вміннями, що необхідні в процесі 

виконання завдань професійної діяльності. 

Головна мета контролю – визначити якість засвоєння навчального 

матеріалу, ступінь відповідності сформованих умінь та навичок цілям та 

завданням навчання [3]. 

Контроль входить складовою частиною до системи навчання іноземних 

мов. На відміну від власне навчання іноземної мови, метою якого є формування 

іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь, завданням контролю передусім є 

визначення та оцінювання рівня їх сформованості, а саме визначення та 

оцінювання рівня сформованості мовної компетенції.  

Будучи засобом формування й формулювання думок, мова необхідна 

людині для розвитку розумових здібностей, для розуміння й оволодіння різними 

видами знань. За допомогою мови людина розвивається як інтелектуальна, 

високоосвічена духовна особистість, тож реалізована мовна здатність або мовна 

компетенція є сукупністю природжених здатностей людини до відтворення 

мовлення й набутих навичок,  сприйняття й розуміння мовних знаків як засобу 

спілкуванняй передачі інформації між членами коллективу або співтовариства. 

При оволодінні мовою формуються різні мовні компетенції: фонетичні, 

лексичні та граматичні. Лексична є найважливішою серед них і  визначається  у 

Загальноєвропейських Рекомендаціях із мовної освіти як «знання і здатність 

використовувати мовний словниковий запас» [2], тобто як практична змога 

застосовувати набутий багаж знань у спілкуванні.  

Якщо базуватися на рекомендаціях Комітету з питань освіти при Раді 

Європи, то слід дотримуватися таких пунктів при формуванні лексичної 

компетенції [4]: 
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1. Звертати увагу на слова та сталі вирази, які використовуються в 

автентичних текстах. 

2. Використовувати метод дедукції або словник під час виконання завдань. 

3. Презентувати слова у контексті, наприклад, у текстах шкільних 

підручників, та їх вживання при виконанні вправ та інших завдань. 

4. Використовувати наочність (малюнки, жести, міміку відповідних дій 

тощо) для презентації слів. 

5. Заучувати списки слів або фраз та висловів з перекладом. 

6. Розглядати лексику відносно семантичних та лексичних полів. 

7. Навчити дітей використовувати одномовні та двомовні словники, 

глосарії та тезауруси, інші довідники (довідкові матеріали) під час самостійної 

роботи з текстом. 

8. Пояснювати учням функції лексичної структури і наступне її 

використання (наприклад, деривація, суфіксація, синонімія, антонімія, складені 

слова, ідіоми тощо). 

С.Ф. Шатілов пропонує наступні етапи формування лексичної компетенції (див. Табл.1). 

Табл. 1 Етапи формування лексичної компетенції 

Етап Етапи Мета Вправи 

І етап 
Орієнтовно-

підготовчий 

Семантизація  

та первинне 

закріплення 

лексичних одиниць 

Рецептивно-

репродуктивні, 

некомунікативні 

ІІ етап 
Стереотипно-

ситуативний 

Автоматизація 

лексичних одиниць 

Репродуктивно-

продуктивні,  

умовно-комунікативні 

ІІІ етап 
Варіююче-

ситуативний 

Самостійне 

використання 

лексичних одиниць 

в мовленні 

Продуктивні 

комунікативні 

 

Ефективним засобом організації контролю мовної компетенції є 

тестування. Тестовий контроль може забезпечити успішну реалізацію мети і всіх 

функцій контролю, а також задовольнити вимоги, що висуваються до якості 

контролю [1].  
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Тестовий контроль або тестування як термін означає у вузькому смислі 

використання і проведення тесту, і в широкому – як сукупність етапів 

планування, складання і випробування тестів, обробки та інтерпретації 

результатів проведення тесту. Тестове завдання є ефективним не тільки як вид 

контрольного завдання, а й як вид завдання впродовж уроку, яке є корисним для 

розвитку мовної компетенції учнів.  

В ході впровадження фрагментів уроків на практиці в ЗОШ ми пропонували 

декілька видів тестових завдань. Працювати з цими вправами приємно та легко, а 

подібний вид діяльності приносить задоволення учням. Докладніше 

проаналізуємо ці вправи, які на наш погляд, є досить ефективними. 

Завдання: match the professions to the definitions. 

Хід виконання: учням надаються два стовпчики слів, в лівому стовпчику 

надаються назви професій, пронумеровані від 1 до 11,  в правому їх визначення, 

кожне визначення має свою літеру (а - k). Учням необхідно підібрати до кожної 

назви професії її визначення з протилежного стовпчика, тобто співвіднести 

кожну цифру з літерою. 

Завдання: fill in the gaps. 

Хід виконання: учні повинні заповнити пропуски в реченнях словами, які 

наведені в таблиці. 

Завдання: match the beginning and the ending of the proverbs. 

Хід виконання: в лівому стовпчику надані початки приказок, кожен початок 

приказки має свою літеру (а – j), в правому їх продовження, пронумеровані від 1 

до 10. Учні повинні поєднати початок приказки з її кінцем, тобто до кожної 

літери в лівому стовпчику підібрати цифру з протилежного стовпчика.  

Завдання: Match the jobs with the correct pictures. 

Хід виконання: кожному учню надається роздатковий матеріал, на якому 

знаходиться таблиця з назвами професій, до кожної професії нижче знаходиться 

картинка, учні повинні здогадатися і підібрати до кожної професії відповідну 

картинку. 

Завдання: fill in the gaps сhosing the right answer. 
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Хід виконання: учні читають текст з пропусками, які вони повинні 

заповнити. Варіанти відповідей наведені нижче, але учні повинні обрати одну 

вірну відповідь до кожного пропуску серед чотирьох варіантів (одна відповідь 

вірна, три невірні). 

Отже, наприкінці дослідження ми дійшли висновку, що тестові завдання є 

найефективніші завдання для контролю мовної компетенції учнів на уроках 

англійської мови і виділені  такі переваги тестового контролю знань у учнів як: 

велика об'єктивність і, як наслідок, більша позитивна стимулююча дія на 

пізнавальну діяльність учів; виключення  дії негативного впливу на результати 

тестування таких чинників як настрій, рівень кваліфікації та інші характеристики 

вчителя; орієнтованість на сучасні технічні засоби. 
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Стаття присвячена вивченню особливостей мовної гри у сучасній друкованій 

англомовній масово-інформаційній комунікації як феномену, що має власні лінгвокреативні 

риси та характеризується різноманітними тактичними способами для здійснення впливу 

суб’єктами ЗМІ на оточення та формування бажаної суспільної думки. 
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Ключові слова: лінгвокреативний механізм, мас-медіа, мовна гра, тактичні засоби 

мовної гри, фразеологізми. 

Статья посвящена изучению особенностей языковой игры в современной печатной 

англоязычной массово-информационной коммуникации как феномена, который имеет 

собственные лингвокреативные черты и характеризуется различными тактическими 

способами для осуществления влияния субъектами СМИ на окружение и формирование 

желаемого общественного мнения. 

Ключевые слова: лингвокреативный механизм, маcс медиа, тактические средства 

языковой игры, фразеологизмы, языковая игра. 

The present article is dedicated to analyzing the particularities of punning in modern printed 

mass media communication as a phenomenon that has its own linguo-creative features and is 

characterized by various tactical tools to ensure mass media subjects’ impacting the environment and 

creating targeted public opinions. 

Key words: linguo-creative mechanism, mass media, phraseologisms, punning, tactical tools 

of punning. 

 

Гра є ключовою компонентою функціонування суспільства ХХІ століття. 

Інтерес до ігрової складової спостерігається у багатьох науках, а саме лінгвістиці, 

семіотиці, літературознавстві, соціології, психології. Через засоби масово-

інформаційної комунікації здійснюється переднамірений вплив на реципієнта 

(читача) з огляду на необхідність формування бажаної суспільної думки. Ці 

процеси зумовлюють актуальність нашого дослідження, бо мовна гра є дуже 

ефективним засобом впливу на оточення [1; 2]. Це й потребує нагальної розвідки, 

бо сьогодні ступінь повноти та комплексності вивчення різних аспектів мовної гри 

ще є недостатнім (Л.П. Амірі, М.М. Бахтін, Ю.М. Караулов, О.І. Морозова та ін.). 

Мета роботи полягає у вивченні лінгвокреативних механізмів мовної гри як 

засобу дискурсогенези, що використовують суб’єкти англомовних друкованих ЗМІ 

у своїй діяльності. Для досягнення поставленої мети у роботі вирішуються 

наступні завдання: на основі теоретичних наукових розробок вітчизняних та 

іноземних фахівців визначити місце та роль мовної гри у процесі людської 

мовленнєво-мисленнєвої діяльності; виявити специфічні характеристики мовної 

гри з акцентом на розгляді тактичних засобів дискурсогенези (зокрема, 

фразеологізації у цій статті), використовуваних в англомовних друкованих ЗМІ.  

Об’єктом розвідки є мовна гра як дискурсопороджуючий чинник в 

друкованих англомовних ЗМІ, а її предметом – когнітивно-семантичні механізми 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=84252_1_2&s1=%F4%E5%ED%EE%EC%E5%ED
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6060_1_2&s1=%EE%EA%F0%F3%E6%E5%ED%E8%E5
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мовної гри в англомовній друкованій масово-інформаційній комунікації, одним з 

яких є фразеологізація як фокус цієї статті. 

Матеріалом роботи складають 320 одиниць фактажу, обраних методом 

суцільної вибірки з англомовних друкованих видань 2010-2013 рр. 

Щодо теоретико-методологічного підґрунтя, наше дослідження є 

виконаним у річищі антропоцентричної когнітивно-дискурсивної парадигми, де 

провідним є положення про мову як різновид когнітивних здібностей 

етносемантичної особистості з опорою на теорії концептуалізації та 

категоризації. У роботі використовуються метод фразеологічного аналізу для 

виявлення специфіки дискурсопороджуючого функціонування людем у 

фразеологізованих одиницях англомовного друкованого дискурсу ЗМІ; 

індуктивний та дедуктивний методи як загальні когнітивні процедури аналізу 

фактичного матеріалу та підбиття відповідних підсумків; кількісні підрахунки 

для виведення загальних тенденцій стосовно матеріалу, що розглядається. 

Новизна роботи зумовлюється тим, що на основі авторського аналізу 

сучасних засобів друкованої англомовної масової інформації комплексно 

виявляються лінгвосеміотичні, презентаційні, дискурсивні характеристики 

мовної гри з наголосом на вивченні тактичного інструментарію мовленнєво-

мисленнєвого впливу в англомовних друкованих ЗМІ, зокрема газет, що 

допомагає уникнути нав'язливості та психологічної агресії на отримувача 

інформації з боку ЗМІ. 

Мова сучасних ЗМІ має маніпулятивний, ігровий характер, що може 

розглядатися як різновид когнітивно-лінгвального впливу використаного для 

імпліцитного впровадження в психіку певної мети, бажань, установ, які не зовсім 

відповідають тому, що бажає сам читач насправді, за допомогою мовної гри [3]. 

При цьому під маніпуляцією розуміється мовна тактика, що являє собою “таку 

мовну дію, яка відповідає окремому етапу в реалізації той чи іншої стратегії та 

спрямована на приховане впровадження у свідомість адресата цілей та 

установок, що спонукають його здійснювати дії, вигідні маніпуляторові” [2, с. 

49]. При цьому, на фонографічному рівні маніпулювання відбувається за 

допомогою специфічного звукового та графічного оформлення тексту [3, с.77].  
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Сам термін “мовна гра” найчастіше розглядається як припущення того, що ми 

маємо на увазі, говорячи про семіотичну поведінку, коли вона не є випадковою, а 

функціонує за специфічними, точно сформульованими правилами, але плану 

розміркування про подію при цьому немає [4]. Ці правила функціонування 

лінгвокреативного механізму зумовлюють використання таких елементів 

лінгвокреативного механізму, що спонукають розвиток масово-медіального 

дискурсу, орієнтують та направляють інтерпретацію читача, долучають до цього 

процесу соціокультурні контексти, системи ціннісних уяв та переваг об’єктів та 

суб’єктів соціалізації, що будують та структурують специфічне бачення світу, де 

інформація зазвичай розподіляється за ступенями важливості.  

За результатами нашої розвідки, дуже поширеним та потужним засобом 

мовної гри у сучасних англомовних друкованих ЗМІ є використання 

фразеологізмів [1; 2], де проявляються особливості національного мислення та 

сприйняття світу, відображається народний побут, традиції, спостереження. Саме 

це зумовлює складність їх передачі у інший мові. Фразеологічна одиниця може 

означати найбільш повну реалізацію зусиль людини, її творчих можливостей, як  

someone’s swan song – остання робота у виконанні митця, письменника та ін., або 

останній виступ актора, співака, де у газетному дискурсі відбувається комічна 

заміна назви птаха: Jim Kerry’s Crow Song [1], тобто висміюється людина, дії якої 

можна порівняти тільки з безглуздим карканням ворони. Фразеологічна одиниця, 

як to bury one’s head in the sand – відмовитися від труднощів та визнати, що щось 

є проблемою та сподіватися, що все вирішиться само по собі, може 

трансформуватися у тексті статті та мати негативний відтінок: The speaker 

accused delegates of burying their heads in the funds [2], тобто делегати займаються 

тільки власними справами та не вирішують важливих завдань. 

У друкованих англомовних ЗМІ мовна гра може викликати такі змінення, що 

додають виразу нове значення та викликають інші асоціації, як у результаті 

перетворення фразеологізму to wag one’s tail (виляти хвостом) в мас-медійному 

контексті на the tail wagging the dog [1], де відбувається перекручення ролей, дій та 

результатів. У газетному тексті під назвою What in Scrooge’s Name is Waldomiser? [1] 

трансформується фразеологізм in Scrooge’s Name, утворений від in God’s Name, тобто 
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ця одиниця набуває нового образу, що має відношення до персонажу Scrooge з 

повісті Ч. Діккенса «Christmas Carol» як символу скупості та жадібності, таким чином 

реалізуючи дискурсопороджуючий потенціал людьми. 

Фразеологізми у мас-медійному дискурсі можуть змінювати свою структуру, 

тобто бути меншими, що робить їх яскравішими у стильовому значенні та легшими 

з точки зору мовного використання: скорочення фразеологізму make heavy weather 

of (перебільшувати) використовується у заголовку Heavy weather for HVB [4] та 

робить його більш помітним зі стилістичної точки зору; фразеологічна одиниця be 

as close as lips and teeth (тісно співпрацювати) також змінюється, набуваючи іншого 

людичного забарвлення у заголовку статті: China and Korea Like Lips and Teeth for 

the Next Fifty Years [4]. 

При здійсненні лінгвістичної трансформації фразеологізмів, мовна гра 

може надавати їм ефект комічності, що тільки підсилює експресивність та 

емоційне забарвлення тексту статті чи заголовку: вираз у реченні Languish in the 

red? Driven in the red є наслідком заміни фразеологізму put in the red (привести до 

банкрутства) з використанням стилістично яскравого languish (слабшати). Тим 

самим спостерігаємо комічність у тексті: And its China business is growing  faster  

than  of any  other region – big  news  for a company that has been languishing in the 

red and is expected to eke out just a small profit  globally [1].   

Англомовні друковані віддання за допомогою мовної гри у текстах статей 

та заголовках використовують омоніми – слова, які однаково звучать та 

пишуться, але мають різне значення, через що знову виникає ефект комічності як 

підґрунтя розгортання дискурсу в іншому вимірі: у заголовку William Kelly Was 

Fed Secretary [3] двозначність об’єктивується завдяки омонімії форми Past 

participle дієслова to feed (fed) та прикметника fed (federal), наслідки якої можна 

спостерігати далі у тексті статті: Michael, are federals fed better than taxpayers?  –

Henry Spratt, Kentucky. – I don’t know, Henry, this is a very fragile question. 

Especially for our delicate feds. – Michael Lilly, LAT-observer [3]. Також, у 

заголовку Stadium Air Conditioning Fails – Fans Protes [3] мовна двозначність 

реалізується завдяки омонімії лексем fan, як щирий шанувальник та прихильник 

спортивної команди, та інше значення слова fan, як електричного пристрою. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Омонімію як прояв мовної гри можна спостерігати у таких одиницях 

англомовних друкованих ЗМІ, як March Planned For Next August [2] (місяць 

March та march як демонстрація) , Rest Of The Year May Not Follow January [2] 

(місяць May та модальне дієслово may). У мовній грі омонімія відображує 

емоційну характеристику людини та її вчинків, ставлення суспільства до 

поведінки людини: Chef Throws His Heart into Helping Feed Needy [1] використані 

омоніми heart як частина мови, що означає добрі наміри та heart як поліцейський 

ранг, що свідчить про його обов’язки.  

Завдяки використанню фразеологічних одиниць у мовної грі 

забезпечується не тільки передача інформації, але і емоційний вплив на читача, 

бо вплив за допомогою слова є глибинною властивістю психіки, що виникає 

значно раніше ніж здатність мислити. Через фразеологізми журналіст 

намагається впровадити у свідомість читача визначну ідею та реалізувати 

конкретні комунікативні цілі [1]. 

Дуже поширеним в англомовних друкованих ЗМІ є такий засіб мовної гри, 

як використання антонімів, наприклад, Big Hopes – Small Dopes [1],  Fast 

Congress – Slow Progress [1]; Live Water in the Dead Sea [2], Mr. Little with Big 

Ambitions [3]. 

Для досягнення ефективності лінгвокреативних механізмів мовної гри як 

засобу дискурсогенези важливе місце має ще й естетична оцінка, де «її суб’єктом 

є автор, а об’єктами можуть бути учасники подій та їх дії, витвори мистецтва, та 

інші явища дійсності. Журналіст за допомогою слова дозволяє відчути суттєвість 

інформації. Позитивна оцінка забарвлюється почуттям захоплення та захвату, а 

негативна виражає докір та незадоволення» [1, с. 30].  

Отже, мовна гра як лінгвокреативний механізм дискурсогенези 

англомовних друкованих ЗМІ притягує увагу до подій, що відбуваються, вона є 

розумовою діяльністю та потребує тих ж самих умов що і реальна гра, при цьому 

вона є комунікативним феноменом. Використання тактичних засобів мовної гри 

у заголовках та текстах сприяє виникненню масово-інформаційного дискурсу, 

розвитку подій локального та світового масштабів, що створює усі необхідні 

умови для подальшого компаративного вивчення специфіки мовної гри у 
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конкретних жанрах дискурсів масової комунікації, що є перспективою нашої 

роботи. 
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Современные общественные трансформации непременно вызывают 

необходимость пересмотра устоявшихся подходов к рассмотрению образов 

классической литературы. 

Актуальность исследования заключается в современном взгляде на 

проблемы, освещенные в романе Чарльза Диккенса “Большие надежды”. 

Объектом исследования выступают образы, созданные Чарльзом 

Диккенсом в романе “Большие надежды”. 

Предметом исследования: является общественная модель, реализованная в 

романе “Большие надежды”. 

Целью исследования является изучение проблематики самореализации 

личности в условиях аристократического общества XIX столетия, 

изображенного в романе “Большие надежды”. 

Роман “Большие надежды” отражает проблематику загубленной молодости – 

показ трагического жизненного пути одаренного молодого человека без богатства, 

рассчитывающего завоевать положение в высшем обществе при помощи 

трудолюбия и своих талантов. В обществе, где идет жесточайшая борьба за деньги, 

карьеру, успех, довольно часто пускается в ход психологическое оружие: 

опорочивание имени, плетущимися интригами, подлыми преступлениями 

навлекается позор на человека, к которому испытывают чувство неприязни, обиды, 

зависти, так или иначе заставляют его пережить глубокое потрясение, жестокое 

горе и таким образом устраняют его с пути, нередко – уничтожают. В 

аристократическом обществе существует множество ненаказуемых законом 

“преступлений против морали, острых социально-психологических драм, 

уничтожения психики” [3, c. 57]. 

Роман “Большие надежды” изумительно сочетает в себе обостренную 

чувствительность писателя и ее воплощение на страницах. Именно 

чувствительность передает феномен вторжения Чарльза Диккенса в роман и его 

непосредственного присутствия во всех описываемых ситуациях.  

Она выражена тревожным чувством и завораживающим чудом, которые 

находят свое выражение не только в грациозных жестах и искусной мимике, но и 
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в становлении образа в пространстве времени – в чередовании и перепадах 

душевного состояния, в сгущении и разряжении темной дымки сопутствующих 

обстоятельств, в пластичном перетекании оттенков эмоционального состояния от 

персонажа к персонажу, в растоплении воска на лицах, в нарастании 

эмоциональных тональностей, образующих ореолы славы, наплывы меланхолии, 

вспышки гнева. 

Только остро ощущая и глубоко переживая проблемы блистательного 

аристократического общества, в котором богатство предопределяет участь 

личности, великий английский писатель смог раскрыть целиком и полностью что 

именно прячется за определением “блистательное”, какие страшные тайны 

оберегает это общество, какие завуалированной угрозы могут ошеломить до 

глубины души, довести до безумия, сломать личность. 

Чарльз Диккенс ставит перед собой задачу сорвать с лица высшего 

общества маску и показать пропасти этого “роскошного” мира. Для этого 

писатель подбирает героев так, чтобы даже случайный персонаж смог отразить 

идеальную сущность.  

Изумительное и ошеломляющее сочетание образов романа, нежная 

россыпь их духовного мира, коварство их судеб – на первый взгляд кажущиеся 

неземными и нереальными, передают высвеченные принципы буржуазного 

общества: дилеммический контраст двуличия, ярко выраженный снобизм и 

фальшь. Буржуазное общество – это общество, где СЛУЧАЙ играет очень 

важную роль в судьбе личности, где высокомерие, зависть, месть, обожание 

материальных благ и драгоценностей, подлое преступление, несправедливое 

пренебрежение возлюбленными и обожателями, убийства и прочие ужасные 

вещи непременно увенчаются успехом.  

Именно на основе “трагического” Чарльз Диккенс создает главного персонажа 

своего романа – Пипа, наделяя его характер динамичностью; он  в постоянном 

движении и изменении, Пип блистает в центре внимания Чарльза Диккенса на всем 

протяжении повествования; его судьба, ошеломляющие успехи и тяжело 

переживаемые неудачи, его внутренний мир, его взаимоотношения с окружающими 

составляют основу развития действия романа.  
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В робкой душе Пипа Чарльз Диккенс последовательно пробуждает 

возвышенно-трагический контраст сочетания оттенков чувств, и, непосредственно, 

подлинных чувств: чувство привязанности и чувство застенчивости, чувство 

восхищения и чувство вины, чувство сострадания и чувство духовной 

опустошенности, чувство страстной любви и чувство глубокого унижения. 

Проблематика художественного образа мисс Хэвишем – это нестерпимая 

агония, в которой она пребывает много лет. Ее сердце разбито Компесоном, 

возлюбленным, который отрекся от нее в день бракосочетания. Со дня 

расторгнутой свадьбы, Мисс Хэвишем постоянно думает, что она умрет, но 

продолжает дышать… День за днем, один хуже другого. Единственное, что 

сдерживает ее от гибели – это безумное желание мести мужчинам, что приводит 

ее к нервному расстройству, сумасшествию, томительной боли, которая 

окутывает, пронизывает насквозь и поглощает ее с каждым биением сердца, с 

каждым движением ее растоптанной души. 

Образ Компесона стоит над головой мисс Хэвишем и не дает ее тяжелым 

векам закрыться. Затем душа мисс Хэвишем обличает всю ложь и праздность в 

Компесоне, и отчаяние превращается в вожделение мести. Время остановлено, 

но все находящееся в доме обращается в прах.  

Вернуть вспять время невозможно, также как невозможно снова стать 

юной, но возможно найти маленькое создание – дитя. Дать малышке свое имя – 

Эстелла Хэвишем и отомстить посредством красоты. Юное создание должно 

пленять своей красотой, должно иметь прекрасные томные глаза, нежную 

жемчужно-шелковую кожу, сквозь которую было бы заметно биение крови, 

изумительные вьющиеся темные волосы… Необходимо сделать так, чтобы юная 

Эстелла Хэвишем стала классическим идеалом красоты, изящных манер и 

обворожительного красноречия. Сердце каждого мужчины, кто бы ни увидел 

юную Эстеллу, должно было быть предано забвению и поражению во время 

неустанной погони за ее ослепительной и чарующей красотой.   

В Эстелле таится нежная россыпь холодных, сдержанных чувств, 

проникающая из глубины души, превращаясь в божественный свет, который 

сгущается между черными прядями локонов и наконец, разливается по лицу и 
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рукам, позволяя почувствовать, как бьется под прозрачной кожей горячий ток 

крови.  

Образ мисс Хэвишем отражает проблематику изощренной мести. Будучи 

интриганкой, мисс Хэвишем ставит перед собой задачу найти идеального 

обожателя – жестокого и заносчивого, который будет сломлен Эстеллой. Он не 

должен знать с Эстеллой и дня счастья, ночи которого будут полны горьких слез, 

мир которого должен застыть, как мир мисс Хэвишем, холодным и безрадостным 

камнем. Эстелла должна сломать его, должна одержать победу и должна 

самозабвенно отдать свою любовь мисс Хэвишем. 

Мы видим трагизм воспитания Эстеллы, мы видим, как вкрадчиво мисс 

Хэвишем учит демонстрировать свое превосходство над другими, в данном 

случае, над Пипом. Мы замечаем произнесенный упрек в сторону Пипа – он не 

такой, как Эстелла, не такой, как мисс Хэвишем, он не может быть в их обществе 

как равный, но на нем Эстелле можно практиковаться сдерживать свои порывы, 

играть чувствами его, дарить надежду на совместную жизнь и уничтожать ее.  

“Трагическое” для Чарльза Диккенса – это нечто более глубокое, чем 

конфликт между идеей и материей. Это противоречие в возвышенной 

божественной душе каждой отдельно взятой личности. Наглядно это 

противоречие проявляется в сопоставлении призрачно-возвышенной, 

трагической фигуры Эстеллы с истерзанной горем и сошедшей с ума Мисс 

Хэвишем в ее полупрозрачных роскошных одеяниях. 

И вновь возвращаемся к образу Пипа. Появление тайного покровителя дает 

Пипу возможность осуществления всех его сокровенных желаний. Пип уверен, 

что его тайным благодетелем является мисс Хэвишем, для того, чтобы 

впоследствии сочетать его браком с Эстеллой. Пип немедленно отправляется в 

Лондон. Его опекуном в Лондоне до совершеннолетия становится мистер 

Джеггерс – адвокат и представляющий собой интересную и таинственную 

личность, привыкшую не доверять чьим-то словам, общим фразам, но доверять 

только фактам. От начала и до конца он остаётся нейтральным, не высказывая 

своего мнения по какому-либо поводу – это то, что делает из человека 

буржуазное общество – бесчувственное, расчетливое, холодное существо.  
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Чарльз Диккенс иронизирует над образом мистера Джеггерса – наделяя его 

фантастической способностью “жонглировать человеческими судьбами, перед 

адвокатом дрожат все преступники: ведь его аморальное кредо – быть выше 

простых человеческих чувств – делает его жизнь пустой, механической, 

одинокой, он осужден вечно и безнадежно умывать руки, стараясь смыть общую 

для всего человечества вину, от которой, будучи чем-то вроде кукольника, он 

ошибочно считает себя свободным” [2, c. 273-274]. 

Мир мистера Джеггерса – это мир “падших ангелов”, сотням из которых 

уготована смертная казнь вместо гибели на смертном одре, это страшные 

застенки Ньюгетской тюрьмы, во дворе которой и совершаются ежедневно 

многочисленные казни, а сам мистер Джеггерс является свидетелем 

бесчисленного количества вопиющих трагедий, ломающих судьбы и уносящих 

невинные жизни. Поэтому он надевает на свое лицо маску бесстрастия и 

равнодушия: “Никаких чувств я здесь не потерплю, – кричит он жалкому 

плачущему клиенту. – Уходите вон”. 

В Лондоне Пип знакомится с Гербертом Покетом, чей образ Герберта 

Покета наделен просвечивающейся харизматичностью, чуткостью; он преданный 

и ранимый, искренний и деликатный, но  он одинок и вынужден сам 

зарабатывать себе на жизнь. 

Проблематика образа Герберта – его бедность и личностные качества: 

искренность, обаяние и душевность – это то, чего не терпит аристократическое 

общество. Юные аристократы, составляющие общество джентльменов, сорят 

деньгами родителей, кутят с юными леди, выбирают для развлечений 

куртизанок, посещают дорогостоящие клубы, балы, бордели. 

Духовный мир Герберта Покета восхищает и поражает нас: даже будучи 

вовлеченным в смертельно опасную авантюру, Герберт не теряет самообладания 

и чувства сострадания. Он останется преданным другом Пипа несмотря на все 

превратности судьбы. 

Проблематика образа Пипа заключается в том, что Чарльз Диккенс наделил 

его любовью, Эстелла становится его слабостью, болезненная чувствительность 

Пипа сочетающаяся с нежной россыпью возвышенно-страстных чувств доводит 
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его до состояния безумной влюбленности – он готов на все, чтобы быть рядом со 

своей возлюбленной. 

В гораздо большей степени писателя интересует передача духовного мира 

личности: перед нами человек, который смотрит на вещи сквозь призму разума и 

вместе с тем обладает тончайшей к ним восприимчивостью. При мысленном 

воссоздании образа Пипа сразу же бросаются в глаза его руки – ухоженные, 

тонкие, трепетные. В большей мере, чем психологическую заостренность 

портрета, они передают новый образ жизни молодого джентльмена – 

пристрастие к хореографии и к игре на фортепьяно, идеалистическое стремление 

завуалировать свою родословную и добиться высокого положения в 

аристократическом обществе.  

Проблематика образа Эстеллы заключается в том, что это лишь внешняя 

совершенная красота, которая скрывает внутреннюю опустошенность, страх 

быть возлюбленной, доходящий до нервной дрожи и желание видеть чужую 

боль, как можно больше душевной боли, терзаний, отчаянья, сумасшествия.  

К чему восхищаться совершенной гармонией божественного творения, 

если Божество не в нем, а в натянутых струнах души, борющейся за свое 

спасение? Душа Эстеллы долго боролась за свое спасение, но воспитание, 

которое дала ей мисс Хэвишем, умертвила навсегда душу Эстеллы, закутав 

останки души в блестящий, но поверхностный декорум.  

Роскошная россыпь драгоценностей и шелковых одеяний придают образу 

утонченную изысканность. Просвечивающийся роскошный бриллиантово–

бирюзовый оттенок одеяния Эстеллы восхитителен, и на эту тональность 

ложатся мягкие цвета, служащие аккомпанементом световой мелодии, но 

роскошь не может наполнить духовный мир счастьем, все драгоценности 

занимают внимание Эстеллы лишь на мгновенье, затем она останавливает все 

чаще свои мысли на чувственной неполноценности. Судьба, уготованная 

Эстелле, волнует мисс Хэвишем не более, чем судьба драгоценностей, 

перешедших к Эстелле от ее “благодетельницы”. Усыпая юное создание 

драгоценными камнями, мисс Хэвишем испепеляет взглядом свою “живую 

куклу”, ее страшная нежность к Эстелле возрастает, она упивается совершенной 
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красотой “живой куклы”, в которой нет больше души. Мисс Хэвишем 

наслаждается злобной уверенностью, что Эстелла одинаково недоступна для 

всех поклонников и что всякому, кто поставит на эту карту, заранее обеспечен 

проигрыш. 

Трагизм изображенного образа Эстеллы кроется в ее положении, в ее 

понимании собственного духовного уродства, заключающегося в невозможности 

тонко чувствовать, любить, сострадать и сопереживать; неведение и отчаяние 

полностью скрывает от нее все проблеск надежды почувствовать боль и любовь, 

и причину, создавшую это уродство.  

Именно здесь становится заметно, насколько беспокойный и деликатный 

рисунок ситуации помогает оживить образы, включить их с помощью 

тончайших переходов в окружающее пространство, разрушить постоянство 

эмоциональной гармонии каждого, чтобы выявить переплетение их чувств и 

взаимосвязи. 

Драма отсутствующего сострадания и духовной смерти, описанная 

Чарльзом Диккенсом, предшествующая духовному воскресению придают образу 

Эстеллы крайне напряженный, трагический характер. 

Обнаженная душа Эстеллы начинает ощущать загадочное и непостижимое 

“изуродованное” сострадание к обезумевшей мисс Хэвишем, в духовной пустоте 

на мгновенье воскресает завядший лепесток чувства сострадания, но он не может 

проявить себя более чем поверхностной привязанностью: “Эстелла, сидя у ног 

мисс Хэвишем, зашивала одно из тех старых платьев, что уже почти распались 

на части…” [1, c. 314]. Более того, Эстелла ощущает, что ее холодное сердце не 

принесет никому счастья. “Кому же мне, по-вашему, броситься на шею? — Не 

такому ли человеку, который сразу почувствует (если люди чувствуют такие 

вещи), что я ничего не могу ему дать? Да что там. Дело сделано” [1, c. 371]. 

Сама мисс Хэвишем понимает, в конечном итоге, свое моральное 

преступление, осознает свою вину перед Эстеллой. “О! Что я наделала! Что я 

наделала!” [1, c. 407]. И восклицание Пипа: “Лучше было оставить ей живое 

сердце, пусть бы даже оно истекло кровью или разбилось” [1, c. 407]. 
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Именно этот момент и выражает всю сущность бессердечного и 

бесчеловечного воспитания, заключавшегося в культивировании эгоизма и 

снобизма, любования своей внешней совершенной красотой и обожание своих 

драгоценностей – и все это для того, чтобы подчеркнуть свое высокое положение 

в аристократическом обществе и бесстрастно наблюдать за мучениями 

влюбленных до безумия обожателей.  

Чудесное умение Чарльза Диккенса сочетать и варьировать оттенки чувств, 

то практически “обесцвечивать” их, то заставлять их “мерцать” реализуется в 

образе Пипа. Изысканность чувства любви подчеркивается стремлением Пипа 

сделать все возможное, но Чарльз Диккенс наделяет возлюбленную Пипа 

чувством высокомерия и гордости. Эстелла пренебрегает возвышенными 

чувствами Пипа, заставляя его страдать. Чарующая сердечность, которой 

наделен Пип, желание отдать всю свою любовь возлюбленной и прожить всю 

жизнь у ее ног подчеркивают болезненную чувствительность и едва заметные 

движения души. 

Эстелла действительно заставила его страдать – каждое мгновенье, каждую 

минуту, каждый день. Однако возвышенно-трагический контраст каждодневных 

страдний будет сопоставлен с самым горьким, неземным страданием, которое 

Эстелла нанесет сердцу Пипа, оставив в нем глубокие раны и станет самой 

горькой из его потерь, станет последней каплей горя, потому что надежды о 

загадочном богатстве и покровительстве мисс Хэвишем будут развеяны, а весь 

мир в этот момент будет с Пипом в раздоре. Сердце Пипа, такое хрупкое, будет 

разбито ложными обвинениями…  

Проблематика опустошенности, никчемности, паразитизма, снобизма 

титулованных джентльменов воплощена в романе целым рядом образов. 

 Самым ярким из них является образ Бентли Драмла – молодого человека, 

практически удостоившегося титула баронета, своеобразного ничтожества в 

роскошных пышных одеяниях с превосходной родословной и надежными 

источниками доходов. Бентли Драмл – законченный образ молодого джентльмена и 

негодяя, сочетающий в себе все самое мерзкое, низкое, подлое. В этом образе 
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пленяющая мечта Пипа стать джентльменом выражена в наиболее дерзком, 

отталкивающем и пугающем виде.   

Глупый, угрюмый, надутый, вздорный, бестактный человек, он хвастался 

своим материальным богатством и родителями: Бентли Драмл проводил каждое 

мгновенье своей никчемной жизни в ожидании титула баронета, который должен 

был перейти к нему в случае смерти ближайшего наследника. Никакого 

сострадания, печали и скорби – гибель наследника предоставит возможность 

получить к имеющемуся богатству еще и титул – жизненное кредо этого 

недостойного джентльмена.  

Несмотря на то, что Чарльз Диккенс антипатирует образу Бентли Драмла, 

богатый негодяй в пышных вычурных одеяниях привлекает Эстеллу 

психологическим обаянием своего дерзкого существования. Бентли Драмл привык 

получать все, чего пожелает. Он раб своих желаний. Внешняя роскошь только 

прикрывает его моральное уродство. Его внешности чужда красота, 

харизматичность, возможно, в некоторой мере, он обладает нелепыми манерами и 

столь же нелепой обходительностью, но все это не мешает ему получить то, что не 

дает покоя его болезненной фантазии – красавицу Эстеллу. 

Бентли Драмл – это преступник аристократического общества, который 

стремится, во что бы то ни стало, удовлетворить все свои прихоти, желает кутить 

потому что знает, что сойдет любая его блажь, любой проступок, любая шалость, 

будет оправдана любая вина. 

Безусловно, великолепнейшим художественным приемом, всецело 

вытекающим из идейного замысла романа и определяющим его сюжет, является 

прием сближения и изумительного переплетения в романе аристократического и 

преступного мира, темы джентльменства и преступности. 

Ужасный преступный мир, мир каторжников и убийц, который вторгается в 

жизнь Пипа и определяет его дальнейшую судьбу, – это обратная сторона 

аристократического общества (мира джентльменов). Персонаж Чарльза Диккенса – 

Пип, не отдает себе в этом отчета, но он ощущает веяние этой странной, на его 

взгляд, угрожающей закономерности, она тяготит и беспокоит его. 
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С помощью последовательности Чарльз Диккенс ведет читателя к выводу о 

том, что между джентльменом, представителем высшего аристократического 

общества и преступником, представителем тюремного мира различия нет: все 

дело в характере преступления и в изящном умении скрыть его, прибегнув к 

помощи богатства и влиятельных личностей. 

Художественным образом, реализующим этот замысел Чарльза Диккенса, 

является образ джентльмена–преступника Компесона. Подлец и вор, благодаря 

своему совершенству знания о линиях поведения в аристократическом обществе 

и умению применять данные линии поведения в соответствии с веяниями 

высшего общества, помогли ему не только слыть джентльменом, но и стать 

возлюбленным богатой мисс Хэвишем, разбить ее сердце и довести несчастную 

влюбленную до безумия.  

Срывая маску с лица аристократического общества, и обличая 

джентльменов, Чарльз Диккенс не только разоблачает фальшь и лицемерие 

одних, презрение, уничижение и превосходство других, никчемность третьих и 

преступность четвертых, используя художественные приемы для передачи 

интенсивного визуально-эмоционального восприятия действительности 

персонажами романа, хотя и это уже создает четкую и многостороннюю картину 

нравов, линий поведения, духовного мира. 

Для того чтобы подчеркнуть эфемерную грань общества джентльменов и 

преступного мира, Чарльз Диккенс показывает, как общество, преступное в 

своей основе, создает преступников, калечит людей, отправляет их в тюрьмы, на 

каторгу и виселицы. 

Многогранная действительность, которая вершит ужасный приговор над 

судьбами людей, отвергнутых аристократическим обществом, передается как 

образное восприятие, и как вызываемая им яркая эмоция посредством образа 

каторжника Абеля Мэгвича. Это несчастная личность, ставшая жертвой 

беспощадного аристократического общества.  

Для Абеля Мэгвича Пип – возлюбленное всей душой дитя, подарившее ему 

новую жизнь, но намного “дороже сына” и в то же время Пип – его 

собственность. Каторжник чувствует себя как дома в квартире Пипа, без тени 
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смущения и замешательства осматривает все, что принадлежит молодому 

человеку: “Посмотри на свои хоромы – такими и лорд не погнушается. Да что 

там лорд! Ты с твоими деньгами всякого лорда за пояс заткнешь!” [1, c. 328]. 

Буржуазное общество, которое всеми средствами отождествляет 

превалирование снобизма – стремления к внешней красоте, блистанию, роскоши, 

фальши и бесчувственности, не может слышать мольбы о помиловании. Оно 

уничтожает любую личность, которая не вписывается в рамки снобизма, присущего 

представителям аристократии.  

Параллельно теме взаимоотношений Пипа и Абеля Мэгвича дается тема 

отношений мисс Хэвишем и Эстеллы. При детальном сопоставлении образов Абеля 

Мэгвича и мисс Хэвишем, Пипа и Эстеллы прослеживается возвышенно-трагический 

контраст их судеб, который приведет к единственному итогу – несчастью каждого. 

Переплетаются судьбы этих групп персонажей при помощи образа Компесона. 

Роман “Большие надежды” вышел в свет в 1861 году, и в этом романе уже был 

весь Чарльз Диккенс, вся глубина и проницательность его мысли и сложившийся 

метод писателя. Многосторонность художественного освещения – непременное 

условие реализма Чарльза Диккенса. Романист внес в него эмоциональную 

взволнованность, интригующую тайну, живую противоречивость характеров, 

разнообразие форм и ритмов. 

Идиллистические надежды о богатстве и высоком общественном положении 

стали своеобразным символом веяний аристократического общества и нашли свое 

наиболее яркое воплощение в художественном образе Пипа. Он желает богатства – оно 

ему достается, но немного иным, “запятнанным кровью”; желает иметь возлюбленную 

– и это ему уготовано судьбой, но Эстелла – не имеет нежной россыпи чувств 

возвышенных чувств, она завлекает своей красотой и заставляет его страдать каждое 

мгновенье; желание стать блистательным аристократом также становится реальностью 

– Пип посещает балы, драматические театры и клубы, но его болезненная 

чувствительность превращается в трепетную, почти болезненную дрожь, будучи 

аристократом внешне, внутренне он чувствует сковывающий страх и неуверенность.  

Чарльз Диккенс стремится постичь не только Пипа, но и каждого своего 

персонажа: он и с величайшим сочувствием изображает все искушения Эстеллы – 
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мучить своих обожателей и упиваться их болью, очень тонко подчеркнув, что бутон 

возвышенно-страстных чувств, осыпав свой шелк, пробуждает страстное желание 

доставлять боль, а при виде этой боли получать удовольствие; бешеную жажду 

безумной мисс Хэвишем – отомстить богатым аристократам-мужчинам, 

отталкивающее самодурство богатого негодяя Бентли Драмла – раба своих желаний; 

отталкивающий эгоизм самого высшего общества, отравляющий красоту и обаяние и 

уничтожающий каждого, кто не вписывается – Абеля Мэгвича, мисс Хэвишем.  

Перспектива  данной работы – контрастивный анализ средств английского и 

русского языков, используемых для создания рассмотренных литературных образов. 
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Стаття присвячена проблемі вивчення модальності та вживання модального дієслова 

must на прикладі англомовної літератури. В статті розглянуто характеристику поняття 

“модальність”, способи вираження різних видів модальності, особливості вживання 

модального дієслова must у романі Ернеста Хемінгуея “А Farеwell to Arms”. 

Ключові слова: модальність, види модальності, суб’єктивна модальність, модальне 

дієслово must. 

Статья посвящена проблеме изучения модальности и употребления модального глагола 

must на примере англоязычной литературы. В статье рассматриваются: характеристика 

понятия модальность, способы выражения разных видов модальности, особенности 

употребления модального глагола must в романе Ернеста Хемингуэя “А Farеwell to Arms”.   

Ключевые слова: модальность, виды модальности, субъективная модальность, 

модальный глагол must. 
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The article is devoted to the problem of studying modality, usage the modal verb must in the 

English literary text. The article examines the characteristics of the concept of modality, the ways of 

expressing different types of modality; functioning of the modal verb “must” in the novel “А 

Farеwell to Arms” by Ernest Hemingway.  

Key words: modality, modal types, subjective modality, modal verb must. 

 

Останнім часом значно збільшився інтерес лінгвістів до визначення 

поняття та видів модальності. Переорієнтація сучасних лінгвістичних розвідок 

сприяє більш адекватному розумінню поняття модальності, її складових частин 

та структури. Актуальність дослідження зумовлена тенденціями розвитку сучасної 

лінгвістки, де все більше уваги приділяється вивченню категорії модальності як 

однієї з найбільш складних та суперечливих категорій мови і модальних значень 

як способу вираження модальності.  

Об’єкт роботи – значення модального дієслова must.  

Предмет роботи – особливості функціонування модального дієслова must у 

художньому тексті. 

Мета роботи – проаналізувати особливості вживання різних значень 

модального дієслова must в англомовному художньому тексті. 

Дослідження проводилося на матеріалі англомовної літератури (роман 

Ернеста Хемінгуея “А Farеwell to Arms”), що дозволяє дослідити дієслово must, 

зважаючи на стильові, лінгвістичні, граматичні та екстралінгвістичні фактори, 

які впливають на формування його модальних значень.  

Дослідження різних видів модальності пов’язані з визначенням 

функціонально – семантичної моделі як засобу опису [3, с. 3], з аналізом 

граматичної структури речення та ситуації спілкування, з соціальними та 

індивідуальними характеристиками мовця. Дослідженням модальності в різних її 

проявах на вітчизняних теренах займалися: Н.Д. Арутюнова [1], О.І. Беляєва [3] 

В.В. Виноградов [4], І.О. Філіпповська [8] та ін. Актуальність дослідження 

модальності пояснює зацікавленість таких зарубіжних вчених, як: Ш. Баллі [2], 

А.С. Хорнбі [10], М.Свон [11], А.Дж. Томпсон [12].  

Нові теоретичні тенденції в лінгвістиці відкривають значні перспективи 

перед дослідниками модальності, оскільки напрями досліджень можуть 
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варіюватися. Новизною роботи є дослідження вживання модального дієслова 

must у художньому тексті.  

Поняття модальності використовується для позначення широкого кола 

явищ, що ускладнює дослідження та встановлення єдиної думки на нього, 

оскільки одні лінгвісти визначають його семантичною [1], інші – синтаксичною 

[2], а частина мовознавців вважає модальність граматичною [4], логіко – 

граматичною [7] або функціонально – семантичною [3] категорією.  

У якості вихідного визначення модальності приймаємо підхід                 

В.В. Виноградова [4]: “Форма граматичного вираження різного роду відношень 

змісту мовлення до дійсності і складає суть категорії модальності” [4, c. 55].     

І.О. Філіпповська [8] уточнює що модальність є відношенням дії до дійсності, 

встановлюється мовцем [8, с. 9], при цьому основою модальності виступає 

суб’єктивно – об’єктивне відношення до дійсності з точки зору мовця [6, с. 148]. 

Модальність присутня в кожному реченні у вигляді протиставлення реальності / 

нереальності й достовірності / не достовірності висловлювання [8, с. 10].  

Семантична функція категорії модальності складає вираження оцінки 

мовцем засобу існування зв’язку між об’єктом дійсності і його ознакою, а також 

ступеню пізнання або бажаності цього зв’язку мовцем [3, с. 169].  

Традиційно дослідники поділяють модальність на два типи [8; 5 ; 7]:  

 об’єктивна модальність (синтаксична категорія, що виражає віднесеність 

висловлювання в план реальності / нереальності з точки зору мовця, пов’язана в 

першу чергу із способом дієслова. Реченню притаманна здатність змінюватися, 

мати систему форм, кожна з яких відрізняється від інших форм модальним чи 

часовим значенням [8, с. 15]);  

 суб’єктивна (модальність висловлювання, а не дії, характеризує все 

судження цілком, а не засіб існування зв’язку між об’єктом та ознакою [3, с. 126-

127]), та виражається такими засобами як: модальні слова, модальні частки, 

модальні дієслова, предикативи, модальні фрази та синтаксичні конструкції з 

модальним значенням [3, c. 12]. Суб’єктивна модальність – це відношення мовця 

до вірогідності повідомлюваного, ступінь впевненості мовця в дійсності або 
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недійсності того, про що йдеться в реченні [8, с. 24-25]. Цей тип модальності 

підлягає подальшій класифікації:  

1) Епістемічна модальність (або суб’єктивна, приватна, додаткова, вільна [3, 

c. 125]) виражає встановлене мовцем відношення змісту вислову до дійсності за 

показником (достеменності / не достеменності) та поділяється на: a) модальність 

імовірності (припущення),що виражає епістемічну оцінку зв’язку між об’єктом 

дійсності та його ознакою, яка заснована на припущенні мовця про можливість 

такого зв’язку [3, c. 132]; б) модальність логічної необхідності (висновок), що 

виражає епістемічну оцінку зв’язку між об’єктом дійсності та його ознакою, 

основану на логічному висновку з даних, якими володіє мовець: очевидних 

фактів, попередніх знань, звичайного стану справ, свідчень очевидців [3, c. 143]; 

в) модальність впевненості щодо існування зв’язку між об’єктом та ознакою, 

накладається на об’єктивне модальне значення дійсності [3, с. 160];                      

г) модальність невпевненості (сумніву) означає недостатнє знання мовця про 

можливість зв’язку між об’єктом та ознакою, сумніви в його існуванні [3, с. 153]. 

2) Предметна модальність (модальності вимушеності та можливості) 

відображає оцінку зв’язку між об’єктом дійсності та ознакою що йому 

(приписується) з точки зору засобу існування цього зв’язку можливості, 

необхідності, бажаності. В модальності вимушеності об’єднуються значення 

необхідності та повинності [3, c. 54]. 

3) Модальність волевиявлення: а) директивна і б) оптативна 

модальності [3, с. 76]. Відображує волю мовця, націлену на здійснення зв’язку 

між об’єктом та його ознакою [3, с. 74]. Директивна модальність (в процесі 

мовного акту мовець здійснює спонукання) [3, с. 76]. Оптативна модальність 

виражає прагнення мовцем здійснення зв’язку між об’єктом та його ознакою. 

Оптатив має значення емоційного забарвленого прагнення до якоїсь дійсності у 

теперішньому, минулому або майбутньому [3, c. 102].  

Спільним моментом, який об’єднує різні аспекти в єдине поняття 

модальності, є вираження категорією модальності відношення змісту 

висловлювання (або дії) до дійсності [3, c. 143]. Основним засобом вираження 

модального відношення між суб’єктом дії та дією в англійській мові є модальні 
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дієслова [3, c. 22]. Зауважимо, що своїм лексичним значенням модальні дієслова 

виражають не дію, а модальне відношення до дії, тобто його необхідності, 

можливості або бажаності [3, c. 25]. 

У розглянутих роботах лінгвістів [3 ; 4] підкреслюється, що дієслово must 

має тільки одну форму, тобто не має інфінітива, дієприкметників, форм 

минулого та майбутнього часу, та може виражати:  

1. Теперішній або майбутній обов’язок чи необхідність. З цією думкою 

згодні деякі лінгвісти: [3 ; 11]; проте інші [10] вважають, що дієслово must може 

бути використано для вираження необхідності або обов’язку в минулому часі. В 

залежності від контексту, в сучасній англійській мові у значенні необхідності, 

що передається за допомогою дієслова must, виділяємо наступні семантичні 

відтінки: 

a) необхідний закономірний характер дії. Цього модального значення серед 

прикладів з дієсловом must в романі не визначено; 

б) необхідність в силу вимушеності обставинами, умовами що існують: 

“I know it is bad but we must finish it.” “It doesn’t finish. There is no finish to a 

war” [9, c. 60]; 

в) безсумнівність або неможливість уникання майбутньої дії: “Don’t go, 

Helen,” Miss Barkley said. – I’d really rather. I must write some letters” [9, c. 31]; 

г) обов’язок, ініційований мовцем (з точки зору мовця): “He smiled, “I must 

make on Miss Barkley the impression of a man of sufficient wealth. You are my great 

and good friend and financial protector” [9, c. 18]; 

д) обов’язок в майбутньому: “You won’t be in bed all the time. You must first 

have the wounds exposed to the sun. Then afterward you can be on crutches” [9, c. 115]; 

е) повинність, наполеглива вимога, прийняте рішення (модальність 

необхідності): “For a foreigner to hunt he must present a certificate that he had never 

been arrested” [9, c. 87]. 

2. Наполегливу пораду (наставляння). Прикладів цього модального 

значення з дієсловом must у матеріалі, що досліджувався, не визначено.  
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3. Вказівку на необхідність з меншим емоційним наголосом, або з 

наголосом на бажаність або вираження поради, прохання. Прикладів цього 

модального значення з дієсловом must у матеріалі дослідження не визначено.  

4. Впевненість: “Oh, I am always well. But I am getting old. I detect signs of 

age now. – I can’t believe it. – Yes. Do you want to know one? It is easier for me to 

talk Italian. I discipline myself but I find when I am tired that it is so much easier to 

talk Italian. So I know I must be getting old” [9, c. 299]. 

5. Припущення великого ступеню імовірності припущення – вторинне 

значення дієслова must. В цьому значенні must може вживатись в  минулому часі 

а також вживатися з будь якою формою інфінітива: “It must have been wine they 

had saved for a wedding” [9, c. 252]. 

6. Несхвалення, небажання здійснювати дію, роздратування. Прикладів 

цього модального значення з дієсловом must у матеріалі дослідження не 

виявлено.  

7. Must not з простим інфінітивом виражає заборону в заперечних 

реченнях: “It will all be like that. You simply mustn’t worry. I can see you’re 

worrying. Stop it. Stop it right away. Wouldn’t you like a drink, darling? I know a 

drink always makes you feel cheerfull” [9, c. 160]. 

8. Логічна імовірність, логічне припущення – (вживання must not) – 

(модальність можливості). Прикладів цього модального значення з дієсловом 

must у матеріалі дослідження не виявлено. 

9. Дієслово must використовується для передачі наказу. Прикладів цього 

модального значення з дієсловом must у матеріалі дослідження не виявлено. 

10. У матеріалі дослідження виявлено стійкі вислови з дієсловом must (I 

must be going. I must be off. I must tell you that… I must say…), які є стереотипними 

висловами зі слабшим значенням обов’язку. У реченнях: You must come and see 

me some time. You must come to our party, значення обов’язку у must також 

слабшає і використовується для запрошення.  

Під час аналізу функціонування дієслова must в романі Ернеста Хемінгуея 

“A Farewell to Arms” загалом виявлено 67 прикладів його вживання. Найбільш 

частим є вживання дієслова must в модальному значенні необхідності в силу 
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вимушеності обставинами та існуючими умовами: (15 прикладів) 22%, в значенні 

припущення великого ступеню імовірності: (15 прикладів) 22%, а також в 

значенні заборони (для сполучення must not): (15 прикладів) 22% випадків 

вживання. В значенні обов’язку, ініційованого мовцем, авторитетної думки: (14 

прикладів) 21%. Середньою за кількістю є вживання дієслова must в значенні 

модальності впевненості: (5 прикладів) 7%. На такі модальні значення як: 

безсумнівність або неможливість уникання якоїсь дії: (1 приклад) 2%; обов’язок 

в майбутньому: (1 приклад) 2%; повинності, прийнятого рішення: (1 приклад) 2% 

доводиться найменша кількість випадків вживання. Серед прикладів вживання 

дієслова must в романі не зустрічаються такі модальні значення: 1а, 2, 3, 6, 8, 9, 

10. Серед випадків вживання дієслова must в романі до первинного значення 

відносяться: (32 приклади) 48% випадків вживання а до вторинного значення 

відносяться: (35 прикладів) 52% випадків вживання. Проведення аналізу з 

визначення найпоширеніших модальних значень, в яких вживається дієслово 

must, виявлено, що модальне значення необхідності в романі мають 48% (32 

приклади), модальне значення можливості зустрічається в 30% (20 прикладів), а 

на вживання в модальному значенні бажаності припадає 22% (15 прикладів).  

Виходячи з проведеної роботи встановлено, що основним значенням 

модальності виступає суб’єктивно – об’єктивне відношення дії до дійсності з 

точки зору мовця; також виділено існування об’єктивної та суб’єктивної 

модальності як основних її видів; визначено 3 основних поля суб’єктивних 

модальних значень (необхідність, можливість, бажаність), та 15 видів модальних 

значень дієслова must. Виявлено, що з цих п’ятнадцяти значень в романі 

присутні тільки приклади семи модальних значень.  

Отже, дієслово must виражає різні модальні значення, а саме: модальність 

необхідності (первинне значення), модальність можливості (вторинне значення) 

та модальність бажаності (вторинне значення), в залежності від лексико – 

граматичного та екстралінгвістичного контексту.   

Перспективу дослідження становить вивчення функціонування модальних 

дієслів в індивідуальних авторських творах. Здобуті данні можуть бути 

використані для майбутніх досліджень засобів вираження модальності в 
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лінгвістиці, функціонування модальних дієслів в літературному тексті, та питань, 

пов’язаних з проблемою модальності в галузі інших наукових завдань. 
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ВПЛИВ РІЗНИХ ВИДІВ МОТИВАЦІЇ НА ВИВЧЕННЯ  

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Пулавська О.А. (Харків) 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Рябих М.В. 

 

У статті здійснено опис і узагальнення основних різновидів мотивації, її структури і 

ролі в навчанні іноземній мові у навчальному закладі, розглянуто основні характеристики 

мотивації і їх зв`язок з процесом навчання. 

Ключові слова: мотивація, навчання іноземної мови, різновиди мотивації,роль 

мотивації, структура мотивації. 
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В статье описаны и обобщены основные разновидности мотивации, ее структуры и 

роли в обучении иностранному языку в учебном заведении, рассмотрены основные 

характеристики мотивации и их связь с процессом обучения. 

Ключевые слова: мотивация, обучение иностранному языку, разновидности 

мотивации, роль мотивации, структура мотивации.  

The main kinds of motivation, its structure and role in the process of higher school foreign 

language teaching have been described and generalized, the key features of motivation and their 

connection with the process of learning have been considered. 

Кey words: foreign language teaching, motivation, motivation role, motivation structure, the 

kinds of motivation. 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства, під час глобалізації усіх сфер 

суспільних відносин відбувається підвищення уваги до вивчення іноземної мови, 

і проблема мотивації в навчанні іноземної мови стає досить актуальною. Процес 

глобалізації означає, що все більшого значення набуває роль особистих контактів 

людей, а відповідно, і вербальної комунікації, у тому числі й міжнаціональної, 

яка потребує знання іноземної мови [1]. 

На наш погляд, на особливу увагу заслуговує питання про мотивацію 

навчання іноземній мові. Саме на цьому ми і зосередимось докладніше в цій 

статті. 

Обєктом дослідження є процес засвоєння іноземної мови. 

Предмет дослідження – характер впливу різних типів мотивації на 

засвоєння іноземної мови. 

Вихідними передумовами є дослідження Рябих М.В. «Нові виміри 

мотивації навчання», Sverdlova I.O. «Student motivation and achievement». У 

зарубіжній теорії та практиці навчання проблеми мотивації досліджували такі 

автори, як Р. Гарднер, У. Ламберт, З. Дорней, Г. Крукс, Р. Шмідт, Дж. Келлер та 

інші. Особливою популярністю користується теорія «цілеспрямованої мотивації» 

Р. Гарднера [5]. Незважаючи на те, що сучасні як вітчизняні, так і зарубіжні 

науковці мають певні напрацювання в галузі теоретичних основ мотивації, 

загальних уявлень про її механізми, взаємозв’язок мотивації з навчальною 

діяльністю, а також її вплив на ефективність освоєння знань, проблема 

забезпечення цілеспрямованості формування мотивів у студентів залишається 

при цьому недостатньо розкритою. 
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Мета статті – розглянути роль мотивації в навчанні іноземної мови, її 

основні складові, а також вплив мотивації на навчальний процес, а саме на 

ефективність засвоєння іноземної мови студентами. 

Управління мотивацією під час навчання іноземної мови є однією з 

головних проблем методики викладання. Іноземна мова як навчальна дисципліна 

має ряд специфічних особливостей, і одна з них – це оволодіння іноземною 

мовою шляхом навчання умінню спілкування на іноземній мові. В умовах 

сьогодення актуальність вивчення іноземної мови не підлягає сумніву, оскільки 

нова політична обстановка, розширення міжнародного співробітництва і 

міжнародних контактів, проведення у вищих навчальних закладах конференцій 

за участю іноземців вимагають від студентів більш глибокого знання іноземної 

мови. 

Сьогодні знання іноземної мови вже стає як обов'язковим компонентом 

професійної діяльності, так і забезпечує людині більш повноцінне і цікаве 

проведення дозвілля. Визнаючи провідну роль мотивації в навчанні іноземної 

мови студентів навчальних закладів, викладачеві необхідно чітко уявляти собі 

способи і прийоми її формування в умовах певного навчального закладу. Тому 

вважають невірним спрощувати розуміння мотивації під час розгляду проблем її 

розвитку та пошуку шляхів її формування, адже формування мотивів – це, 

насамперед, створення умов для прояву внутрішніх спонукань до навчання, 

усвідомлення їх самими студентами та подальшого саморозвитку мотиваційно-

ціннісної сфери студентів. Тим часом, при оволодінні іншомовною культурою, 

цікаво з’ясувати, які саме мотиви спонукають студента до здійснення діяльності.  

Проблема мотивації існує в навчанні будь-якому предмету, але особливо 

гостро вона виявляється під час вивчення іноземної мови, оскільки вивчення 

саме цього предмета вимагає від студента наявності певної бази і спеціальних 

комунікативних здібностей. Зазвичай це викликає в студентів певні труднощі і 

мотивація зменшується.  

Мотивація є однією з фундаментальних проблем, як у вітчизняній, так і в 

зарубіжній психології. Її значущість для розробки сучасної психології пов'язана з 

аналізом джерел активності людини, спонукальних сил її діяльності, поведінки. 
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Відповідь на питання, що спонукає людину до діяльності, який мотив, «заради 

чого» вона її здійснює, є основою її адекватної інтерпретації. У загальному плані 

мотив – це те, що визначає, стимулює, спонукає людину до вчинення будь-якої 

дії, що включена в обумовлену цим мотивом діяльність. Основним 

методологічним принципом, що визначає дослідження мотиваційної сфери у 

вітчизняній психології, є положення про єдність динамічної та змістовної 

сторінмотивації.  

Для того, щоб знати, як конструктивно підвищувати навчальну мотивацію, 

вважаю за доцільне зупинитися докладніше на описі її різновидів.  

Як відомо, мотивація (від lat. «movere») – спонукання до дії, динамічний 

процес фізіологічного та психологічного плану, який керує поведінкою людини, 

визначає його спрямованість, організованість, активність та усталеність; 

здібність людини задовольняти свої потреби у дії. 

Багато дослідників, вивчаючи характер спонукальних сил особистості і 

способи їх регуляції у навчанні, встановили різноманіття мотиваційної сфери 

людини, її складну структуру. По-перше, на неї можуть впливати соціальні 

мотиви, які визначаються потребами суспільства. Вони складають у своїй 

сукупності зовнішню мотивацію, яка існує у двох різновидах: як широка 

соціальна і вузькоособистісна мотивація.  

По-друге, на мотиваційно-спонукальну сферу людини може впливати і 

характер діяльності. Це так звана внутрішня мотивація, і її підвидом є мотивація 

успішності. Зовнішня і внутрішня мотивація можуть мати позитивний і 

негативний характер [2]. Розглянемо основні різновиди внутрішньої мотивації 

людини стосовно навчання іноземної мови. 

Комунікативний різновид внутрішньої мотивації прийнято вважати за 

основний, тому що комунікативність – це перша і природна потреба людини, яка 

вивчає іноземну мову.  

Наступним різновидом внутрішньої мотивації слід вважати 

лінгвопізнавальну, яка полягає в позитивному ставленні студентів до самої 

«мовної матерії», до вивчення основних якостей мовних знаків.  
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Важливим різновидом внутрішньої мотивації є також інструментальна 

мотивація, тобто мотивація, яка випливає з позитивного ставлення студентів до 

певних видів роботи. Відомо, що педагогічний ефект може бути досягнутий 

більшою мірою в результаті власної активності студентів, і його неможливо 

отримати у формі нейтрально-пасивного сприйняття. Необхідно озброїти 

студентів певними прийомами самостійного оволодіння іноземною мовою так, 

щоб їх раціональний смисл відчувався і імпонував їм. У результаті такого 

підходу студенти матимуть методичний інструментарій для подальшого 

удосконалення навичок і вмінь з іноземної мови [2].  

Деякі дослідники підкреслюють, що в питанні формування мотивації щодо 

вивчення іноземної мови доцільно спиратися виключно на внутрішню 

мотивацію, тобто таку, де стимули до навчання породжуються саме тим, хто 

навчається, і діяльність починає виконуватися заради її власного змісту. Така 

висока позитивна внутрішня мотивація в навчанні іноземних мов виникає в тому 

випадку, коли процес оволодіння мовою має для тих, хто навчається, особистісну 

значущість, яка, у свою чергу, є результатом формування перспективної та 

процесуальної мотивацій. 

У зарубіжній теорії та практиці навчання проблеми мотивації 

досліджували такі автори, як Р. Гарднер, У. Ламберт, З. Дорней, Г. Крукс, Р. 

Шмідт, Дж. Келлер та інші. Особливою популярністю користується теорія 

«цілеспрямованої мотивації» Р. Гарднера, який визначає дві орієнтації щодо 

вивчення мови: 

1) інструментальну, яка пов’язана з бажанням того, хто навчається, 

вивчити мову задля досягнення своєї мети, наприклад, складання іспиту, 

кар’єрне зростання і т. ін.; 

2) інтегративну, яка пов’язана з бажанням того, хто навчається, вивчити 

мову через високе позитивне особистісне ставлення до цієї мови, народу, який 

нею спілкується, культури тощо [5].  

Р. Гарднер вважає, що тільки при наявності сформованої інтегративної 

мотивації можливий реальний успіх у вивченні іноземної мови, оскільки 
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неможливо досягти успіху в оволодінні тим, що викликає байдужість, а тим 

більше тим, що не подобається.  

Однак задля того, щоб позитивне ставлення до мови певного народу та 

культури виникло, навряд чи можна знайти інший шлях, ніж забезпечення 

позитивних емоцій тих, хто навчається, у самому навчальному процесі.  

Дуже часто навіть добре розроблені сучасні методики навчання іноземної 

мови виявляються низькоефективними, якщо вони застосовуються в процесі 

навчання в умовах виникнення негативних емоцій з боку студентів. Так, 

студенти, які вивчають іноземну мову в немовному виші, як правило, на заняттях 

перебувають в таких діаметрально протилежних психічних станах: стан нудьги 

або стан тривожності. Наприклад, на заняттях з іноземної мови нудьгують 

студенти, які не вмотивовані до вивчення іноземної мови та далекі від прагнення 

оволодіти іноземною мовою на комунікативно достатньому рівні, а тривожність 

відчувають ті, хто бояться помилитися, невпевнені в собі, мають великий 

психологічний бар`єр, але при цьому ще не втратили бажання оволодіти 

іноземною мовою.  

З. Дорней аналізує феномен мотивації навчання іноземній мові з позиції 

виокремлення трьох рівнів, які включають в себе цілий ряд факторів мотивації, а 

саме: 1) рівень мови (культура, суспільство, практична важливість мови); 2) 

рівень студента (самоефективність, впевненість у собі, орієнтація на результат); 

3) рівень навчальної ситуації (вплив особистості викладача, його поведінки, 

стилю викладання, вплив методів і прийомів навчання, а також вплив групової 

динаміки) [4]. 

Дослідники Г. Крукс і Р. Шмідт визначають чотири основні рівні мотивації 

в процесі вивчення іноземної мови: 1) мікрорівень; 2) рівень роботи в класі; 3) 

навчальної програми ; 4) рівень, пов’язаний із зовнішніми факторами. 

Вони застосовують принципи «очікуваності результату» та 

«самостійності» в поясненні теорії мотивації у навчанні [3]. 

Дж. Келлер виокремлює чотири умови успішної вмотивованої діяльності: 

1) інтерес до теми та діяльності; 2) актуальність; 3) очікування успіху та 

контролю; 4) задоволення. 
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Звичайно, усі вищезазначені різновиди мотивації виступають як головні 

сили спонукання людини внавчанні іноземної мови. Відомо, що висока 

мотивація є ознакою ефективної діяльності людини. Разом з тим, слід пам’ятати, 

що якщо рівень мотивації є занадто високим, то при цьому відповідно 

збільшуються рівні активності і напруги, внаслідок чого може зменшуватися 

якість засвоєння навчального матеріалу.  

Таким чином, високий рівень мотивації неминуче викликає небажані 

емоційні реакції. Тому важливою задачею стає досягнення такого оптимального 

рівня мотивації навчання в студентів, при якому отримання позитивних емоцій 

від самого процесу навчання буде поєднуватися з високою ефективністю 

засвоєння знань. 

Перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо у зменшенні труднощів 

щодо виклику мотивації у студентів, у створенні умов, в яких студенти 

відчуватимуть необхідність вивчення іноземних мов, інакше кажучи, будуть 

змотивовані. 
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Стаття присвячена полікультурному вихованню студентів у процесі вивчення 

іноземних мов за допомогою впровадження тренінгового курсу, що передбачав застосування 

широкого комплексу активних та інтерактивних методів.  

Ключові слова: полікультурна освіта, полікультурне виховання, полікультурність, 

тренінговий курс. 

Статья посвящена поликультурному воспитанию студентов в процессе изучения 

иностранных языков при помощи внедрения тренингового курса, который предполагал 

использование широкого комплекса активных и интерактивных методов.  

Ключевые слова: поликультурное воспитание, поликультурное образование, 

поликультурность, тренинговый курс. 

The article is dedicated to the problem of the students’ polycultural education in the process of 

foreign language learning with the help of implementation of the training course that included a wide 

complex of active and interactive methods.  

Keywords: polycultural education, polycultural upbringing, polyculturality, training course.  

 

Сучасні глобалізаційні та інтеграційні світові процеси в політичній, 

економічній, соціокультурній і духовно-моральній сферах життя людини 

зумовлюють кардинальні зміни в педагогічній теорії та практиці, стають одним з 

визначальних чинників актуалізації полікультурного виховання. 

Серед основних цілей і пріоритетів вищої освіти важливе місце посідає 

виховання людини демократичного світогляду й культури, що характеризується 

високим цінуванням національних здобутків, з повагою ставиться до традицій 

інших народів та їхніх культур, активно долучається до реалізації ідей культури 

миру, прагне до толерантної взаємодії зі світовим співтовариством. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що більшість дослідників, 

головним чином, зосереджується на обґрунтуванні загальних теоретичних основ 

виховання. При цьому недостатньо уваги приділяється пошукам змісту, форм і 

методів полікультурного виховання студентської молоді вищих навчальних 

закладів, використанню виховного полікультурного потенціалу такої навчальної 

дисципліни як іноземна мова. 
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Об’єкт дослідження – процес полікультурного виховання студентів у 

вищих навчальних закладах.  

Предмет дослідження – зміст, форми та методи полікультурного виховання 

студентів у процесі вивчення іноземних мов. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати сутність, структуру, зміст і 

особливості полікультурного виховання студентів у ВНЗ; розробити й 

експериментально апробувати тренінговий курс з полікультурного виховання в 

процесі вивчення іноземних мов. 

Людина повинна навчитися жити в умовах поліфонії культур, тому що 

сформувати свою точку зору можна лише в разі розуміння множинності думок. 

Щоб навчитися творчо ставитися до науки й культури, виражати своє 

індивідуально-неповторне ставлення до життя в словах, справах, потрібно знати 

й критично оцінювати думки та позиції інших людей. 

Аналіз наукової літератури [3, 4, 7] дає можливість визначити кілька 

підходів до тлумачення поняття полікультурності: 

По-перше, це сприйняття й представлення полікультурності як мозаїки, що 

визначається лише протиставленням різних груп і спільнот із різними мовами та 

культурами і, таким чином, ігноруванням контактів між ними та умов 

міжкультурної комунікації, що впливають на їх взаємодію. Причиною такого 

розуміння є статичне бачення культури, зокрема традицій, що становлять її 

фундамент.  

По-друге, уявлення про полікультурне суспільство схоже на киплячий 

казан, у якому різні культури мають переплавитися або розчинитися у своєрідній 

космополітичній культурі, що нівелює відмінності й розмаїття. Тут ми 

стикаємося з неправильним розумінням соціокультурної динаміки лише як 

уніфікуючого процесу. Насправді нелінійний процес розвитку та взаємодії різних 

культур має одним із можливих (і бажаних) сценаріїв, насамперед 

кооперативний, когерентний рух розмаїття людських спільнот.  

По-третє, ієрархічне сприйняття міжкультурної комунікації крізь призму 

відносин між більшістю і меншістю, між „більш розвиненими” і „менш 

розвиненими”, між „корінними” і „некорінними” сприяє розвитку „анклавності” 



 224 

культур, неоднозначності культурних запозичень, позитивній дискримінації (що, 

як наслідок, переростає в негативну), ігноруванню складних взаємовідносин між 

різними меншинами. Натомість ставлення до культурної комунікації у 

полікультурному суспільстві має передбачати інші критерії оцінки культурної 

спадщини тієї чи іншої спільноти, а саме: з'ясування за допомогою історії 

значення кожної культури в сучасному суспільстві й зіставлення її з принципами 

свободи та совісті як універсальних вимірів культури світу і співбуття.  

У нашому розумінні, полікультурність означає співіснування різних 

культур в одній країні та являє собою психологічну особливість, етичну 

доктрину, визначену політичну програму, відкритість суспільства.  

У полікультурному суспільстві кожен індивід фактично структурований 

залежно від притаманних йому ознак, ця структурованість містить когнітивний 

елемент (мова, знання, вірування), нормативний (цінності, стандарти), емоційний 

(типи поведінки, звичаї, спосіб життя), соціальний (належність до груп, класів, 

асоціацій, наявність юридичного, політичного й професійного статусу). 

Проблема полікультурної освіти посідає чільне місце в науковому доробку 

видатних зарубіжних та вітчизняних учених. Учені Л.О. Голік, Т.В. Клінченко, 

М.Ю. Красовицький, Г.І. Левченко проблему полікультурної освіти розглядають 

у поєднанні з вихованням школярів: „Полікультурна освіта і виховання учнів 

загальноосвітньої школи – така організація і зміст навчально-виховного процесу, 

життя і діяльності учнів, взаємостосунків, яка забезпечує ознайомлення з 

культурою народів, що живуть в одній країні, створення умов для виникнення 

між ними почуття довіри і солідарності, вміння взаємодіяти” [5, c. 3]. 

Українські дослідники вказують на те, що багатокультурна освіта і 

виховання не повинні заперечувати національній, а мають розглядатися разом як 

складові єдиного процесу. На їх думку таке поєднання сприятиме глибокому 

засвоєнню і розумінню як національних, так і загальнолюдських моральних 

цінностей. 

В. Болгаріна, І. Лощенова подають свій погляд на полікультурну освіту: 

„...така освіта, для якої ключовими поняттями є культура як вселюдське явище; 

це засіб допомогти особистості в подоланні шляху від засвоєння етнічної, 
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національної культури до усвідомлення спільності інтересів народів у їхньому 

прагненні до миру, злагоди, прогресу через культурний розвиток” [2, c. 5]. 

Полікультурна освіта трактується нами як здатність освіти і виховання 

навчати студентів сприймати різноманіття культур, створювати умови для 

формування толерантності, сприяючи водночас формуванню національної 

свідомості, патріотизму, інтеркультурної комунікації особистості.  

Актуальність проблеми полікультурного виховання студентів зумовлена 

сприятливістю до виховних впливів, розвитком морально-культурних основ 

особистості майбутнього фахівця у зв’язку з активним формуванням його 

характеру, установок, стереотипів поведінки, мислення й світогляду, що надає 

можливість прищеплювати національні та загальнолюдські цінності, виховувати 

поважне ставлення до іншої культури.  

Аналіз змістової основи полікультурного виховання студентів передбачав 

узагальнення наявних підходів до полікультурного виховання: 

аккультураційного, діалогового та соціально-психологічного. 

Визначено, що полікультурне виховання як педагогічний процес 

забезпечує: на когнітивному рівні засвоєння студентами цінностей, культурно-

історичного досвіду народів, що проживають в Україні; на ціннісно-

мотиваційному рівні – формування соціально-установчих й ціннісно-

орієнтаційних схильностей студентів до інтеркультурної комунікації і обміну; на 

діяльнісно-поведінковому рівні – активну соціальну взаємодію з представниками 

різних культур при збереженні власної культурної ідентичності.  

Аналіз основних підходів до полікультурного виховання молоді [1, 6, 8] 

підвів до такої дефініції поняття: полікультурне виховання – це процес 

цілеспрямованої соціалізації студентів, спрямований на оволодіння системою 

національних і загальнолюдських культурних цінностей, формування 

комунікативних умінь, що дозволяють студенту здійснювати інтенсивну 

міжкультурну взаємодію, розуміти інші культури, толерантно ставитися до їх 

носіїв. 
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Доведено, що при визначенні рівня полікультурної вихованості студентів 

ВНЗ використовуються такі компоненти як мотиваційний, знаннєвий, ціннісний, 

ситуативний і рефлексивний. 

У процесі планування змісту полікультурного виховання необхідно брати 

до уваги соціокультурну специфіку середовища, в якому знаходяться студенти, 

та їхні індивідуальні особливості. Виходячи з цього зміст полікультурного 

виховання повинен бути зорієнтований на створення умов для соціально-

культурної ідентифікації особистості, яка визначає її статус під час участі в 

міжкультурному діалозі; на формування уявлень про культурно-етнічну 

різноманітність світу як у просторі, так і в часі; на виховання терпимості та 

поваги права кожного народу зберігати культурну самобутність; на розуміння 

студентами технологій реконструкції цінностей культурних спільностей, які 

беруть участь у діалозі; на розвиток здібностей до критичного засвоєння 

полікультурної реальності. 

Інтеграція України до світового та європейського співтовариства, 

орієнтація вітчизняної системи вищої освіти на положення Болонського процесу 

актуалізують потребу узагальнення власного й вивчення зарубіжного досвіду у 

галузі полікультурного виховання. Аналіз робіт зарубіжних дослідників [9, 10, 11] 

виявив, що в Австралії, Великій Британії, Канаді, Північній Ірландії та США 

полікультурна освітня політика дозволила тільки до певної міри нейтралізувати 

проблему расової й культурної дискримінації. 

Теоретичний та практичний аналіз полікультурного виховання студентів у 

ВНЗ дозволив сформулювати такі педагогічні умови полікультурного виховання 

студентів: виявлення чинників і формування позитивної мотивації 

полікультурності; використання когнітивного потенціалу змісту навчальної 

дисципліни «Іноземна мова» на засадах інтеграції. 

Центральне місце в педагогічному процесі поступово займає розвиток у 

студентів здатності до полікультурного спілкування (полікультурної 

комунікації). Ми дійшли висновку, що полікультурна комунікація – це форма 

комунікативної культури, яка характеризується адекватним взаєморозумінням 

двох або більше учасників комунікативного акту, які належать до різних 
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національних культур, полікультурною компетентністю, толерантністю, 

прагненням особистості до міжнаціональної злагоди в усіх сферах спілкування. 

З’ясовано, що основними компонентами полікультурної комунікації є: 

лінгвістичний; комунікативний; прагматичний; історичний; етнографічний; 

естетичний та етнопсихологічний. 

На першому етапі нашого дослідження було проведено анкетування 

студентів і викладачів Харківського медичного університету, яке виявило 

негативне ставлення більшості студентів до педагогічної проблеми 

полікультурного виховання, водночас викладачі відзначили її важливість, хоча 

значна їхня частина ще не готова до її розв’язання. 

Проведений аналіз отриманих даних дав змогу зробити висновок, що в 

одній контрольній та двох експериментальних групах високим рівнем 

характеризуються лише 14 % студентів, середнім рівнем – 21 %, достатнім – 

29 %,  низьким – 36 % студентів. 

У процесі дослідно-експериментальної роботи теоретично обґрунтовано та 

розроблено тренінговий курс “Valuing Diversity”, який складався з 10 

різноманітних вправ та передбачав застосування широкого комплексу активних 

та інтерактивних методів, насичення його змісту полікультурною спрямованістю, 

залучення студентів до відповідної діяльності.  

Аналіз роботи студентів в експериментальних групах показав широке 

використання етнокультурних знань, вмінь і навичок у поліетнічному 

середовищі, студенти зацікавилися духовною культурою представників інших 

національностей, у них з’явилося бажання й потреба її вивчати.  

Узагальнена оцінка рівня полікультурного виховання після експерименту 

показала, що в контрольній групі рівень майже не змінився, проте в 

експериментальних групах високим рівнем характеризуються вже 26 % 

студентів, середнім рівнем – 30 %, достатнім – 21 %,  низьким – 23 % студентів. 

Одержані на заключній стадії експерименту результати підтвердили 

доцільність прогнозованих нами педагогічних умов підвищення ефективності 

полікультурного виховання студентів ВНЗ у процесі вивчення іноземних мов. 

Порівняльний аналіз рівнів полікультурного виховання до та після проведення 
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тренінгового курсу свідчить, що експериментально-дослідна робота сприяла як 

кількісним, так і якісним змінам у полікультурному вихованні студентів ВНЗ. 

Проведене дослідження не вичерпує всієї повноти зазначеної проблеми. 

Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому науково-педагогічному 

пошуку, пов’язаному із дослідженням наступності полікультурного виховання, 

підвищенні ефективності підготовки педагогічних кадрів у цьому аспекті та 

створенні методичних матеріалів на основі інтегративного підходу. 
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 В даній статті аналізуються фактори, що впливають на ефективність процесу формування 

навичок та вмінь усного мовлення і надається класифікація вправ, що увійшли до розробленого 

комплексу. 

 Ключові слова: усне мовлення, модель навчання, вправа. 

 В данной статье анализируются факторы, влияющие на эффективность процесса 

формирования навыков и умений устной речи, и дается классификация упражнений, которые вошли 

в разработанную систему.  

 Ключевые слова: устная речь, модель обучения, упражнение. 

 In the article we dealt with the analysis of the factors which influence the formation of oral speech 

skills and habits; besides classification of the designed exercises was given. 

 Key words: oral speech, teaching model, exercise. 

 

 Головною метою навчання іноземної мови в школі є формування 

комунікативної компетенції та навичок міжкультурного іншомовного спілкування. У 

зв’язку з цим усне мовлення займає провідне місце в системі навчання іноземної 

мови в школі. 

Навчанню усного мовлення приділяли увагу багато вчених. Існує  низка 

вітчизняних і зарубіжних досліджень, присвячених структурі навчання говоріння 

(І.О. Зімняя, А.А. Леонтьєв), загальнотеоретичним  питанням навчання аудіювання і 

говоріння, (А.А. Алхазішвілі), аналізу функціональних типів монологічних та 

діалогічних висловлювань (А.К. Артикбаєва, Н.В. Долгалова, О.А. Нечаєва), 

створенню комплексів вправ, спрямованих на розвиток аудіювання і говоріння як 

видів мовленнєвої діяльності.  

Однак, вивчення іноземної мови лише на базі навчальної програми та 

існуючих матеріалів не завжди дає бажаний результат. Потрібний додатковий 



 230 

стимул, використання нових нетрадиційних форм і методів роботи, що 

заохочуватимуть учнів до вивчення іноземної мови. 

 Актуальність дослідження, що описується в даній статті, полягає  в 

необхідності розробки таких навчальних матеріалів, які б враховували психологічні 

та лінгводидактичні фактори, що впливають на навчальний процес, а також 

включали б матеріали та вправи, що відповідають віковим особливостям 

старшокласників, їх інтересам, рівневі фонових та мовних знань. Об'єктом 

дослідження став процес формування навичок і умінь усного мовлення в старших 

класах середньої школи. Предмет дослідження – зміст і структура комплексу вправ, 

спрямованих на формування навичок і умінь усного мовлення. Метою дослідження 

було теоретичне обґрунтування обліку факторів, що впливають на формування 

уміння усного спілкування, а також розробка завдань, спрямованих на формування 

навичок та умінь такого спілкування. Для досягнення поставленої мети необхідно 

було вирішити наступні задачі: 

• Вивчити дані, що стосуються процесу навчання усного спілкування. 

• Дослідити відмінності між умовами опанування рідної і іноземної мови. 

• Проаналізувати модель навчання усного спілкування. 

• Виділити ситуації спілкування. 

• Проаналізувати існуючи підходи до класифікації вправ, що спрямовані на 

формування навичок усного спілкування. 

• Розробити комплекс вправ для занять з іноземної мови в старших класах 

середньої школи. 

 Для рішення поставлених задач використовувалися наступні методи: наукове 

спостереження за навчальним процесом в школі, тестування, анкетування. 

Теоретичне значення полягає у вивченні психологічних і дидактичних передумов 

створення блоків комунікативних вправ на заняттях з іноземної мови для учнів 

старших класах середньої школи. Практична цінність складається в розробці 

комплексу вправ на матеріалі теми “Books, Magazines, Newspapers”  

 Аналіз існуючих матеріалів, спостереження за навчальним процесом в школі 

свідчать про те, що у більшості навчальних матеріалів домінує традиційний підхід, 

для якого характерний відрив процесу опанування структурними елементами мови 
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від використання їх в актах спілкування. Лінгвістично орієнтовані методисти 

висувають на перший план оволодіння структурними елементами мови, ігноруючи  

їх змістовну сторону. Однак, навіть коли об'єктом засвоєння є формальні структури 

мовних одиниць, вони, по-перше, повинні виражати зміст, який диктується 

ситуацією спілкування, а по-друге, сам зміст має відповідати потребам учнів [4]. Це 

положення було взято за основу при розробці системи вправ.  

 Далі ми проаналізували вплив рідної мови на процес навчання усного 

мовлення [1]. Було показано, що відносини визначалися тенденцією до все більшої 

ізоляції мовного матеріалу іноземної мови від відповідного матеріалу рідної мови. 

Міра ізоляції була тим більше, чим ближче був відпрацьований матеріал до своєї 

мовленнєвої реалізації. Конкретно це означає, що на першому етапі опора на 

відповідний матеріал рідної мови була неминуча. Якщо перший етап завершувався 

успішно, то на другому етапі відпрацювання проходило без опори на рідну мову. А 

на третьому етапі ізоляція рідної мови була повною, оскільки будь-яка її актуалізація 

призводила до пониження ефективності спілкування. 

 Далі було показано, що модель навчання усної іноземної мови потрібно 

будувати  з урахуванням: схожості і відмінності між процесами оволодіння рідною і 

іноземною мовами; видів учбової актив¬ності з опорою на які здійснюється процес 

навчання; взаємовідносин між рідною і іноземною мовами [3]. 

 Аналіз вправ, існуючих у навчальних матеріалах, дозволив зробити висновки 

про те, що більшість вправ носять штучний характер і не сприймаються носіями 

мови як реально існуючі. Захоплення функцією за рахунок форми (або навпаки) 

приводить  до величезної кількості помилок в іншомовному спілкуванні [2].  

 Таким чином, була здійснена спроба відібрати комунікативні ситуації та 

мовний матеріал за темою «Книги, журнали, газети», означитися із способами 

раціональної презентації цього матеріалу в рамках визначення оптимального 

співвідношення між функцією і формою; порівняти ефективність традиційного і 

розробленого підходів до формування комунікативної компетенції.  

 З урахуванням сказаного вище, був розроблений комплекс вправ для розвитку 

навичок усного мовлення. Розроблена система включала два блоки вправ – 

підготовчі та мовленнєві, Прикладом підготовчих вправ можуть бути наступні: 
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відповісти на  запитання, споживши зразки (слова, конструкції, мовні формули); 

замінити в пропозиції виділені слова синонімами/антонімами; назвати ситуацію, в 

якій можуть вживатися нові слова; підібрати пропозиції в хронологічному порядку, 

перетворити стверджувальні речення в запитальні; розширити/скоротити вказані 

пропозиції; описати предмет/явище двомя-трьомя фразами; пояснити вказані слова 

на іноземній мові; відновити в пропозиції/тексті пропущені слова, спираючись на 

контекст; скласти ассоціограму на тему «Улюблений журнал», згрупувати слова по 

семантичному полю чи словотворенню; провести мовну гру (кросворд).  

 Мовні вправи мали сприяти виробленню умінь формулювати повідомлення в 

умовах, що наближаються до природного спілкування. Вони були спрямовані на 

навчання формулювати основну думку; синтезувати зміст, послідовно розвивати 

думку; виражати одну і ту ж думку різними засобами; будувати висловлювання з 

урахуванням його прагматичної цінності; співвідносити висловлювання з ситуацією 

спілкування; пристосовуватися до індивідуальних особливостей партне¬ра по 

спілкуванню; співвідносити паралінгвістичні явища (жести, міміку та ін.) з ситуацією 

спілкування; формувати і реалізовувати мовний намір; адекватно виражати 

емоційно-оціночну інформацію; прогнозувати реакцію партнера і адекватно 

реагувати на його репліки.  

 Використання вправ на заняттях з англійської мови в 11 класах 

загальноосвітньої школи свідчило про підвищення у школярів інтересу до вивчення 

теми «Книги, журнали, газети», високу ступінь засвоєння лексичного матеріалу, 

появу бажання  спілкуватися, зростання мотивації навчання. Усні висловлювання 

учнів характеризувалися варіативністю, лексичною наповненістю, автентичністю, 

логічністю.  

 Перспективу дослідження ми бачимо в подальшому пошуку шляхів 

оптимізації навчального процесу в загальноосвітній школі.  
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Стаття присвячена вивченню фразеологічної репрезентації концепту PRIVACY/ 

ПРИВАТНІСТЬ у лінгвокультурі США як складника системи способів його вираження в 

лексико-фразеологічній системі англійської мови (американський варіант).  

 Ключові слова: американська лінгвокультура, концепт ПРИВАТНІСТЬ, мовна 

репрезентація, фразеологізм. 

Статья посвящена изучению фразеологической репрезентации концепта PRIVACY/ 

ПРИВАТНОСТЬ в лингвокультуре США как составляющей системы способов его оязыковления в 

лексико-фразеологической системе английского языка (американский вариант). 

 Ключевые слова: американская лингвокультура, концепт ПРИВАТНОСТЬ, 

фразеологизм, языковая репрезентация 

This article is dedicated to studying the phraseological representation of the concept 

PRIVACY in the linguoculture of the USA as a component of the system of its verbalization in the 

lexico-phraseological system of American English. 

 Keywords: American linguoculture, concept PRIVACY, language representation, 

phraseologism. 

 

Приватність як важливий регулятор міжособистісних, інституційних відносин і 

загальнолюдська цінність є такою характеристикою поведінки людини, яка 

забезпечує ідеальний баланс між індивідуальними і соціальни-

ми аспектами її життєдіяльності (G.  Simmel,  R. Sommer, A. Westin) і становить 

міждисциплінарний науковий фокус, включаючи психологічні, соціальні, 

лінгвістичні та лінгвокультурні виміри (М.М. Полюжин, М.Г. Яцимірська, В.І. 

Карасик, M. Gizman та ін.), але безпосередньо способи фразеологічної репрезентації 

самого лінгвокультурного концепту PRIVACY/ ПРИВАТНІСТЬ як багатовимірного 

утворення, що інтегрує поняттєві, значущісні, образні та ціннісні аспекти, в 

комунікативній поведінці носіїв американської англійської з визначенням його соціально-
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психологічних і лінгвокультурних рис дотепер ще не були об’єктом окремого розгляду [2; 

3], що зумовлює актуальність та наукову новизну нашої розвідки.  

Метою дослідження є комплексна характеристика і розкриття змісту концепту 

PRIVACY/ ПРИВАТНІСТЬ у лінгвокультурі США на основі мовних засобів його 

об’єктивації. Для реалізації поставленої мети потрібно розв’язати такі завдання: 

встановити лінгвокультурні аспекти опису концепту PRIVACY/ПРИВАТНІСТЬ в 

мовній свідомості носіїв американського варіанту англійської мови; побудувати 

семантичну модель концепту PRIVACY/ ПРИВАТНІСТЬ, репрезентованого в 

американському варіанті англійської мови з виявленням (вербальних) реакції носіїв 

американської мови на порушення їхньої приватності задля уточнення змісту 

концепту, що вивчається. 

Об’єктом нашої роботи є концепт PRIVACY/ПРИВАТНІСТЬ, 

онтологізований у мовній свідомості американської етносемантичної особистосі, 

а її предмет у цій статті становлять фразеологічні засоби вираження відповідного 

концепту в американській лінгвокультурі. 

Матеріалом дослідження слугували 355 одиниць фразеологічної 

репрезентації концепту PRIVACY/ ПРИВАТНІСТЬ, які було отримано методом 

суцільної вибірки відповідного фактажу з тлумачних словників, публіцистичних та 

художніх текстів, а також у процесі роботи з інформантами. 

Теоретико-методологічною основою роботи є сукупність доведених у 

лінгвістиці положень когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології стосовно того, 

що у колективній свідомості носіїв мови існує специфічна картина світу [5; 6], що 

відображає досвід відповідної лінгвокультурі; в основі картини світу лежать 

ментальні утворення різної природи [1; 6], які можуть отримувати мовне втілення, – 

концепти (А. Вежбіцка,  В.І. Карасік, Ю.С. Степанов, Й.А. Стернін, А.Д. Бєлова, 

Є.В.Бондаренко, M. Radov та ін.).  

У дослідженні використано наступні методи: метод аналізу словникових 

дефініцій для виявлення значень імен-репрезентантів концепту; метод 

концептуального аналізу для встановлення фразеологізованого концептуального 

змісту концепту, що вивчається; елементи кількісного аналізу для визначення 

репрезентативності елементів фактажу у корпусі розвідки.  
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За отриманими нами результатами лінгво-когнітивного вивчення 

структурно-змістовної архітектоніки концепту PRIVACY/ ПРИВАТНІСТЬ, він 

характеризується такими концептуальними ознаками: СВОБОДА, 

ІНТИМНІСТЬ, СЕКРЕТНІСТЬ, САМОТНІСТЬ, ОСОБИСТІСНІСТЬ, 

МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ, кожна з яких є самостійним концептом.  

Для виявлення додаткових оцінних характеристик, а також специфіки 

образного складника вербалізованого концепту PRIVACY/ ПРИВАТНІСТЬ в 

реальній мовній свідомості американців нами було зроблено анкетування, у 

якому брали участь студенти двох університетів США – університету Менсфілд, 

Пенсільванія, та університету Джорджа Вашингтона, Вашингтон, округ 

Колумбія. Проведення анкетування як елементу психолінгвістичного 

експерименту було обумовлено як специфікою самої категорії (асоціюється з 

підсвідомо засвоєними моделями поведінки), так і культурологічним напрямом 

роботи (приватність як культурна цінність). Завдяки експери-ментальним даним 

були виявлено розгалуженіші фразео-прагматичні характеристики концепту 

PRIVACY/ ПРИВАТНІСТЬ – реакції на порушення приватності, що 

аспектуально відбито у Табл. 1.  

Таблиця 1 

Залежність табуювання теми спілкування від ступеню знайомства 

 

Topics 
Close people Familiar people Strange people 

c, % u, % i, % c, % u, % i, % c, % u, % i, % 

money 83,70 14,13 2,17 42,39 42,39 5,43 30,43 34,78 34,78 

health 85,87 11,96 2,17 48,91 35,87 2,17 34,78 40,22 25,00 

personal 

relations 
84,78 13,04 2,17 26,09 53,26 6,52 16,30 39,13 43,48 

sex 75,00 23,91 1,09 21,74 58,70 14,13 16,30 33,70 50,00 

family 86,96 11,96 1,09 46,74 19,57 5,43 32,61 42,39 23,91 

politics 79,35 13,04 6,52 67,39 13,04 9,78 64,13 18,48 16,30 

free time 88,04 9,78 2,17 78,26 10,87 2,17 72,83 18,48 8,70 

shopping 89,13 8,70 2,17 79,35 10,87 2,17 77,17 15,22 7,61 

food 89,13 9,78 1,09 80,43 9,78 2,17 78,26 14,13 7,61 

bad habits 77,17 19,57 3,26 36,96 43,48 6,52 28,26 39,13 32,61 

grades  

at school 
80,43 16,30 3,26 47,83 33,70 8,70 31,52 45,65 22,83 

who you 

voted for 
77,17 15,22 7,61 56,52 23,91 9,78 51,09 18,48 29,35 
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Ознака приватності в опрацьованих фразеологізмах є переважним чином 

асоціативною, хоча в низці одиниць вона виявляється семантичним [3]. При 

цьому, вважаємо, що про наявність ознаки свідчить те, що одна з лексем у складі 

фразеологізму-вербалізатора концепту PRIVACY/ ПРИВАТ-НІСТЬ містить 

концептуальну ознаку PRIVACY/ ПРИВАТНІСТЬ: in private; for somebody's private 

ear. Наш аналіз оцінних характеристик показує, що об'єктами негативної оцінки в 

американській англійській виступають наступні: 1) прагнення отримати особисту 

(приватну, таємну) інформацію про інших людей: worm oneself into somebody's 

confidence;  2) порушення чужої території: crash a party; 3) поширення приватної 

інформації про інших: stab somebody in the back;  4) пильно і довго когось 

роздивлятися: stare like a stuck; 5) набридання своєю присутністю: cling like a limpet to 

somebody; 6)втручання в чужі справи: poke one's nose into somebody's affairs;  

7) нав'язування послуг, думок, знайомства: scrape acquaintance with somebody; 8) 

порушення пристойності, правил поведінки: as independent as a hog on ice.  

Аналіз фразеологізмів показує, що концепт ПРИВАТНІСТЬ, крім вже 

зазначених вище ознакових концептів-корелятів, зіставляється з наступними 

концептами, які, у свою чергу, характеризують його як культурно-марковані 

концептуальні фасети: 1) БУДИНОК, СІМ’Я: skeleton in the closet; 2) СВОЄ-

ЧУЖЕ: make a stranger out of somebody; 3) ВВІЧЛИВІСТЬ/ПРИСТОЙНІСТЬ: 

keep a civil tongue; 4) ТЕРИТОРІЯ/ПРОСТІР: beat up somebody's quarters; 

5) НАГЛЯД (актуальний для американської культури концепт 

SURVEILLANCE): have an eye out for somebody. 

Незначна кількість учасників (70), а також вікові та статусні обмеження не 

дозволяють нам робити остаточні висновки, однак дозволимо собі зробити певні 

підсумкові узагальнення, стосовно потенційних тенденцій. По-перше, 

підтверджується гіпотеза про стійку залежність вибору теми від фактора 

ступеню знайомства в американській лінгвокультурі. Відсоткове вираження 

відповіді «Impossible» знаходиться в оберненопропорційній залежності, 

зростаючи залежно від ступеню зниження близькості знайомства. По-друге, 

ступінь табуювання запропонованих тем-джерел фразеологічної репрезен-тації 

концепту PRIVACY/ ПРИВАТНІСТЬ варіюється. Вона може бути оцінена через 
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аналізу кількісного вираження відповіді «неможливо», і у більшості випадків 

забороненими виявляються теми, які є пов'язаними з інтимними взаєминами та 

грошима. При цьому розгляд фразеологізованих реакцій на порушення 

приватності, відбиваючи специфіку лексикалізації досліджуваного концепту, 

вбачається важливим, оскільки вони без-посередньо співвідносяться з 

характером самого порушення приватності: ступінь серйозності реакції говорить 

про серйозність порушення.  

Дані, отримані в результаті анкетування носіїв американської 

лінгвокультури, підтверджують нашу гіпотезу про розмаїття ступенів 

«приватності» у темах комунікації, дозволяючи скласти приблизний список тем, 

що характеризуються більш високим ступенем табуювання в американській 

культурі (інтимні взаємини, гроші, політика, шкідливі звички, здоров'я, релігія, 

етнічна приналежність), що має неабияку прикладну значущість для уникнення 

комунікативних невдач у процесі міжкультурного спілкування. Вивчення 

фразеологізованих реакцій на можливі порушення приватності як мовної 

об’єктивації таких ключових ознак концепту PRIVACY/ ПРИВАТНІСТЬ, як 

СВОБОДА, ІНТИМНІСТЬ, СЕКРЕТНІСТЬ, САМОТНІСТЬ, ОСОБИСТІСНІСТЬ, 

МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ поряд з вимірами БУДИНОК, СІМ’Я, СВОЄ-

ЧУЖЕ, ВВІЧЛИВІСТЬ, ТЕРИТОРІЯ/ПРОСТІР, НАГЛЯД також дозволяє 

виявити і описати ситуації, які потенційно призводять до порушень приватності 

в американській лінгвокультурі (наприклад, порушення норм проксеміки, 

неправомірне використання приватної інформації, тощо), поглиблене вивчення 

чого з проведенням компаративного аналізу способів фразеологізації концепту 

ПРИВАТНІСТЬ у лінгвокультурах США, Великої Британії та України/Росії та 

дослідженням категорії ЕМОЦІЙНІСТЬ складає перспективу нашої подальшої 

розвідки.  
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У статті розглядаються займенники в узагальненому значенні (на матеріалі британської 

публіцистики). Проаналізовано частотність вживання займенників, що замінюють немарковані 

по роду антецеденти в сучасній британській публіцистиці на конкретному мовному матеріалі. 

Ключові слова: антецедент, займенник, наука, публіцистика.  

В статье рассматриваются местоимения в обобщенном значении (на материале 

британской публицистике). Проанализирована частотность употребления местоимений, 

которые заменяют немаркируемые по роду антецеденты в современной британской 

публицистике на конкретном языковом материале. 

Ключевые слова: антецедент, местоимение, наука, публицистика.  

Pronouns in the generalized value are examined in the article (on the material of British 

political journalism). The frequency of the use of pronouns which replace the unmarked of a gender 

antecedents in modern English political journalism on the concrete linguistic material is analysed. 

Key words: antecedent, pronoun, science, political journalism.  

 

Актуальність дослідження визначається постановкою задачі розгляду 

варіювання he, she, he or she, а також they в сучасній англійській мові на 

конкретному мовному матеріалі. Метою роботи є вивчення вказаної проблеми на 

базі кількісного аналізу частотності займенників узагальненої референції 3-ї 
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особи однини в сучасній британській публіцистиці з наступною задачею 

критичної оцінки феміністського підходу до функціонування займенників з 

немаркованим за родом антецедентом у сучасній англійській мові. 

Відповідно до поставленої мети методи дослідження ґрунтувалися на 

статистичному аналізі вибірки довжиною в 500 прикладів з публіцистики, що 

включають зареєстровані випадки вживання he, she, he or she, а також they з 

немаркованими за родом антецедентами.  

Об’єктом дослідження обрано тексти з публіцистики. Предметом 

дослідження є займенники he, she, he or she, а також they у сучасній англійській 

публіцистиці. 

Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета 

дослідження. Використання займенників в узагальненому значенні (на матеріалі 

британської публіцистиці) вже розглядалося науковцями  [1; 2], але всі питання 

були розглянуті чисто з теоретичних сторін, в той час як наше дослідження 

робить аналіз експериментальних даних варіювання he, she, he or she, а також 

they. 

Теоретична основа дослідження полягає в критичному аналізі 

феміністських гіпотез щодо варіювання в англійській мові займенникових 

засобів узагальненої референції з залученням кількісних даних, а також у 

висновках, що містяться в дослідженні.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що конкретний мовний 

матеріал, що міститься в дослідженні, може використовуватися на практичних 

заняттях з англійської мови як рекомендації по вживанню займенникових засобів 

узагальненої референції з указівкою найбільш типових контекстів. 

Займенник – частина мови, що лише вказує на предмети, ознаки та 

кількість, але не називає їх; це частина мови, яка замінює іменник у реченні. 

Займенники подібно до іменників, прикметників і числівників, відповідають на 

питання хто? що? який? чий? скільки? [2]. Займенник не має свого постійного 

лексичного значення (сигніфікату). Він щоразу залежно від мовної ситуації, 

певною мірою пристосовуючи свою граматичну форму до тих слів, замість яких 

його вжито, вказує на інші явища, наповнюється іншим змістом. Займенники в 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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мові вживаються передусім для того, щоб уникнути повторення тих самих слів. 

При цьому форму займенника треба узгоджувати з родом і числом іменника, 

замість якого цей займенник ужито. Дати точне визначення займенника важко, 

тому що, на відміну від іменника і прикметника, займенник не називає предмета, 

а лише вказує на нього. Займенники володіють узагальненим значенням, яке 

пояснюється тільки в певному контексті або ситуації.  

В англійській мові займенники поділяються на: особові, присвійні, 

зворотні, вказівні, питальні, відносні.  

Особові займенники (The Personal Pronouns) мають два відмінки: називний 

і об'єктний (You see them. Ви бачите їх. They see you. Вони бачать вас). 

Особові займенники в називному відмінку виконують функцію підмета (I 

(he, she, we, you, they) went to school).  

Також особові займенники в об'єктному відмінку виконують функцію 

додатка. Після прийменників особові займенники вживаються лише у формі 

об'єктного відмінка. На українську мову об'єктний відмінок перекладається 

різними непрямими відмінками з прийменниками і без них (Не gave me a red pen. 

Він дав мені червону ручку. Не showed the book to her. Він показав їй книжку).  

Присвійні займенники (The Possessive Pronouns) мають дві форми: 

відносну, яка вживається лише як означення до іменника та абсолютну, яка 

вживається самостійно, тобто без іменника.  

This is my address. Give me yours. Це моя адреса. Дайте мені Вашу. 

В англійській мові немає такого присвійного займенника, що відповідав би 

українському займеннику свій. Останній перекладається на англійську мову 

різними присвійними займенниками залежно від особи, якої він стосується (I lost 

my pencil. Я загубив свій олівець).  

Зворотні займенники (The Reflexive Pronouns). Від присвійних займенників 

my, our, your тощо шляхом додавання закінчень -self (в однині) і -selves (у 

множині) утворюються зворотні займенники myself, ourselves, yourselves тощо (I 

bought myself a new coat. Я купив собі нове пальто).  

 

Вказівні займенники (The Demonstrative Pronouns): 
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Однина Множина 

this — цей, ця, 

це 
these — ці 

that — той, та, те those — ті 

This umbrella is mine. Ця парасолька моя.  

Питальні займенники (The Interrogative Pronouns): 

1) до питальних займенників відносяться займенники who? (хто?), whom? 

(кого, кому?), whose? (чий, чия, чиє, чиї?), what? (що, який, яке, яка, які?), which? 

(котрий, котра, котре, котрі?); 2) коли who або what є підметами, дієслово 

після who або what вживається у однині. 

Who is going to see the new film? Хто буде дивитися новий фільм? 

Відносні займенники (The Relative Pronouns): 

1) до відносних або єднальних займенників належать такі займенники: who, 

whom (хто, котрий); whose (чий, котрий), which (котрий, який); that (котрий), 

what (що). Вони вживаються для з'єднання підрядних речень з головними і 

можуть виконувати у підрядному реченні різні функції (That is not what I want. 

Це не те, що я хочу); 2) who, whom, whose використовуються відносно осіб; 

which, what — відносно неживих предметів (The books, which are on the table, 

must be read. — Книжки, які лежать на столі, повинні бути прочитані); 3) that 

використовується як з живими, так і з неживими предметами (The doctor that 

(whom) I saw yesterday is a good specialist. — Лікар, у якого я був учора, гарний 

спеціаліст). 

Щодо публіцистики, то її розуміємо як рід творів, присвячених актуальним 

проблемам і явищам поточного життя і суспільства; публіцистика грає важливу 

політичну та ідеологічну роль як засіб вираження плюралізму громадської 

думки, в тому числі формується навколо гострих проблем життя.  

Можна сказати, що публіцистика відноситься до науки про суспільство і 

державу, як технологія до природознавство: вона черпає з науки узагальнення і 

звертає їх у повчання. Популяризує чи публіцист висновки науки або повідомляє 

результати свого дослідження, він робить це не для навчання, а для повчання, не 

для повідомлення знань, а для впливу на ту політичну силу, яка називається 

громадською думкою. Тому в область публіцистики входять тільки нагальні 
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питання, що мають вирішальне значення в напрямку поточного життя; таким 

може з'явитися в даний момент і чисто теоретичне питання, що має, за іншої 

комбінації обставин, виключно наукове значення.  

Роль публіцистики в сучасному житті величезна. Навіть у тих випадках, 

коли вона йде за громадською думкою, вона впливає на нього, даючи йому 

певний вираз і модифікуючи його в ту чи іншу сторону.  

Існує постулат про те, що єдиним вірним засобом загально родової 

референції в англійській мові є "загально родове hе". Провівши аналіз частотності 

вживання займенників, що замінюють немарковані по роду антецеденти в сучасній 

британській публіцистиці на конкретному мовному матеріалі можна сказати, що 

результати кількісного аналізу представлені в наступній таблиці: 

займенник анафор антецеденти публіцистика 

he 

антецедент-іменник 65 % 

антецедент-займенник 70 % 

загалом 67.5 % 

he/she 

антецедент-іменник 13 % 

антецедент-займенник 8 % 

загалом 10.5 % 

they 

антецедент-іменник 23 % 

антецедент-займенник 24 % 

загалом 23.5 % 

she антецедент-іменник 1 % 

 

Як випливає з таблиці в обох стилях найбільш частотним є займенник hе як 

з антецедентом-іменником, так і з антецедентом-займенником (It's not even an 

architect who can also lay claim to the title when he says that before the "Great 

Architect" there was only chaos (People's Daily World, Оct., 1988, p. 15)). 

Проаналізувавши займенник she ми знайшли лише один випадок уживання 

цього займенника з немаркованим по роду антецентом person (An unusual but 

superb opening has arisen in this exclusive Property Company for a person who wishes 

to split her day between P.A. and database work (Nine to Five, July, 1988, p. 5)). Хоча 

слово person дійсно не є маркованим по роду, але в далекому контексті 

оголошення про прийом на роботу воно здобуває конкретне значення "особа 

жіночої статі".  
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Розподіл займенників, що замінюють немарковані по роду антецеденти, 

багато в чому обумовлений функціями немовної природи, наприклад, 

стереотипними уявленнями про соціальні ролі чоловіків і жінок у суспільстві. Так, 

іменники, що позначають престижний рід занять, посаду, професію часто 

асоціюються в носіїв мови з чоловіком, порівн.: pilot,  boss, patriarch (The most 

extreme examples are in hierarchically structured extended family setting, in which a 

patriarch or "god-father"- holds an extraordinarily large set of obligations that he can 

call in at any time to get what he wants done (Supplement of American Journal of 

Sociology, Vol. 94, 1988, p. 103)). Також існує багато прикладів, де антецеденти 

замінюються на he or she (It seems to me that whether or not an  individual  brings a 

private prosecution, he or she has ample grounds to obtain a judicial review and get a 

new and fair inquest (Morning Star, Oct., 1988, p. 12)). Використання займенника 

they має також велику частотність (If everyone starts to pay in the same games, then 

it is only makes sense that they soon will pay by the same rules (People's Daily World, 

Nov., 1988, p. 12)). 

Таким чином, можна зробити висновок, що займенник he, відповідно до 

таблиці, вживається особливо часто (з антецедентами – іменниками в публіцистиці 

65% так само як і з антецедентами – займенниками – 70%). 

Уживання займенників he or she представляє особливий інтерес у межах 

даної проблеми на конкретному мовному матеріалі. Хоча вживання займенника 

he or she з антецедентом іменником і відзначається у 13% випадків в публіцистиці, 

треба відзначити, що аналіз контексту прикладів дозволяє стверджувати, що he or 

she виступає анафорам загально родових антецедентів в тих випадках, коли 

необхідно наголосити на присутності референтів обох статей. Помітно невелике 

вживання займенника he or she з антецедентами-займенниками: у публіцистиці 

8%. Займенник they уживається приблизно однаково часто з різними 

антецедентами в публіцистиці. З антецедентом-іменником у 23% випадків, а з 

антецедентом-займенником у 24%. Що стосується займенника she, то існує дуже 

невелика кількість прикладів, де можна зустріти цей антецедент-іменник (1%). 
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В цій статті висвітлюється теоретичний аналіз процесу формування навичок та вмінь 

усного мовлення й доцільність використання розробленого комплексу вправ з метою 

оптимізації навчання. 

Ключові слова: вміння, комлекс вправ, навички, оптимізація навчання, усне мовлення. 

В данной статье раскрывается теоретический анализ процесса формирования навыков и 

умений устной речи и целесообразность использования разработанного комплекса 

упражнений с целью оптимизации обучения.  

Ключевые слова: навыки, оптимизация обучения, умения, упражнение, устная речь. 

The article deals with the theoretical analysis of oral speech skills and habit formation and 

appropriateness of the developed set of exercises for the improving of teaching process. 

Key words: habit, improving of teaching process, oral speech, set of exercises skills. 

 

 Дана стаття присвячена пошуку шляхів активізації навчання усного 

мовлення у мовних вищих навчальних закладах. Проблемою оптимізації 

навчання різних видів мовленнєвої діяльності займались М.К. Бородуліна,  Н.М. 

Мініна, О.І. Горбич, В.В. Гузєєва, але ця проблема недостатньо реалізована в 

навчальних матеріалах. Аналіз методик навчання іноземним мовам в внз 

свідчить, що існуючі матеріали, як правило, не забезпечують бажаного ефекту, 

оскільки у практичних роботах все ще переважають лінгвістично орієнтовані 

підходи. Питання, пов’язані зі створенням учбово-методичних комплексів як і 

раніше залишаються актуальними. Дотепер недостатньо розроблені завдання і 

комплекси вправ для навчання усного спілкування у внз з урахуванням 

психолого-лінгвістичних особливостей усного мовлення, існує обмежена 

кількість практичних рекомендацій і методичних розробок по проведенню занять 

з урахуванням ліміту часу, що відводиться на опанування певних тем згідно 
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Програми навчання з іноземної мови. Об'єктом дослідження став процес 

формування навичок і умінь усного спілку вання у внз. Предмет дослідження – 

зміст і структура комплексу вправ, спрямованих на формування навичок і умінь 

усного мовлення. Метою дослідження було теоретичне обґрунтування обліку 

факторів, що впливають на формування уміння усного спілкування, а також 

розробка завдань, спрямованих на формування навичок та умінь такого 

спілкування. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити 

наступні завдання:  

 вивчити етапи навчання усного спілкування у внз; 

 дослідити особливості організації мовного матеріалу на початковому етапі 

внз; 

 проаналізувати інтенсивні методи навчання усного спілкування у внз; 

 дати характеристику навичок та вмінь усного мовлення; 

 виділити етапи формування навичок усного спілкування; 

 побудувати систему вправ для розвитку навичок та вмінь усного 

спілкування. 

 Усне мовлення представлено говорінням і слуханням. Якщо звернутися до 

порівняльної характеристики слухання і говоріння, то слід констатувати, що 

вони характеризуються складною розумовою діяльністю з опорою на внутрішню 

мову і механізм прогнозування. Основною відмінністю цих двох процесів є їх 

кінцеві ланки – кодування інформації для говоріння і декодування для слухання. 

Проте, як вказують психологи [2], діяльність мовнорухового і слухового 

аналізаторів знаходяться в певному взаємозв'язку. Обидва процеси 

супроводжуються активною розумовою діяльністю. Таким чином, було зроблено 

висновок, що з методичної точки зору доцільно організовувати одночасне, 

взаємопов’язане навчання цих видів мовленнєвої діяльності. 

Згідно досліджень [1], ефективність формування вмінь слухання і 

говоріння залежить від відбору елементів навчання, послідовності їх подачі і  

організації процесу навчання. Однак, конкретний процес навчання іноземній 

мові не може охопити усю систему фонетичних, граматичних і лексичних 

одиниць. Таким чином, організація мовного матеріалу передбачає його відбір на 
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основі певних критеріїв. Встановлення критеріїв відбору елементів фонетичної і 

граматичної систем особливої труднощі не представляє, оскільки кількість їх 

строго обмежена. Основні труднощі пов'язані зі встановленням критеріїв відбору 

лексичного матеріалу. При відборі лексики домінує тематичний принцип. 

Спочатку підбирається  ряд тем, і вже після цього визначається лексичний 

матеріал, здатний виразити пов'язаний з цими темами зміст. Як наслідок, в 

підручниках (головним чином I курсу) з’являються  теми, тексти до яких, як 

правило, позбавлені дієвої конкретності (описів конкретних взаємин між 

людьми, конкретних явищ і подій) і  основною метою яких є вживання як можна 

більшої кількості слів і виразів, що відносяться до теми. При такому підході 

порушується принцип змістовності мовного матеріалу. Наприклад, коли дитина 

опановує рідну мову, то сама мова і відповідний зміст поступають до неї ззовні. 

Потреби дитини відносно мовного матеріалу носять вторинний характер. Між 

тим дорослий (у тому числі студент) має вже досить розвинену систему потреб. І 

коли він починає вивчати іноземну мову, йому зовсім не все одно, якого змісту 

буде мовний матеріал. Цей зміст повинен відповідати його потребам, що 

визначають у свою чергу коло його інтересів. Таким чином, відбір лексичного 

матеріалу слід вважати одним із основних складових успішно організованого 

навчального процесу. В роботі були використані матеріали, що були відібрані 

носіями мови і рекомендовані для опрацювання на різних етапах навчання.  

На наступному етапі були проаналізовані інтенсивні методики навчання [3], і 

було зроблено припущення про можливість часткового використання елементів 

цих методів, зокрема рольових ігор, диспутів, тощо.  

Оскільки метою дослідження стали не тільки вміння, але і навички усного 

мовлення, були проаналізовані шляхи формування таких навичок. Було показано, 

що мовленнєві дії мають бути доведені до рівня автоматизму, а психологічними 

передумовами процесу формування мовленнєвих іншомовних навичок є: 

цілеспрямованість навчання; наявність у суб’єкта діяльності внутрішньої 

мотивації; правильний розподіл вправ під час навчання; залучення явища, що 

відпрацьовується, у комунікативно-значущу для суб’єкта  діяльності мовленнєву 

ситуацію; необхідність постійного (для того, хто навчається) знання результатів 
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виконання дій; розуміння навчаємим загального принципу, схеми дії, в яку 

залучена операція для відпрацювання; врахування викладачем впливу переносу та 

інтерференції раніше відпрацьованих навичок і особливо навичок рідної мови [2]. 

Ефективність формування навичок та вмінь залежить також від якості 

вправ. Ми ретельно вивчили підходи  до розподілу вправ у часі. Було з’ясовано, 

що зі збільшенням інтервалу між сеансами запам’ятовування вербального 

матеріалу швидкість завчання збільшується. Найбільша кількість вправ повинна 

бути дана на початку тренування. Потім зі збільшенням часу тренування  

інтервал між вправами по формуванню навички повинен все збільшуватися. При 

цьому тренування, хоча б в дуже маленьких фазах, повинно цілеспрямовано 

залишатися до кінця навчання (див. рис. 1).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Розподіл вправ з формування навичок у часі 

 З метою формування навичок усного мовлення у студентів I курсу 

факультету іноземних мов, нами була розроблена система вправ, що спрямована 

на розвиток навичок та умінь усного спілкування за темою «Телебачення».  

 Запропонована система вправ включає завдання трьох блоків: 

некомунікативного, комунікативного та умовно-комунікативного типу, і 

0    1     2     3     4      5      6     7       8    9     10    11   12    13    14   15    

16 

1

0 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 
Час 

К
іл

ьк
іс

ть
 в

п
р
ав

  (
у
 в

ід
н
о
сн

и
х
 о

д
и

н
и

ц
ях

) 



 248 

відповідно вправи імітативні, вправи у свідомому виборі, підстановці, 

трансформаційні, респонсивні, ситуативні, репродуктивні, дескриптивні, 

дискутивні, усну розповідь, переказ та ролеву гру. 

 Навчальні матеріали спрямовані на розвиток навичок усного мовлення з 

опорою на знання, отримані протягом навчання в середній школі, і в результаті 

оволодіння новою лексикою, граматичними структурами та зразками мовлення 

на основі зв'язного художнього тексту. 

 Принцип формування завдань, який ми застосовували під час підготовки 

навчальних матеріалів, – поступове збільшення рівня складності.  

Використання розроблених вправ на заняттях свідчило про інтерес 

студентів щодо їх виконання. На нашу думку, перспективним буде розробка 

аналогічних вправ, які будуть відповідати мовній підготовці студентів, їх 

інтересам та фаховим преференціям.  

Перспективу дослідження мі бачимо у пошуку шляхів активізації навчання 

усного мовлення у мовних вищих навчальних закладах. 
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Стаття присвячена аналізу рольової поведінки в інституційних ситуаціях спілкування 

як складової формування іншомовної комунікативної компетенції. У роботі проведено 

порівняльний аналіз використання традиційних методів та рольової гри в аспекті ефективності 
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засвоєння студентами стандартів англомовної рольової поведінки на прикладі ситуацій 

інституційного характеру. 

Ключові слова: рольова поведінка, інституційні ситуації, комунікативна компетенція, 

рольова гра, традиційні методи.  

Статья посвящена анализу ролевого поведения в институциональных ситуациях как 

составляющей формирования иноязычной коммуникативной компетенции. В роботе проведен 

сравнительный анализ использования традиционных методов и ролевой игры в аспекте 

эффективности усвоения студентами стандартов англоязычного ролевого поведения на 

примере ситуаций институционального характера.  

Ключевые слова: ролевое поведение, институциональные ситуации, коммуникативная 

компетенция, ролевая игра, традиционные методы. 

 Summary: The present article analyzes the role behavior in the institutional situations as an important 

component of the foreign-language communicative competence formation. The comparative study of 

traditional methods and role-playing has been conducted in institutional settings, which was aimed at 

establishing the level of students’ communicative competence. 

Key words: role behavior, institutional settings, communicative competence, role-playing, 

traditional methods.  

 

На сучасному етапі розвитку науки і освіти в Україні, в умовах все більшого 

розширення міжнародних зв'язків і співробітництва, особливого значення набуває 

знання іноземної мови сучасними спеціалістами. Професійне міжнародне 

спілкування, можливості стажування за кордоном обумовлюють необхідність 

більш повного використання можливостей іноземної мови у професійній 

підготовці майбутніх фахівців у різних галузях життєдіяльності. Фахівець у будь-

якій сфері діяльності має володіти іноземною мовою на такому рівні, який 

дозволив би ефективно здійснювати спілкування з іноземними партнерами як в 

усній, так і в письмовій формі [14]. 

Навчання іноземній мові, повинно відбуватися у межах особистісно-

орієнтованого, комунікативно спрямованого і професійно-діяльнісного підходів у 

системі мовної професійно орієнтованої підготовки студентів за умови 

впровадження в освітній процес інноваційних освітніх технологій навчання 

іноземній мові, які орієнтовані на професійну сферу і забезпечують чіткі критерії 

оцінювання мовної компетенції. Комунікативна компетенція і є однією з таких 

компетенцій, і визначають її як інтегративний особистісний ресурс, що забезпечує 

успішність комунікативної діяльності [28, с. 297]. 

Комунікативна компетенція інтегрована за своїм змістом і складається з 

трьох основних видів компетенцій: мовленнєвої, мовної та соціокультурної [14]. 
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Формування комунікативної компетенції у студентів здійснюється різними 

засобами, зокрема засобами ігрової діяльності. Адекватна реалізація рольової 

поведінки є важливою складовою формування комунікативної компетенції.  Усе 

вищезазначене визначає актуальність проблеми формування іншомовної рольової 

комунікативної компетенції у студентів вищої школи. 

Об’єктом нашого дослідження є рольова поведінка як складова формування 

іншомовної комунікативної компетенції  студентів в інституційних ситуаціях. 

Предметом аналізу виступали показники ефективності формування 

комунікативної компетенції підчас використання традиційних методів навчання та 

із залучанням рольової гри.  

Методологічну базу дослідження складають: метод суцільної вибірки 

(підготовка матеріалу дослідження), описово-аналітичний метод (опис історії 

вивчення та аналіз особливостей формування іншомовної рольової комунікативної 

компетенції  студентів), методом частотних розподілів (для визначення величини, 

що свідчить про суттєвість різниць в отриманих результатах). 

Матеріалом аналізу були художні твори англійських письменників та 

скрипти автентичних англомовних фільмів, перекладених українською мовою, а 

саме: 

 “Looking back” 

 “In the bedroom” 

 ‘Bungalow 2” 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ньому вперше 

запропоновано використання автотентичних англомовних джерел як основи 

розробки завдань рольової гри; уперше поняття рольової гри пов’язано з поняттям 

ролі / рольової поведінки; вперше, на прикладі ситуацій інституційного 

спілкування, проведене порівняльний аналіз використання традиційних методів та 

рольової гри в аспекті ефективності засвоєння студентами стандартів англомовної 

рольової поведінки.   

Метою роботи був комплексний лінгвістичний й методичний аналіз засобів 

формування іншомовної рольової комунікативної компетенції  студентів в 

інституційних ситуаціях. 
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Останні роки ХХ та початок ХХІ століть ознаменувалися значними змінами у 

соціально-економічному розвитку України, у тому числі в її освітній сфері. Значно 

активізувалися міжнародні зв’язки нашої держави, посилився її авторитет у 

світовому і європейському просторі. Все це стало передумовою для вагомих 

трансформаційних процесів, які відбуваються у вітчизняній освітній галузі. 

Особливе місце серед них належить змінам у сфері навчання іноземних мов, 

зокрема оновленню та переосмисленню цілей навчання [6]. 

Головна мета навчання іноземної мови полягає у формуванні у студентів 

комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані 

на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить 

від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують 

входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї 

суспільстві [8]. 

Мовленнєва компетенція визначається як сукупність таких мовленнєвих 

умінь студентів: здійснювати усне спілкування в типових ситуаціях навчально-

трудової, побутової та культурної сфер спілкування; розуміти на слух основний 

зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів та 

видів з різним ступенем розуміння їх змісту; зафіксувати та передати письмово 

необхідну інформацію [8]. 

Комунікативну компетенцію розглядаємо як здатність людини до 

спілкування в одному або деяких видах мовленнєвої діяльності, яка являє собою 

набуту у процесі природної комунікації або спеціально організованого навчання 

особливу якість мовної особистості [1]. 

На думку багатьох сучасних дослідників, важливим нині є вміння не тільки 

оперувати знаннями, а й бути готовим змінюватися і пристосовуватися до нових 

потреб ринку праці, управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати 

рішення, навчатись протягом життя [ 1, 2, 6].  

Комунікативний підхід до навчання іноземним мовам є сьогодні методичним 

стандартом. Реалізація комунікативного підходу означає, що формування 

іншомовних мовленнєвих навичок і умінь відбувається шляхом і завдяки 

здійсненню студентом іншомовної мовленнєвої діяльності, а процес навчання 
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іноземної мови будується адекватно реальному процесу мовленнєвого 

спілкування.  

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 навчанні 

рольовій поведінці  є рольова гра [5]. 

Рольова гра – простий і природний спосіб пізнання людиною навколишньої 

дійсності, найбільш доступний шлях до оволодіння знаннями, уміннями, 

навичками [9]. 

Інституційний дискурс є спеціалізованим клішованим різновидом 

спілкування між людьми, які можуть не знати один одного, але повинні 

спілкуватися відповідно до норм цього соціуму. Усі учасники інституційного 

дискурсу поділяються на агентів (представники інституту) і клієнтів (люди, які 

звертаються до них). До перших відносять тих, хто грає активну роль в 

інституційному спілкування, до других –– ті, хто змушений звертатися до агентів і 

виступає в якості представників суспільства в цілому по відношенню до 

представників інституту [4]. 

Інституційність носить градуальний характер. Ядром інституційного 

дискурсу є спілкування базової пари учасників комунікації – вчителя і учня, 

священика і прихожанина, вченого і його колеги, журналіста і читача 

(слухача, глядача) [4] . 

Задля визначення рівню володіння студентами англомовною рольовою 

поведінкою у інституційних ситуаціях та аналізу ефективності застосування 

рольової гри як складової формування іншомовної комунікативної компетенції 

нами було проведено пілотне дослідження у групах другого курсу факультету 

іноземних мов харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 

загальна кількість студентів склала 12 осіб. Підчас експерименту студенти 

отримали картки, на яких зазначена роль яку вони мають виконати та загальне 

описання ситуації, а також наведено перелік слів та словосполучень, які мають 

бути використані підчас реалізації комунікативної ситуації.  

Приклад карток наведен нижче: 
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Banking 

Role №1: You are a client and you want to get a loan at your bank. You would like 

to know the preconditions for getting a credit card and policy of this bank. 

Role №2: You are a bank-assistant, to help your client you must know the amount 

and credit term of the loan the client wants to get.  

Words and word-combinations: 

to confirm one’s solvency - підтвердити платоспроможність;  

to open the loan facility account - відкрити кредитний рахунок; 

the preconditions for getting a credit card - попередні умови для отримання 

кредитної картки. 

Після того, як студенти отримали рольові картки, вони мали декілька хвилин 

для того, щоб підготуватися. Реалізація комунікативної ситуації студентами була 

записана на відео, після чого аналізувалася викладачем. 

Задля визначення ефективності застосування рольової гри як складової 

формування іншомовної комунікативної компетенції нами було проведено 

порівняльний аналіз між використанням традиційного методу залучання діалогу 

та застосуванням методу рольової гри на занятті з англійської мови. 

Проведене дослідження засвідчило перевагу інноваційних методів навчання 

над традиційними та вказало на ефективність застосування діяльнісно й  

інтелектуально-орієнтованих завдань, таких як рольова гра, які дають змогу 

вивчати іноземну мову як основний засіб міжкультурного спілкування в процесі 

самого спілкування. Ефективність навчання  обумовлена, в першу чергу, 

зростанням рівня мотивації, підвищенням інтересу до предмета, адже рольова гра 

являє собою відтворення її учасниками реальної практичної діяльності людей, 

створює умови реального спілкування. За допомогою рольової гри викладач може 

розвивати усі види мовленнєвої діяльності студентів. Рольова гра сприяє тому, що 

мовлення студентів стає змістовнішім, більш аргументованим, складнішим за 

структурою мовного та мовленнєвого матеріалу. 

Величина, що свідчить про суттєвість різниць в отриманих результатах КГ та 

ЕГ була отримана за методом частотних розподілів. Вона склала 0,25, що 

дозволило зробити висновок про ефективність розроблених матеріалів.  

Розроблені вправи можуть бути рекомендовані для застосування на заняттях з 

англійської мови.  
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Перспективу роботи становить впровадження отриманих результатів в 

навчальний процес. 
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 The article focuses on comparatively studying the realization of the speech strategy of 

fascination in origins on the basis of German and English Internet-forums.  

 Key words: strategy, fascination, Internet-forums. 

 

 На сучасному етапі розвитку людства Інтернет набуває для людей дуже 

важливого значення, це – найколосальніше джерело інформації, яке знало 

людство. Інтернет-спілкування стало об’єктом численних досліджень                     

(А. Джоінсона, Х. Труонга, С. В. Бондаренко, О. П. Белінської). Функціонування 

мови в Інтернет-комунікації заслуговує на особливу увагу. Хоча ця тема є досить 

новою, проте вона займає вагоме місце в мовознавчих дослідженнях [1; 4]. 

Користувачі Інтернету практично повністю позбавлені допоміжних засобів: 

забарвлення мови, голосу, його сили, дикції, жестів, акцентування частини 

висловлювання, емоційного забарвлення і міміки. Але кожен прагне зробити свою 

віртуальну особистість цікавою та популярною [6]. Велику роль у цьому відіграють 

засоби фасцинації. Явище фасцинації досліджувалось у різні часи такими вченими, 

як С. Кові, Ю. В. Кнорозов, Ю. А. Шрейдер, В. М. Соковнін. Одним із шляхів 

фасцинації в оріджинах є засоби образності або тропи, які викликали цікавість 

багатьох дослідників (Е. Рейд, Д. Леві, Н. Д. Арутюнова та ін.). Проте проблема 

використання певних засобів для реалізації мовленнєвої стратегії фасцинації в 

оріджинах на німецькомовних та англомовних Інтернет-форумах ще не ставала 

об’єктом аналізу [2; 3].  

 У цьому зв’язку актуальність нашого дослідження визначається 

популярністю Інтернет-комунікації у сучасному суспільстві, коли користувачі 

прагнуть урізноманітнити спілкування, зробити свою особистість оригінальною, 

привернути увагу до себе за допомогою оріджинів, які вони збагачують різними 

засобами образності. 

 Об’єктом дослідження є оріджини у німецькомовному та англомовному 

Інтернет-дискурсі, а його предмет становлять засоби образності та смислова 

специфіка фасцинації, якими користуються комуніканти у своїх оріджинах на 

форумах німецькомовного та англомовного Інтернет-простору. 
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 Мета цього дослідження – виявити та проаналізувати використання засобів 

образності та смислової специфіки фасцинації в оріджинах користувачів 

німецькомовних та англомовних Інтернет-форумів. 

 Мета роботи передбачає вирішення таких задач: уточнити специфіку 

спілкування в Інтернет-просторі з визначенням особливостей так званої 

електронної мови; детермінувати теоретико-методологічні засади дослідження 

оріджинів та реалізації стратегії фасцинації; з’ясувати особливості використання 

засобів образності в оріджинах користувачів німецькомовних та англомовних 

Інтернет-форумів з фокусом на встановленні смислової специфіки фасцинації в 

оріджинах користувачів німецькомовних та англомовних Інтернет-форумів. 

 Матеріалом дослідження були 300 оріджинів, отриманих методом 

суцільної вибірки з німецькомовних та англомовних форумів. 

 Методологією дослідження є когнітивно-комунікативний підхід до аналізу 

мовного матеріалу, що характеризується розумінням єдності його когнітивного й 

прагматичного аспектів та базується на принципах антропоцентричності, 

експланаторності, експансіонізму, недетермінізму, нелінійності, системності та 

діяльнісного розуміння досліджуваних явищ.  

 Методологічна база обумовлює необхідність застосування комплексу 

дискурсивних та загальнолінгвістичних методів дослідження, зокрема 

контекстно-ситуативного, інтенціонального та лексико-стилістичного аналізу 

висловлень. 

 Фасцинація – це наскрізний процес, який охоплює і поверхневий шар, і 

глибинні пласти спілкування [5]. Використання фасцинативних прийомів робить 

комунікацію сприятливою, пластичною, дозволяє розкрити потенціал 

особистості її учасників. 

 Стратегією фасцинації можна вважати використання методів та засобів, за 

допомогою яких адресант передбачає привернути увагу адресата до певної 

інформації, зацікавивши його, стимулюючи певні асоціативно-емоційні складові 

психіки.  

 Оріджин (від англ. origin — походження) є так званим підписом, який 

створює користувач і який у підсумку зберігається у настройках і автоматично 
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прикріплюється до усіх повідомлень відповідного користувача. Зазвичай, 

оріджини прикріплюється у кінці повідомлення, “від якого він відокремлюється 

жирною горизонтальною рисою або якимись графічними символами, хоча на 

деяких ресурсах оріджини можуть прикріплюватись і під аватарою.” Замість 

слова “оріджин” можна використати такі синоніми, як “підпис” або “P.S.”. 

Оріджин можна вигадати або запозичити і не завжди у підсумку користувачі 

вказують автора. 

 Для того, щоб привернути увагу й проявити себе в Інтернет-просторі, в 

першу чергу застосовуються різні засоби образності. У нашому дослідженні були 

виявлені такі засоби образності, як метафора, епітет, гіпербола, перифраз, 

порівняння, іронія, сарказм, метонімія, епіфора, анадіплозіс, тавтологія та 

антитеза. Звернемося до найяскравіших прикладів. 

 Метафора: The news you bring me is a dagger to my heart 

Taufrisch waren deine berauschenden Waldesaugen, von Wildheit versüßt (...); 

Епітет: Unchecked life doesn’t cost anything  

Das Universum ist wie eine stets expandierende Stadt. Doch irgendwann kommt das 

Meer...; 

 Гіпербола: I've told you a million times not to exaggerate 

Früher war ich schizophren, heute sind wir wieder gesund; 

 Перифраз: Live and don’t think about tomorrow. Love is the biggest present of 

clouds, and protect it as long as you can 

Der Mensch ist von Natur aus ein politisches Wesen. ; 

 Порівняння: We are more than the sum of our molecules 

Lieber ein Wildschwein im Vorgarten als ein Fury in the Slaughterhouse!; 

 Іронія: I don’t know any person, who is so often right like I am 

„Weltfremd zu sein, scheint mir nach wie vor ein Kompliment zu sein.”; 

 Сарказм: Mercedes drives because it’s a car, not because it’s called Mercedes 

Ein Mensch ohne Gott ist wie ein Fisch ohne Fahrrad.; 

 Метонімія: Europe will be Christian or it will not exist 

„Diktaturen haben niemals ein Problem gelöst. Sie haben es nur verschwinden 

lassen.“; 
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 Епіфора: When I think that I don’t think about you anymore, I think even more 

about you, so I’ll try not to think, that I think about you 

Güte im Herzen lindert Schmerzen.; 

 Анадіплозіс:  Wisdom through discovery, 

    Discovery through experience, 

    Discovery without experience 

 Mit dem Schiffe spielen Wind und Wellen, Wind und Wellen spielen nicht mit 

seinem Herzen.; 

 Тавтологія: The person as philosopher is the origin of the whole philosophy 

„Wenn man in der Logik einen Trick anwendet, wen kann man tricken, außer sich 

selbst?“; 

 Антитеза: To have everything but need nothing 

Im Guten liegt das Große, nicht das Große im Guten..      

 Смислова специфіка фасцинації в оріджинах розглядається нами як така, 

що реалізується через роздуми комуніканта над традиційними аспектами життя 

людини, людською особистістю та морально-етичними нормами, характерними 

для більшої частини суспільства. Найбільш комунікативним з таких засобів слід 

вважати форум як товариство, створене на певному сайті, де можуть 

спілкуватися користувачі. Для підкреслення оригінальності віртуальної 

особистості на Інтернет-форумах використовуються так звані оріджини (origin – 

походження – остання строчка електронного листа). Традиційно користувачі 

форумів вставляють короткий, але ємний девіз, забавне прислів’я, афоризм, а 

іноді – і глибоку думку в підпис до повідомлення. Ці висловлювання і 

називаються оріджинами.  

 В результаті аналізу фактичного матеріалу було виявлено, що фасцинація в 

оріджинах найчастіше відбувається за допомогою вияву особистого ставлення 

адресанта до таких аспектів суспільного життя, як характеристика особистості 

людини, стосунки між людьми, культура та мистецтво, наука, релігія, політика, 

світосприйняття через звернення до метафор, епітетів, гіпербол, перифразів, 

порівнянь, іронії, сарказму, метонімії, епіфор, анадіплозісу, тавтології, антитез 
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 Таким чином, для оріджинів характерним є використання засобів образності та 

наявність певної смислової специфіки, за допомогою яких реалізується стратегія 

фасцинації. Це свідчить про смислову наповненість, стилістичну забарвленість, 

лексичну, граматичну та синтаксичну складність висловлювань комунікантів, 

подальше дослідження яких з використанням елементів концептуального аналізу 

становить перспективу нашої наукової роботи. 
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ НОРМИ У ТЕКСТІ БРИТАНСЬКОГО АНЕКДОТУ 

 

Чубата О.М. (Харків) 

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

 
У статті розглядаються морально-етичні норми у тексті британського анекдоту. 

Докладно розглянуто терміни «анекдот» та «норма». Проаналізована класифікація норм. 

Результати дослідження показали, що анекдоти виконують дві прагматичні функції: 

карнавалізації традиційних сімейних цінностей та традиційних гендерних еталонів та регуляції 

соціальної поведінки.  

Ключові слова: анекдот, норма, морально-етичні норми, максима.  
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В статье рассматриваются морально-этические нормы в тексте британского анекдота. 

Детально рассмотрены термины «анекдот» и «норма». Проанализирована классификация 

норм. Результаты исследования показали, что анекдоты выполняют две прагматические 

функции: карнавализации традиционных семейных ценностей и традиционных гендерных 

эталонов и регуляции социального поведения.  

Ключевые слова: анекдот, норма, морально-этические нормы, максима.  

In the article the morally-ethical norms on the material of British funny story are examined. 

The terms «funny story» and «norm» are considered thoroughly. The classification of norms is 

analysed. The results of the research showed that funny stories execute two pragmatic functions: 

carnivalizations of traditional domestic values and traditional gender standards and regulations of 

social conduct.  

Key words: short story, norm, morally-ethical norms, maxim.  

 

Дана робота присвячена морально-етичним нормам у тексті британського 

анекдоту. Анекдот є одним з об’єктів наукових розвідок, інтерес до яких не згасає 

протягом століть. Попри значний доробок попередніх дослідників, англомовний 

анекдот ще очікує висвітлення з позицій когнітивно-дискурсивної парадигми, що й 

визначає наукову новизну дослідження. Актуальність дослідження визначається 

його антропоцентричною спрямованістю, що цілком відповідає сучасним 

тенденціям вітчизняного мовознавства.  

Об’єктом дослідження є тексти сучасних англомовних анекдотів, що 

відбивають гендерні стереотипи. Предметом дослідження є мовні засоби сміхової 

репрезентації гендерних стереотипів у текстах англомовних анекдотів.  

Мета роботи полягає у розкритті специфіки мовної об’єктивації гендерних 

стереотипів у текстах англомовних анекдотів. Відповідно до поставленої мети 

методи дослідження які застосовувалися для добору й обробки матеріалу були: 

кількісний, контекстуальний та  порівняльний. 

Теоретична основа дослідження визначається його внеском у лінгвістичну 

концепцію комічного. Практичне значення дослідження визначається тим, що 

даний мовний матеріал може бути використаний на уроках англійської мови в 

школах і вузах, а також може допомогти при подальшому вивченні даної проблеми. 

Матеріалом дослідження слугували 1500 текстів англомовних анекдотів, 

персонажами яких є чоловік та жінка. 

Норму розуміємо як родове поняття стереотипу: стереотипну семіотичну 

модель поведінки, що реалізується на психологічному та мовному рівнях; “границі, 
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у межах яких явища, природні й соціальні системи, види людської діяльності та 

спілкування зберігають свої властивості, функції, форми відтворення” [1]. 

Неочікуваність й непередбачуваність кульмінації анекдоту є наслідком відхиленням 

від норми: онтологічної, етологічної, лінгвоетологічної, мовленнєвої, мовленнєво-

логічної або мовної. Невідповідність нормі ‘вмикає’ свідомість і змушує адресата 

активно реагувати на розвиток подій. Ігрова рамка анекдоту, що передбачає 

налаштованість комунікантів на гумористичну тональність, орієнтує адресата на 

сміхову реакцію на цю нормативну невідповідність. Отже, сміховий ефект анекдоту 

є результатом реакції адресата на неузгодженість між очікуваним й реальним 

розгортанням предметно-референтної ситуації як наслідок невідповідності 

усталеним нормам: онтологічним, етологічним, лінгвоетологічним, мовленнєвим, 

мовленнєво-логічним або мовним. 

Наше дослідження торкається безпосередньо етологічних норм, саме тому, 

що невідповідність етологічним нормам може виявлятися у морально-етичному або 

утилітарному аспектах, що і становить мету нашого аналізу.  

Морально-етичні норми орієнтовані на інтереси соціуму. Вони засновані на 

цінностях духовного рівня, й поведінка актанта у цьому випадку одержує етичну 

оцінку в термінах припустимо :: неприпустимо. До морально-етичних норм 

відносяться максими: невірність; зловживання алкоголем; агресивність; жадібність; 

бездушність; сварливість; хтивість; непередбачуваність; боягузтво; надмірна 

цікавість; бездіяльність; схильність до пліток; корисливість; невміння тримати 

секрети; нещирість; ексгібіціонізм; вимогливість; балакучість; зневажливість; 

небажання вислухати іншого; схильність до ревнощів та безвідповідальність. 

Розглянемо декілька прикладів: 

Максима невірності – не можна прелюбодіяти проаналізована в анекдоті (1), 

де чоловік ясно розуміє, що з жінкою, яка одразу зустрічається з декількома 

чоловіками не можна створювати сім’ю.  

(1) Bill: “What did she say when you proposed her?” 

Jim: “I didn’t propose. Before I got a chance she told me that she loved Emerson, 

Longfellow, and Poe, and what chance did I have with a girl who is in love with three 

other fellows?” [3] 



 262 

Гіперболізація бездушності персонажів яскраво виражена по відношенню до 

дружини або до чоловіка у прикладах (2) та (3): 

(2) A tornado blew my house away with my wife in it. 

Say, that’s terrible. 

Oh, it’s all right – my wife has been wanting to take a trip for a long time, anyway. 

[2, p. 291] 

(3) Old Man: What were you thinking about? 

Old Woman: I was just thinking how long we had lived together and that it couldn’t  

go on forever like this and the time will soon come when one of us will have to go. 

Old Man: Yes, but it’s no use to worry about that now. 

Old Woman: No, but I was just thinking that when it does happen, I would like to go 

to California to live. [2, p. 294] 

Максима жадібнострі –– не слід бути жадібним яскраво виражена в 

прикладах (4) та (5), де ані чоловік, ані жінка не усвідомлюють, що стають 

об’єктами висміювання через свою надмірну жадібність: 

(4) A young man recently got married and took a cottage. Determined to grow 

enough vegetables for his household he started digging the garden, and, after half an 

hour’s hard work, was astonished to find a shilling at his feet. Then he dug with renewed 

ardour. Several pennies, a sixpence, ana а half-crown rewarded his efforts. 

"Blowed if this isn't a gold mine!" he said. I wonder what I'll find next." 

His arms ached, and his neck felt as though it were braking. He straightened his 

back at last with a groan of pain, and at the same instant felt something cold sliding down 

his leg. In a moment he had grasped the truth. There was a hole in his trouser-pocket. [4] 

(5) “What birthday present are you going to give your husband?” 

“Oh, a hundred cigars.” 

“What did you pay for them?” 

“Nothing! For the last few months I have taken one or two from his box daily. He 

has not noticed it, and will be delighted with my tact in getting the kind he always 

smokes.” [4] 

До наступного прикладу можна одразу віднести декілька максим – максуму 

бездушності, жадібності та боягузтва. Висміюється чоловік, який взяв з жінки гроші 

через свою жадібність та при  цьому виявився боязузом тому, що не зміг 
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признатись, що це не його собака. Але більш всього він демонструє свою 

бездушність, тому що йому байдуже, що тварина загинула.  

(6) A lady who was driving through the country in а сar saw, walking ahead of her, 

an old man followed by an old dog. As the car drew near, the dog suddenly crossed the 

road. He was hit by the car and killed. The lady once stopped the car and approached the 

man. 

"I am awfully sorry that this has happened," she said "Will two pounds settle it?" 

"Oh yes,"  replied the man. Pocketing the money the car disappeared in the 

distance, he looked down at th dead animal. 

"I wonder whose dog it was?" he said. [4] 

Максиму – не можна бути боягузом демонструє наступний приклад, де один 

чоловік хизується перед іншим тим, що він не боїться своєї дружини, а насправді 

дуже тремтить перед нею. 

(7) A guy is real drunk and gets home real late. Trying to avoid the little woman, he 

parks a block away from his home. He takes off his shoes as he walks up the stairs, careful 

not to make a noise. He quietly opens the door and tiptoes into the room, when "BAM!!!"- 

he gets hit by a frying pan... 

Telling the story to a friend the next day at the local watering hole, his best friend 

sadly shakes his head and says,  

"Boy, you are inert! Now here's how I do it. When 1 get drunk I go borrow my bud's 

Harley and go screamin' up and down my block a couple of times a hootin' and a 

hollerin'. I take the Harley rat up on the porch and then start screamin' and a cussin'. I 

slam open the door and scream, "I'm the man of the house and 1 want some sex rat now!" 

And you know what's amazin' ??? My wife is always asleep!!!" [4] 

Отже, проаналізовані анекдоти виконують дві прагматичні функції: 

карнавалізації традиційних сімейних цінностей та традиційних гендерних еталонів 

та регуляції соціальної поведінки. У підґрунті карнавалізації лежить психологічне 

прагнення індивіда тимчасово звільнитися від соціальних табу, що регламентують 

його/її поведінку. Регулятивна функція, що реалізується через формування почуття-

ставлення несхвалення або презирства до гендерного актанта як порушника тої чи 

іншої максими морально-етичних норм й, відповідно, об’єкта негативної етичної 
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оцінки неприпустимо, навпаки, регламентує поведінку індивіда, орієнтуючи його/її 

на дотримання норм моралі й відповідність гендерним еталонам. 
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Стаття присвячена дослідженню класифікації функціональних стилів мови. 

Проаналізовано приклади різних стилей французької, англійскої та української мов. 

Проведено порівняльний аналіз. 
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Статья посвящена исследованию классификации функциональных стилей языка. 

Проанализированы примеры разных стилей французского, английского и украинского языков. 

Проведен сравнительный анализ. 
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The article is dedicated to studying the classification of functional styles. Examples of 

different styles of the French, English and Ukrainian languages have been analyzed. There has been a 

comparative analysiscarried out. 

Keywords: classification, comparison, means of language, style. 

 

В цій роботі ми розглядаємо різні класифікації функціональних стилів 

французької, англійської та української мов, фокусуючись на спільних рисах та 

відмінностях. 

http://baykonur.kaluga.ru/forums/showthread.php?t=1811
http://www.wlt.ru/works/films/anec
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Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що існує багато різних 

класифікацій, які потребують подальшого вивчення та систематизації [1; 3]. У 

цьому зв’язку, новизна нашої розвідки пояснюється тим, що в системах різних 

мов немає тотожніх визначень певних явищ пов’язаних з класифікацією 

функціональних стилів. Це зумовлює наші намагання скласти досконалішу 

класифікацію. 

Об`єктом вивчення є функціональні стилі сучасної англійської, 

французької та української мов, їхні особливості, спільні та відмінні риси. 

Предмет дослідження – загальні лексичні та синтаксичні особливості, характерні 

для того чи іншого функціонального стилю англійської, французької та 

української мов. 

Мета нашої роботи – розробити наочну інтегративну класифікацію 

функціональних стилів декількох мов. 

Методи дослідження – описово-аналітичний і компаративний методи – 

визначаються самою метою нашої розвідки. 

Стиль мови – це різновид мови, який характеризується відбором засобів, 

що відповідають завданням спілкування в певних умовах [2]. Це – мистецтво 

ефективного використання мовних засобів із певною метою в певних умовах. 

Стиль – це, власно кажучи, слова; форма «подання» мови як сенсу, манера. За 

визначенням Ю.С. Степанова, функціональний стиль – це історично складена, 

усвідомлена суспільством підсистема всередині системи загальнонародної мови, 

закріплена за тими чи іншими ситуаціями спілкування і характеризована 

набором засобів вираження і прихованим за ними принципом відбору цих 

засобів із загальнонародної мови. 

Функціональний стиль є підсистемою всередині загальнонародної мови, 

закріпленою за певними ситуаціями спілкування з характерним набором засобів 

вираження. Знання специфіки кожного стилю вбачається запорукою успіху в 

будь-якій сфері спілкування. 

Будь-яка мова, крім нейтральної, має три основні стилі: стиль громадського 

спілкування, літературний та розмовний стилі. Кожен з цих стилів можна 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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розділити на підстилі. Класифікація стилів різних мов має багато спільного, 

однак про повну відповідність не йдеться [1]. 

Якщо порівнювати французьку, англійську й українську мови, в цих мовах 

визначені у більшому ступеню книжний і розмовний стилі. Нейтральна мова 

частково охоплює обидва стилі, використовуючи їхні мовні засоби. 

В українському різниця між нейтральнім, науковим та художнім стилем є 

більш виразною, ніж у французькій мові. Натомість, у французькій особливо 

помітна різниця між усною та письмовою мовою. Проте останнім часом 

дистанція між ними скорочується. 

В останні роки українські мовознавці виділяють також конфесійний стиль. 

Цього стилю в французькій та англійській мові не існує. 

Науковий стиль у французькій мові менше відрізняється від нейтрального і 

літературного стилю, терміни формуються за рахунок зміни значення 

загальновживаних слів. 

Особливістю наукового стилю в англійській мові є використання слів в 

прямому денотативному значенні, використання наукових термінів і латинських 

абревіатур: cf = conferre, eg = exempli gratia. Граматична особливість – 

використання певної системи з'єднувальних елементів (however, as a result, in 

connection with). 

Публіцистичний стиль французької, англійської та української мов дуже 

відрізняється, особливо на лексичному рівні. В даний час використання 

розмовної лексики і сленгу в статтях про французьку політику та суспільство не 

рідкість, а мова української офіційної преси є більш консервативною. 

Газетний стиль в англійській мові поділяється на дві групи: 1) стиль 

коротких статей новин, заголовків, оголошень, 2) стиль комюніке та статті на 

різні теми. У заголовках часто опускаються артиклі і дієслова-зв'язки: Professor 

kills city, 40.000 homeless. В колонках новин відсутністя емоційна лексика, тому 

що вона виражає суб'єктивну оцінку автора. Особливість великої газетної статті 

полягає у використанні емоційно забарвлених слів, таких як: vital importance, 

dark & dirty political deeds. 
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Офіційний стиль французької мови характеризується стійкістю, стислістю, 

ясністю, логікічністю викладу, стандартизацією виразів, майже повною 

відсутністю емоційної образності, використанням безособових форм. Лексика є в 

основному нейтральною, і використовується вона в буквальному сенсі, 

включаючи спеціальну термінологію і синтаксичні конструкції. 

В офіційному стилі англійської мови існує набір сталих кліше: We beg to 

inform you, on behalf of, provided that. У всіх різновидів офіційного стилю є своя 

особлива лексика і фразеологія, куди входять латинські та французькі вирази, як на 

приклад: mutatis mutandis. Слова використовуються в прямому значенні. Свою 

емоційну функцію вони втрачають: to have the honour, to be pleased. Для офіційного 

стилю англійської мови характерні довгі, складні речення. 

В українській мові форми різняться в залежності від відносин між 

корреспондентами, в листі пишуть: Шановний, -а, вельмишановний, -а, і 

висловлюють вдячність на прикінціі: З повагою, дуже вдячний...більш лаконічно, 

ніж по-французьки. 

Коли йдеться про художню літературу, доречніше говорити про 

індивідуальний стиль автора, бо сучасна література переповнена розмовною 

лексикою. Не можна казати, що мова художньої літератури є нейтральною. 

Індивідуальний стиль автора визначається системою художніх засобів, які 

відрізняють певного письменника від інших. 

У французькій мові розмовний стиль є більш складним і гнучким ніж в 

українській, особливо на рівні лексики, французька мова багата на слова зі 

сленгу, які через деякий час втрачають просторічне забарвлення. Між сленгом і 

розмовним стилем мови знаходиться мова народна, що не відповідає повністю 

розмовному стилю в українській мові. Сам термін «народна мова» має більш 

широке значення у французькій. 

Розмовний стиль англійської мови використовується у повсякденному 

двобічному спілкуванні. Йому притаманна виразність висловлювань, що  

доповнюється інтонацією і жестами. Поширеним виявляється безсполучниковий 

зв'язок в складних реченнях: There're a few little things my wife just sent over. Часто 

не використовується допоміжні дієслова. Ще однією особливістю розмовного 
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стилю англійської мови є використання жестикуляції. Це робить вибір слів 

меньш важливим, ніж в інших стилях, тому вокабуляр менш різноманітний. 

Часто використовуються дієслова be, go, get, do, fix, have, make, put, take, etc. 

Емоції виражаються різного роду гіперболами: Thx a lot, I told her. Thx a million. 

Виділяють не тільки письмові, а й розмовні підстилі. В українській мові 

виділяють такі підтипи розмовного стилю як повсякденна мова, стиль 

листування і стиль ораторського мистецтва. У французькій мові цих підстилів не 

існує, оскільки традиційно розрізняють просторіччя, сленг і жаргон, які існують 

окремо, в той час як в українській вони є частиною розмовного стилю. 

Стилістичні прийоми в ораторському стилі англійської мови: повторення, 

паралельні конструкції, риторичні запитання. Також використовуються форми 

звернення: My Lords, Ladies & Gentlemen, Honorable members of the house. 

Зміни умов і нові засоби зв'язку, такі як Інтернет і мобільний зв'язок, 

призвели до змін у мові. Ось кілька прикладів, де можна побачити тенденцію до 

мінімізації та запозичення: le walkman, cool, relax.  

У французькій мові сленг – це ціла окрема система. Якщо молоді люди 

використовують лише сленг, то літні люди не розуміють його взагалі. В 

українській можливо не розуміти деякі слова, але не ідею вцілому. 

В рамках розмовного стилю з'явилося нове явище у французькій мові. Це – 

верлен, «навпаки». Загально уживані слова отрімали нові форми: Zarbi – bizarre, 

Laisse Béton – laisse tomber, Moeuf – femme, Toeuf - fête. Цікаво відзначити, шо 

деякі словники вже містять деякі слова верлену (наприклад, « ripou » - pourri).  

Отже, стиль – це не тільки лінгвістичний науковий термін, але й один з 

ключових культурних концептів англомовної, франкомовної та україномовної 

лінгвокультур. Саме при детальному вивченні функціональних стилів мови 

очевидним стає той факт, що у мові розвивається та змінюється не лише лексика, 

а й сама структура мови, поглиблене компаративне вивчення якої задля 

вдосконалення зазначеної класифікації є перспективою нашого дослідження.  
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В даній статті висвітлюється теоретичний аналіз процесу формування навичок та вмінь 

усного мовлення і надається ретельний аналіз вправ, що увійшли до розробленого комплексу. 

Ключові слова: вміння, вправа, навички, усне мовлення. 

В данной статье раскрывается теоретический анализ процесса формирования навыков и 

умений устной речи и дается анализ упражнений, которые вошли в разработанную систему.  

Ключевые слова: навыки, умения, упражнение, устная речь. 

In the article we dealt with the theoretical analysis of the formation of oral speech skills and 

habits as well as with the detailed analysis of the set of exercises. 

Key words: exercise, habits, intensification, oral speech, skills. 

 

 В даній статті описуються результати дипломного дослідження, 

присвяченого вивченню психолінгвістичних і дидактичних факторів, що 

впливають на процес навчання усного мовлення студентів першого курсу мовних 

спеціальностей. В умовах інтеграції українських вищих закладів в 

загальноєвропейський простір актуальним є створення навчальних матеріалів, 

які б дозволили сформувати комунікативну компетенцію у студентів в умовах
 

ліміту навчальних часів та відсутності мовного середовища. Аналіз навчальних 

матеріалів дозволив зробити висновок про те, що питання, пов'язані зі 

створенням учбово-методичних комплексів різної тематики для вищих 

навчальних закладів, як і раніше, залишаються актуальними, оскільки дуже 

обмежена кількість практичних рекомендацій і методичних розробок по 

проведенню занять з іноземної мови зі змістом завдань комунікативного характеру. 
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Це стосується і теми “Юриспруденція”, яка вивчається на початковому етапі 

навчання в внз. Перелічені фактори зумовили актуальність нашого дослідження.  

 Об'єктом дослідження є процес навчання усного мовлення студентів 

першого курсу мовних спеціальностей, предметом – методичні рекомендації щодо 

формування навичок та вмінь усного спілкування. Мета дослідження полягає в 

розробці комплексу вправ, спрямованого на формування навичок та вмінь усного 

мовлення за темою “Юриспруденція”.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

1) обґрунтувати необхідність врахування психологічних особливостей породження 

і сприйняття висловлення; 

2) розглянути усну мовну активність як об’єкт навчання; 

3) надати характеристику ситуаціям спілкування; 

5) розробити комплекс вправ для занять з іноземної мови на першому курсі 

мовного вузу. 

Для рішення поставлених задач використовувалися наступні методи: наукове 

спостереження за навчальним процесом у вузі, тестування, анкетування. 

Теоретичне значення полягає у вивченні психологічних і дидактичних передумов 

створення блоків комунікативних вправ на заняттях з іноземної мови для 

студентів. Практична цінність складається в розробці комплексу вправ на матеріалі 

теми “Юриспруденція”. 

На першому етапі дослідження були вивчені психологічні особливості 

усного мовлення. Було доведено, що коли людина опановує усну іноземну мову, 

вона фактично навчається тому, як у відповідній ситуації включати у свою 

поведінку мовленнєві дії на іноземній мові. Таким чином, був зроблений висновок 

про те, що об'єктом навчання має стати мовленнєва активність. Це означає, що, 

навчаючись усній іноземній мові, людина має не просто оволодівати її 

структурними особливостями (скажімо, правилами побудови мовних дій, але і 

оволодівати здібністю включати у свою поведінку мовленнєві дії на іноземній мові  

всякий раз, коли це необхідно для задоволення відповідної потреби [1].  

Усне мовлення представлено двома видами мовленнєвої діяльності: 

говорінням і аудіюванням. Були досліджені основні труднощі, з якими стикається 
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студент у процесі іншомовного спілкування. Серед труднощів, що пов’язані з 

говорінням, були виділені наступні: виникнення потреби говоріння, визначення 

предмету  говоріння (про що говорити), визначення змісту (що говорити), 

визначення логічності, послідовності, засобів та способів формування думки (як 

говорити), вироблення та реалізація артикуляційної програми. Труднощі 

аудіювання на іноземній мові можуть бути пов'язані і з "невихованістю" слухової 

уваги, тобто може  мати  місце  одностороння спрямованість свідомості або на 

зміст, або на  мовну форму висловлювання. У багатьох студентів виявляється 

сформованою неприродна установка – установка на аналіз мовної форми.  

Переважання цієї звички над прагненням розуміти зміст мови є великою 

психологічною трудністю при навчанні спілкування на іноземній мові. Було також 

показано, що аудіювання забезпечується роботою таких основних "механізмів" як 

слухова увага, пам'ять (довготривала  і оперативна), вірогідне прогнозування і 

осмислення.  

Таким чином, був зроблений висновок про те, що при розробці навчальних 

матеріалів в систему вправ слід включати такі завдання,  які б сприяли усуненню 

вказаних вище труднощів.  

Враховуючи фактор часу, який відводиться на вивчення одної теми на 

першому курсі мовного факультету, ми також зробили припущення про 

необхідність інтенсифікації навчального процесу. Було встановлено, що 

інтенсивність  навчання усного мовлення може бути досягнута завдяки 

інтенсифікації учбового процесу. Сенс інтенсифікації полягає в підвищенні 

ефективності роботи без збільшення витрат часу. Інтенсифікація має три аспекти 

реалізації: інтенсифікація – як об'єднання рішення завдань по навчанню мові; 

інтенсифікація – як об'єднання рішення завдань по навчанню навичкам говоріння і 

аудіювання; інтенсифікація – як об'єднання рішення формальних і  неформальних 

завдань у рамках однієї вправи.  

Згідно досліджень [2], процес інтенсифікації передбачає створення 

природних ситуацій спілкування,тобто створення таких умов, в яких здійснення 

акту спілкування на іноземній мові стає для студента насущною необхідністю. При 

навчанні усної іноземної мови не завжди легко створювати такі ситуації. Ситуації, 

що виникають самі по собі в учбовій обстановці спілкування мають, по-перше, 

вузьке змістовне завдання (оскільки обмежені умовами розвитку учбового 



 272 

процесу), по-друге, вони з дуже великою вірогідністю реалізуються на рідній мові. 

Перша проблема пов'язана з необхідністю вводити в спілкування зміст, що 

виходить за межі учбового процесу. Друга проблема пов'язана частково з тим, що 

учні схильні розглядати іноземну мову як об'єкт вивчення, а не як засіб 

спілкування. Навчаючись іноземній мові, учень  постійно має справу з учбовими 

завданнями, тому і сама мова асоціюється у нього з учбовим процесом, тобто з 

тим, що по функції прямо протилежне природному спілкуванню.  

Таким чином, подолання вказаних труднощів, мало стати одним із факторів 

підвищення ефективності формування навичок та умінь усного мовлення. 

На наступному етапі дослідження були вивчені теоретичні основи побудови 

комплексів вправ [3]. Був зроблений висновок про те, що вправи для навчання 

іншомовному спілкуванню мають бути багатопланові. По-перше, в них мають бути 

відбиті аспекти іншомовної культури. Кожна вправа має переслідувати учбову, 

розвиваючу, пізнавальну і виховну мету. Кожна з цих цілей може бути 

домінуючою, ведучою в будь-якій з вправ, "відкритою" для студентів. По-друге, 

вправа має бути комплексною, відбивати процес взаємозв'язаного навчання обом 

видам усного мовлення, тобто вправи мають бути поліфункціональними. По-третє, 

у вправі повинні відбиватися принципи комунікативного навчання – 

функціональність, новизна, ситуативність, особова індивідуалізація і інші. 

Враховуючи сказане вище, ми включили в систему наступні вправи: підстановчі, 

трансформаційні, вправи у свідомому виборі, респонсивні, репродуктивні, 

дискутивні, ситуативні, ініціативні. Розглянемо приклади вправ різного типу, які 

увійшли до системи.  

Підстановчі вправи були спрямовані на семантизацію та закріплення нової 

лексики. Наприклад.  

MATCH A WITH B 

1. stupendous 

2. genuine 

3. plausible 

4. harsh 

5. tiny 

6. vigorous 

a. severe 

b. very small 

c. amazing because of great size and weight 

d. sincere 

e. having strength or energy 

f. seeming to be reasonable 
 

 

 

Прикладом вправи у свідомому виборі може стати наступна.  
 

MATCH THE EVIDENCE THE POLICE FOUND WITH WHAT HAPPENED TO THE VICTIM 
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a) beaten to death     b) poisoned     c) drowned 

d) stabbed     e) shot     f) strangled 

 
 1. a gun 

 
4. marks around the 

throat 

 
2. a knife 

 
5. the body was in 

the swimming pool 

 
3. something in the 

drink 

 
 

6. a tennis racquet 

 

 

Нижче наданий зразок респонсивно-репродуктивної вправи, метою якої є 

розвиток навичок спілкування в природній ситуації. Студенти конструюють 

діалог, вживаючи лексичні підказки, а потім драматизують його, формуючи 

навички підготовленого спілкування. 

 

USE THESE PHRASES TO COMPLETE THE DIALOGUES 

 

lock them up     be behind bars     bring back the death penalty 

 

1. – Did you read about those two men who killed that young policeman? 

    – Yes, I couldn't believe it. They should ……… for people like that. 

 

2. – It makes me so angry that so many criminals are let off with a fine these days. 

      –  I couldn't agree more. Most of them should ……… . 
3. – Did you see those football hooligans on the news again last night? 

    – Yes, they should ……… and throw away the key!  
 

 

Реплікові вправи включають діалогічну єдність декількох типів: 

тверждення-запитання, твердження-твердження, твердження-заперечення (див. 

приклад нижче).  

 

DECIDE WHAT PUNISHMENT, IF ANY, SHOULD BE GIVEN TO THE PERSON OR PEOPLE BELOW 

 

1. A 73-year-old woman who stole a scarf from a department store. 

2. Three 16-year-old vandals who set fire to litter bins and sprayed paint on parked cars. 

3. A gang of armed men who hijacked a plane with 135 passengers on board and threatened to 

blow it up. 

4. Two men who mugged another, robbing him of £10 and breaking several of his teeth. 

            A businessman who has earned millions from drug trafficking. 

Прикладом підстановчої, дискутивної вправи може бути наступна. 

 
MATCH A WITH B. DISCUSS THE MEANINGS OF THE PROVERBS. THINK OF CIRCUMSTANCES OR 

STORIES WHICH MIGHT ILLUSTRATE THE TRUTH OF THE PROVERB 
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A B 

1. Criminals often return to 

the scene of the crime. 

2. Death is the great leveler. 

3. A thief knows a thief as a 

wolf knows a wolf. 

4. There is honor among 

thieves. 

1. 5. Death when it comes will have 

no denial. 

a) Від смерті не втечеш. 

b) Злодій злодія не 

образить. 

c) Для смерті всі однакові. 

d) Злодій злодія завжди 

дізнається. 

e) Злочинця тягне на місце 

злочину. 

 
 

 

В систему увійшли ситуативні вправи. Студентам  було запропоновано 

описати ситуацію. При цьому надавалися опорні слова, установка, студенти 

розподілялися по ролях.  

 
DISCUSS WITH THE PARTNER THE LEGAL SYSTEM IN UKRAINE, GREAT BRITAIN, THE USA. USE 

THE CHART BELOW TO GET IDEAS. 

 

 Y

ES 

N

O 

1. People are treated fairly in court. 

2. Citizens are selected to be on a jury. 

3. People are represented by lawyers in 

court. 

4. Lawyers make a lot of money. 

5. Famous trials are shown on TV. 

6. The death penalty is used in some cases. 

7. The laws are fair. 

  

 

 

Ще одним із видів комунікативних вправ стала ролева гра. Її мета –

формування і розвиток мовленнєвих  навичок і умінь в умовах, максимально 

близьких до умов реального спілкування або імітуючих таке спілкування. У 

тимчасовому плані ролева гра є відносно цілісний цикл керованої взаємодії між 

викладачем і учнями, який складається з трьох етапів: підготовки гри, її 

проведення і колективного обговорення результатів.  

Таким чином, створення раціональної системи вправ є ключем до 

вирішення проблеми навчання іноземного мовлення. Важливість системи вправ 

полягає в тому, що вона забезпечує як організацію процесу засвоєння, так і 

організацію процесу навчання. З точки зору організації процесу засвоєння 

система вправ має забезпечити: 1) підбір необхідних вправ, що відповідають 

характеру певної навички або певного вміння; 2) визначення необхідної 

послідовності вправ; 3) розташування навчального матеріалу та співвідношення 
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його компонентів; 4) систематичність/регулярність виконання певних вправ; 5) 

взаємозв'язок різних видів МД. 

Перспективу дослідження ми бачимо в подальшому пошуку шляхів 

оптимізації навчального процесу на першому курсі мовного внз.  
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РОЛЬ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАННІ  

ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ 

 

Шляхова Я.В. (Харків) 

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

 

У статті розглядається сутність та роль аудіовізуальних засобів навчання іноземної 

мови, зокрема англійської лексики. Виокремлено приклади реального функціонування 

лексичних одиниць у сучасних автентичних англомовних фільмах, що дозволило реалізувати 

принцип наочності у навчанні іншомовної лексики. 

Ключові слова: аудіовізуальні засоби, автентичний англомовний текст, іншомовна 

лексика. 

В статье рассматривается сущность и роль аудиовизуальных средств обучения 

иностранному языку, в частности английской лексики. Отобраны примеры реального 

функционирования лексических единиц в современных аутентичных англоязычных фильмах, 

что позволило реализовать принцип наглядности в изучении иностранной лексики. 

Ключевые слова: аудиовизуальные средства, аутентичный англоязычный текст, 

иноязычная лексика. 

The article examines the essence and role of audiovisual aids in learning a foreign language, 

particularly a foreign vocabulary and speech patterns. The article describes real examples of lexical 

items used in modern English films, that helps to realize the principle of clarity in learning foreign 

vocabulary. 

Keywords: audiovisual aids, authentic English text, foreign language vocabulary. 
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Важливим аспектом закріплення знань є поєднання теорії та практики, що 

являє собою складний процес у навчання іноземної мови і потребує певних 

закономірних комплексів форм, методів і технологій навчання. Розвиток 

мовленнєвих навичок та якісне засвоєння іноземної мови обумовлює 

актуальність даного дослідження. Об’єктом дослідження є процес викладання 

іноземної мови у вищих навчальних закладах. 

Мета даної статті – дослідити сутність аудіовізуального методу навчання 

іноземної мови, детально розглянути роль аудіовізуальних засобів у навчанні 

іншомовної лексики та відібрати приклади реального функціонування лексичних 

одиниць в автентичних англомовних фільмах. 

Для реалізації цієї мети нами були поставлені наступні завдання:  

- розкрити сутність аудіовізуального методу та роль аудіовізуальних 

засобів у навчанні іноземної мови; 

- проаналізувати місце аудіовізуальних засобів у навчанні іншомовної 

лексики та їх практичне застосування;  

- виокремити приклади активних лексичних одиниць із сучасних 

англомовних фільмів. 

Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов відіграють 

особливу роль і мають на меті одержання наукових даних про закономірності 

навчання іноземних мов, про ефективність навчальних матеріалів, способів і 

форм навчально-виховного процесу. Усі методи навчання іноземних мов 

пройшли певні етапи еволюції. До методів періоду реформ можна віднести 

аудіовізуальний метод, в якому основними способами засвоєння матеріалу і є 

імітація, заучування напам'ять і утворення за аналогією [1]. Як показує практика, 

саме аудіовізуальний метод являється більш ефективним у навчанні студентів 

технічних спеціальностей іноземної мови, оскільки завчивши напам’ять уривок 

із тексту, вони можуть за аналогією побудувати граматично правильні речення. 

Треба зазначити, що принциповим моментом для даного методу залишається 

індуктивний підхід до вивчення граматики – від прикладів до правила. Це є дуже 

важливим аспектом вивчання іноземної мови, адже закріплення знань 

відбувається лише завдяки постійним тренуванням та практиці по застосуванню 

тих чи інших правил [2].  



 277 

Сутність аудіовізуального методу полягає у тому, щоб максимально 

задіяти обидва канали – зоровий та слуховий за допомогою зображення та звуку, 

що в результаті дозволяє оволодіти структурами мови за допомогою асоціацій і 

довести ці навички до автоматизму через використання технічних засобів. Також 

треба відмітити недоліки цього методу, які полягають у недостатньому 

оволодінні читанням та письмом, а також у відірваності мовних структур та 

діалогів від реального життя носіїв іноземної мови. Таким чином цей метод 

слугує лише канвою для побудови структур, що супроводжується відповідними 

правилами та прикладами до них [3]. 

Сучасна методика викладання іноземної мови пропонує інтенсифікувати 

процес навчання за допомогою аудіовізуальних технічних засобів. Шляхом 

паралельного комплексного опанування лексичних матеріалу за допомогою 

прикладів у автентичному англомовному фільмі, нами був зроблений певний 

аналіз частоти використання лексичної одиниці. 

Ми виокремили приклади реального функціонування лексичних одиниць, 

визначених як активні у робочій програмі з англійської мови. Знайшли приклади 

таких значень лексичних одиниць у підручнику «Практический курс английского 

языка 2 курс: учеб. для студентов вузов» / (В.Д. Аракин и др.) [4]: 

I. different – несхожий, не такий, відмінний від: 

(1) Gabe is still unraveling the rope fiber - it's three different strands wound together. 

II. the rest of – залишок, інше, інша частина: 

 

(2) They've got Hal as a bird dog - and they're heading for the rest of it. 

 

(3) «We have burned more than halfway down to the rest of the box, which is behind 

the speed load cylinder...» 

 

(4) ...and pulls himself the rest of the way, faster, almost bridging the gap. 

 

(5) Gabe grabs his hand and pulls him the rest of the way up. 

 

(6) «From here, the rest of the range looms large».  
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(7) Hal and the rest of the expedition are totally exposed.  

 

III. rest – інше, інша частина: 

 

(8) «Three-way cut.  One third to you, one third to me - the others split the rest». 

 

(9) Gabe nods and keeps moving up.  The rest keep pace. 

 

(10) «First chamber's empty...»  (aims gun) «...the rest aren't». 

 

IV. rest – відпочити: 

 

(11) «I need to... rest». 

 

V. comfortable – зручний, комфортабельний, затишний: 

 

(12) «Why you're not allowed to be comfortable when you crash?» 

 

VI. сomfortable – затишно: 

 

(13) «What are you saying - we drive 'round in a trailer and audition towns 'til we find 

someplace you feel comfortable?» 

 

VII. to run – бігати, бігти: 

 

(14) He tries to pull on the chute and run at the same time - it's not easy. 

 

(15) He aims high and fires twice to scare the pack – the wolves run off. 

 

(16) «...but he's too banged up to run fast through the thick snow!» 

 

(17) «How the hell did I know what I was gonna run into?» 
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VIII. join – приєднувати, входити в компанію: 

 

(18) «Now you're going to join him. Cause of death - an overdose of heroism.» 

 

IX. to shiver – тремтіти: 

 

(19) Through a crack between the planks we see a pair of eyes, watching Gabe is 

grimacing, shivering, ashen from his wound and exertion. 

 

X. pain – біль: 

 

(20) «He is in the co-pilot's seat gasping from the pain of the wound.» 

 

(21) A flood of pain – the hand holding onto the beam starts to slip - Smack! 

 

(22) Punches the sheet of ice.  His fist bounces off, his face screw up in pain. 

 

Сьогодні для покращення рівня засвоєння іноземної мови студентами 

українських вищих навчальних закладів доцільно рекомендувати ілюстрацію 

книжкових прикладів за допомогою автентичних висловлювань, які ми знайшли 

в англомовному фільмі «Cliffhanger» 1993 року [5]. 

(a) the idea of +Gerund 

(1) Gabe tries to maintain his perch on Ryan, who is screaming and not yet used 

to the idea of being a human sled. 

 

(b) to keep someone busy 

 

(2) «I'll take Delmar - that should keep everyone happy.» 

 

(c) used to be 

 

(3) «That used to be your pilot.» 
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(d) It was smb that 

(4) «Oh no, buddy - it was you that dropped it.» 

 

(e) without doing smth 

(5) There's absolutely no way Gabe can come up behind them without being 

seen. 

 

(f) stop doing smth 

(6) Maggie is out of it before the motor has stopped turning. 

 

(7) Travers stops firing. 

 

Сучасні трансформації освітнього процесу вимагають змін у методиці 

навчання іноземних мов. Наявні технічні засоби дозволяють покращити якість 

викладання мов у вищих навчальних закладах  шляхом створення нових 

методичних комплексів, які ґрунтуються на новому способі презентації 

традиційного мовного матеріалу за допомогою новітніх мультимедійних 

технологій. Усе це зумовлює актуальність розробки такого методичного 

комплексу для студентів факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

Досліджуваний нами аудіовізуальний метод спрямований на поєднання теорії та 

практики, що є важливим аспектом закріплення знань. 

Асоціативний ряд, що вибудовується в результаті завантаження зорового 

та слухового каналів, дозволяє оволодіти структурами мови, підкріплюючи їх 

картинками та звуками через використання технічних засобів.  

Отже, паралельне використання автентичного іншомовного тексту і 

аудіовізуальних технічних засобів дозволяє студентам краще засвоїти активні 

лексичні одиниці, реалізуючи принцип наочності у навчанні іншомовної 

лексики. 

Перспектива дослідження полягає у подальшому відборі автентичного 

мовного матеріалу та ілюстрацій граматичних явищ, що заплановані навчальною 

програмою.  
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ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ТЕКСТІВ СУСПІЛЬНОЇ ТЕМАТИКИ 

 

Шульга К.С. (Харків) 

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

 

У статті визначено жанрово-стилістичні особливості англомовних суспільно-

політичних текстів, проаналізовано різні типи лексики, притаманної для комунікації у 

суспільній галузі життя. 

Ключові слова: текст, суспільно-політичний текст, жанр. 

В статье определены жанрово-стилистические особенности англоязычных 

общественно-политических текстов, проанализированы различные типы лексики, характерные 

для коммуникациив общественной сфере жизни. 

Ключевые слова: текст, общественно-политический текст, жанр. 

The article reveals genre and stylistic peculiarities of English social and political texts, with 

the analysis of different groups of vocabulary used in the sphere of social life. 

Key words: text, social and political text, genre. 

 

У зв'язку з істотними змінами у функціонуванні багатьох сучасних мов  у 

галузі масової комунікації, обумовлених екстралінгвальними чинниками: 

масштабними трансформаціями у політично-економічному та культурному житті 

нашого суспільства, необхідним видається вивчення стилістичних особливостей 

сучасної мови засобів масової інформації, а саме: мови публіцистики. 

Публіцистика як літопис сучасності в усій повноті відбиває поточну 

історію, адресована злободенним проблемам суспільства: політичним, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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соціальним, побутовим, філософським тощо. До того ж, як і художня література, 

публіцистика тематично невичерпна, має величезний жанровий діапазон та 

великі виразні ресурси. Усі ці особливості зумовлюють актуальність нашого 

дослідження. 

Об’єктом дослідження стала лексична складова публіцистичних текстів. 

Предметом вивчення є жанрово-стилістичні особливості лексики 

публіцистики. 

Метою даного дослідження є виявлення та загальна характеристика 

жанрово-стилістичних особливостей текстів суспільної тематики.  

Задачі, що постають в рамках цієї роботи є вивчення:  

1) розглянути особливості публіцистичного стилю;  

2) вивчити лексичні риси публіцистичних текстів; 

3) проаналізувати використання різностильових зворотів у публіцистичних 

текстах. 

Для досягнення поставленої мети було використано матеріал з 

аутентичних англомовних періодичних видань загальним об’ємом 120000 

друкованих знаків, зміст якого дає можливість провести аналіз жанрово-

стилістичних особливостей текстів суспільної тематики. 

У наш час мас-медіа відіграють значну роль у різних галузях життя 

соціуму. Тематична необмеженість газетно-публіцистичного стилю визначає 

надзвичайну широту і розмаїтість його лексики. У кожному стилі слово виконує 

різні функції: наукова мова прагне обмежити значення слова поняттям – чітким, 

окресленим, стабільним, а розмовна мова відрізняється найбільшою рухливістю 

слова, яке має широке, розпливчасте значення. Для слова у художній літературі 

характерне оголення його внутрішньої форми, закладеної у ньому образності, 

мінливе внаслідок творчої діяльності митця, який свідомо використовує 

можливості лексики [2]. 

Принципова новизна публіцистичного слова залежить від експресивності, 

що набуває у межах газетно-публіцистичного стилю оцінний характер. 

Публіцистик можна назвати літературою з суспільно-політичних питань 

сучасності, предметом якої виступає життя суспільстві, політика, економіка –  
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все, що стосується кожної людини. Неможливо безпристрасно писати про те, що 

турбує мільйони людей, наприклад: етнічні конфлікти, ціни і інфляцію. 

Соціальні, політичні явища, тенденції і процеси вимагають негайної оцінки, тому 

публіцистика активно втручається у життя, формує громадську думку. Взаємодія 

двох функцій –  інформування та впливу –  і визначає вживання слова в 

публіцистиці. У порівняні з іншими функціональними стилями (звісно, крім 

художнього та разговорно-бытового), частка засобів і способів досягнення 

експресивності у публіцистичних текстах є дуже високою [1].  

Експресія публіцистичного тексту здійснюється за допомогою різних 

мовних засобів. Журналісти прагнуть "ефекту новизни", незвичайності, свіжості 

словосполучень, отже, і семантики слів, заради уникання повторень слів (крім 

термінів), зворотів, конструкцій [3].  

Функція повідомлення обумовлює вживання нейтральної, 

загальностильової лексики, в якій особливу роль грає політична, економічна – 

взагалі концептуальна лексика, наприклад: слова-терміни: маркетинг, 

менеджмент, бізнес, біржа, ідеологія, курс валют, роздержавлення, а також 

усталені лексеми, що постійно зустрічаються на газетних шпальтах.  

Найважливіша для текстів суспільної тематики функція впливу 

(експресивна функція) обумовлює гостру потребу публіцистики в оцінних 

засобах вираження. Під впливом цієї функції перетворюються і 

трансформуються слова із різних сфер мови: спеціальна лексика 

використовується в переносному значенні: сrime incubator –  інкубатор 

злочинності, technological progress routes – маршрути технічного прогресу; 

лексика спорту: round –  раунд, round (of negotiations) –  тур (переговорів), 

election marathon –  передвиборний марафон; лексика театру: human drama –   

драма народу, bloody tragedy –  кривава трагедія, political farce –  політичний 

фарс і т.п. 

Публіцистичні твори відрізняються надзвичайною широтою тематики, 

можуть стосуватися будь-якої теми із суспільного життя, що вимагає 

формування у складі словника певної мови кола лексичних одиниць, 

притаманних публіцистичному стилю. 
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У першу чергу, суспільне життя сфокусоване навколо політики, діяльності 

уряду і парламенту, виборів, партійних заходів, заяв політичних лідерів. 

Проблеми у цій галузі зазвичай описуються за допомогою таких слів і 

словосполучень, як: fraction – фракція, coalition – коаліція,  candidate –  кандидат, 

bill –  законопроект, democrats – демократи, opposition –  опозиція, federalism –  

федералізм, radicals –  радикали, campaign – виборча кампанія, parliamentary 

hearings –  парламентськi слухання, heated discussion – жвава дискусія, second 

round – другий тур, election headquarters – виборчий штаб, the lower house –  

нижня палата.  

Висвітлення економічної тематики вимагає таких слів, як: budget –  

бюджет, investment –  інвестиції, inflation –  інфляція, auction –  аукціон, arbitrage 

–  арбітраж, audit –  аудит, raw materials –  сировинa, licensing –  ліцензування, 

bankruptcy –  банкрутство, monopoly –  монополізм, society –  товариство, natural 

monopolies –  природні монополії, labor market –  ринок праці, duty –  митo. 

У матеріалах на теми освіти, охорони здоров'я, соціального захисту 

населення журналісту можуть знадобитися такі звороти: variation in education –  

варіативність освіти, government support –  державнa підтримкa, teacher salary –  

зарплата вчителів, correspondence education – дистанційна освіта, student 

exchange – обмін студентами, agreement on scientific cooperation –  угодa про 

наукове співробітництво, compulsory health insurance –  обов'язкове медичне 

страхування, medical insurance policy – медичний поліс, diagnostic center –  

діагностичний центр.  

 Інформація про стан суспільного ладу не може бути передана без таких 

словосполучень, як: fight against crime –  боротьба зi злочинністю, protection of 

citizens’ rights – охорона прав громадян, Prosecution office –  прокурaтyра, trial –  

судовий розгляд, drug trafficking – незаконний оборот наркотикiв. 

У повідомленнях про надзвичайні події, стихійні лиха, аварії часто 

зустрічаються слова: hurricane – ураган, typhoon – тайфун, earthquake – 

землетрус, flood – повінь, hostage taking – захоплення заручників, collision  with a 

train – зіткнення з поїздом, rescue operation – рятувальна операція, fire fighting – 

гасіння пожежі, environmental disaster – екологічна катастрофа. 
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Зведення військових кореспондентів містять слова: explosives – вибухівка, 

bomb – фугас, mining – мінування, sniper – снайпер, shelling – обстріл, severe 

injury – тяжке поранення, loss in human lives – жертви серед мирного населення, 

destruction of residential houses – руйнація житлових домiв. 

Повідомлення на міжнародні теми легко відрізнити за такими словами, і 

сполученнями: negotiation on a peaceful settlement – переговори з мирного 

врегулювання, official visit – офіційний візит, multilateral consultations – 

багатосторонні консультації, international community – світове співтовариство, 

tensity – напружена обстановка, strategic partnership with – стратегічне 

партнерство із, European integration – європейськa інтеграція, peace-keeping force 

– миротворчі сили, territorial integrity – територіальнa цілісність, global problems 

– глобальні проблеми. 

Названа вище лексика вживається і в інших стилях (науковому, офиційно-

діловому), проте у публіцистичному стилі вона набуває особливої функції – 

створити реальну картину подій і передати адресату враження журналіста щодо 

цих подій і ставлення до них.  

У публіцистичному стилі для опису різноманітних галузей суспільного 

життя використовується все багатство словника, яке за необхідностю 

поповнюється журналістами за допомогою термінів, іноземних слів, історизмів. 

Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому аналізі публіцистичних 

текстів з метою виявлення мовних інновацій, що вивчають суспільні 

трансформації. 
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In the article we dealt with the analysis of the factors which influence the formation of 

grammatical habits in different speech activities; and demonstrated some data of experimental 

teaching. 

Key words: grammatical habit, set of exercises, experimental teaching. 

 

The work is dedicated to the problem of developing learners’ grammatical 

competence within the framework of communicative classroom. 

 The problem has started to be investigated by such outstanding scientist as     

S.U. Nikolaeva, S. Dubin, C. Linder, S. Krashen, H. Stern, H. Widdowson, D. Wilkins 

and others. It was proved that communication is not restricted to one skill or another. 

ESL students are expected to learn four language macro skills: reading, writing, 

speaking, and listening. They are also expected to develop strong grammatical 

competence, and become socioculturally sensitive knowing what to do when they 

encounter a “language barrier”. Research shows [3] that multi-skill learning is more 

effective than isolated-skill learning, because related activities in several macro skills 

provide reinforcement and refresh the learner’s memory. Scholars also have made 

attempts to choose what grammar to teach, described the ways of presenting and 

practicing grammar. In school syllabi we can find some directions as to the level of 

grammatical skills that should be reached in each particular form and their 

development from form to form.  
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Yet, the analysis of school textbooks shows that they don’t provide a unified 

theoretical and pedagogical foundation for developing pupils’ grammar skills; 

grammar is not interwoven in them. In case there are some grammar exercises in a 

book, it doesn’t contain clear explanations of the rules of the English grammar or have 

a sufficient amount of communicative activities for developing grammar skills in 

speech activity. These facts speak for the actuality of the research.  

The object of the research was contextualized setting which promotes both 

grammatical and cognitive development. 

The subject of the research was contents of the tasks which shift from linguistic 

explanations to learning grammar through meaningful activities in the course of verbal 

and writing communication.  

 The goal of the research was to work out the materials for presenting and 

practicing grammar for ESL learners. 

To achieve this goal it was necessary to solve the following tasks: 

1. To analyze the scope of a communicative syllabus. 

2. To analyze language macroskills. 

3. To study general principles of grammar teaching and how to use them. 

4. To analyze the factors which influence the ways of presenting grammar. 

5. To analyze the ways of practicing grammar. 

6. To work out tasks for communicative classroom. 

7. To carry out experimental teaching and draw conclusions as to the designed set 

of exercises. 

The following methods were used: observation of the teaching process in a 

secondary school, analysis of textbooks and materials for secondary schools, analysis 

of the scientific literature concerning the problem of the research.  

Practical value. Communicative tasks and exercises which help students learn 

grammar via complete orientation basis and meaningful communication have been 

designed. Students get information from updated grammar charts that include essential 

language notes. They develop grammar skills via meaningful activities, performing 

personalized tasks and other forms of cooperative learning.  
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Novelty. Updated exercises, tasks and activities aimed at teaching The Past 

Simple Tense have been worked out. 

At the first stage of our investigation we dwelt on some issues connected with 

the definition of grammar and history of grammar teaching. It was shown that 

depending on one’s theoretical orientation, different people define grammar 

differently. Leech views grammar as an important component that relates phonology 

and semantics, or sound and meaning. Huddleston sees grammar as consisting of 

morphology and syntax. Hudson is in the opinion that grammar embraces any kind of 

information about words since there are no boundaries around grammar. Cobbett 

regards grammar as constituting rules and principles that help a person to make use of 

words or manipulate and combine words to give meaning in a proper manner. In 

Longman dictionary grammar defined as the rules by which words change their forms 

and are combined into sentences. The knowledge of grammar tells the learner what to 

do if he wants to put the phrase into the sentence.  Grammar according to Rutheford is 

a necessary component of any language teaching programme, and thus plays an 

important role in language teaching [2: 57-93].  

However, the focus on grammar in language teaching was challenged with the 

emergence of teaching methodologies based on different learning theories. Such a 

challenge influenced not only the content and the curriculum in language teaching, but 

also the implication for teaching grammar. Linguists and language educators rethought 

the status of grammar in language teaching and learning, and the nature and type of 

grammar instruction, which affect the understanding of how the second languages 

should be taught or learned.  

It was shown in the diploma paper that grammar is thought to furnish the basis 

for a set of language skills: listening, speaking, reading and writing. In listening and 

speaking, grammar plays a crucial part in grasping and expressing spoken language 

since learning the grammar of a language is considered necessary to acquire the 

capability of producing grammatically acceptable utterances in the language. 

In reading, grammar enables learners to comprehend sentence interrelationship 

in a paragraph, a passage and a text. In the context of writing, grammar allows the 

learners to put their ideas into intelligible sentences so that they can successfully 



 289 

communicate in a written form. Lastly, in the case of vocabulary, grammar provides a 

pathway to learners how some lexical items should be combined into a good sentence 

so that meaningful and communicative statements or expressions can be formed. As 

Chomsky states [1] the chief difficulty in learning a new language is that of changing 

from the grammatical mechanism of the native language to that of the new language.  

At the next stage it was shown that ttraditional grammar descriptions have been 

based on written sentences. However, modern grammar descriptions increasingly look 

at how units of spoken language over texts. For teaching purposes, grammar needs to 

be fairly concise because learners are likely to forget lengthy explanations.  

There are different approaches to presenting grammar. Some scholars [3] think 

that grammar should be presented via pedagogic information, which include: the 

speech pattern, the model, and the algorithm. Others state that language material may 

also be presented via diagrams, pictures, tables. 

Then, we analyzed the ways of practicing grammar and summed up that a set of 

exercises should include both recognition, drill, creative exercises, and communicative 

activities.  

Taking into account theoretical data, we designed a set of exercises for the pupils 

of 9
th
 form of a secondary school and carried out experimental teaching.  

A sample of 20 students was selected as target population.  The data were 

gathered in the course of longitudinal study (from November 2012 to December 2012) 

and included both quantitative evaluation of students’ grammar skills, and information 

collected through survey (both questionnaires and interviews).  

Before the experimental teaching we analyzed: students’ skills in recognizing 

grammar forms while auding and reading, and students’ skills to produce sentences of 

their own using Past Simple (both orally and in writing). 

The evaluation procedure was carried out on the basis of one-task-one point 

principle. The number of correct answers (there were 8 tasks for each speech activity) 

was multiplied by 12.5. Thus the maximum possible result was 100 points. The results 

are given in table 1. 
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Table 1.  

Grades for the ability to use Past Simple in different kinds of speech activity 

before experimental teaching 

Speech 

activity 

Excellent/ 

A 
Good/ B Good/ C 

Satisfactory/ 

D 

Satisfactory/ 

E 
Unsatisfactory/ 

F 

Reading    60.6   

Auding     53.8  

Writing     57.5  

Speaking     54.4  

 

The experimental teaching took 7 classes (2 academic hours a week), 6 of actual 

teaching and 1 for testing (at the end of work). The final test was administered on 23
rd

 

of December. The results were interpreted quantitatively and qualitatively and findings 

and conclusions were shared with educators at round tables and workshops.  

Quantitative data were obtained on the basis of formalized techniques. The tests 

included series of tasks (8 for each speech activity). The results after experimental 

teaching are given in table 2.  

Table 2. 

Grades for the ability to use Past Simple in different kinds of speech activity 

after experimental teaching 

Speech 

activity 

Excellent/ 

A 
Good/ B Good/ C 

Satisfactory/ 

D 

Satisfactory/ 

E 
Unsatisfactory/ 

F 

Reading 3 (15 %) 6 (30 %) 8 (40 %) 2 (10 %) 1 (5 %)  

Auding 2 (10 %) 6 (30 %) 9 (45 %) 3 (15 %)   

Writing 5 (25 %) 8 (40 %) 5 (25 %) 2 (10 %)   

Speaking 4 (20 %) 10 (50 %) 6 (30 %)    

 

As it can be seen from table students demonstrated great achievements in 

grammar. They mastered both the meaning and the forms of the verbs in the Past 

Simple, and managed to use them in oral and written communication.  

In reading 15% of students got excellent grades, 70% – good grades 15% – 

satisfactory grades.  

Besides we observed that the suggested system of exercises also helped to 

increase students’ reading rate. Educators [2] consider ideal rate of a perfect reader to 

be between 300 and 400 words per minute. The final test showed that all the students 

increased their reading rate to more than 340 words per minute. 
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In auding 10% of students got excellent grades, 75% – good grades 15% – 

satisfactory grades.  

In writing 25% of students got excellent grades, 65% – good grades 10% – 

satisfactory grades. 

In speaking 20% of students got excellent grades, 80% – good grades.  

Qualitative analysis made it possible to draw a conclusion about students’ 

general positive attitude to the designed set of exercises. All the students demonstrated 

high interest to the tasks and self-monitoring process; noted exceptionally high interest 

materials, colorful and motivating activities; emphasized the increased personal 

responsibility for learning. 

The perspective of our work we see in designing teaching materials for ESL 

students, which will serve both a reference and a workbook, and which will introduce 

students to the form, meaning, and usage of basic structures in English.  
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Стаття присвячена аналізу особливостей вторинної концептуалізації реальності у 

загадках та прислів’ях англійською мовою за метафоричною моделлю категоризації.  
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Настоящая статья посвящена анализу особенностей вторичной концептуализации 

реальности в англоязычных загадках и пословицах согласно метафорической модели 

категоризации.  
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Антропоцентрична парадигма сучасної мовознавчої науки вимагає 

перегляду традиційного підходу до вивчення мови, висуваючи на перший план 

проблеми, пов’язані з роллю мови у процесі категоризації та концептуалізації 

дійсності та закріплення отриманих результатів у вигляді глобального образу 

реальної дійсності, або картини світу. Проблема взаємозв’язку концептуальної та 

мовної КС зумовила неабиякий інтерес до розвідок у річищі когнітивної 

лінгвістики, яка уможливлює переосмислення розроблених у мовознавстві 

питань щодо розгляду структур репрезентації знань [1; 3; 5]. Когнітивний підхід 

до мови є антропоцентричним, тобто таким, що передбачає вивчення мовного 

знаку з точки зору усього накопиченого людством об’єму знань про об’єкти та 

явища, для позначення яких він використовується.  

Ідея про нерозривність мови та усього комплексу знань розвивалася як у 

вітчизняній, так і у зарубіжній лінгвістиці. Мовні структури репрезентації знань 

розглядаються у межах когнітивної семантики (А.П. Бабушкин, М.М. Болдырев, 

С.А. Жаботинська, М.М. Полюжин, А.М. Приходько, В.З. Демьянков, 

О.В. Кравченко, О.С. Кубрякова, Й.А. Стернін, Р.М. Фрумкіна, І.С. Шевченко, 

Ch. Fillmore, R. Jackendoff, G. Lakoff, R. Langacker, F. Ungerer та ін.), при чому 

значення мовної одиниці розглядається як вербалізація певного концепту [1; 3], 

що є інтегративним складником усієї концептуальної картини. У цьому зв’язку, 

актуальність обраної теми зумовлена, по-перше, необхідністю розширення та 

уточнення лінгвістичних представлень про такі одиниці концептосфери мови, як 

загадка та прислів’я з точки зору аналізу їхньої когнітивної сутності, способу 

концептуальної організації та особливостей вербальної репрезентації 

концептуалізоваї та категоризованої дійсності.  

Об’єктом нашого дослідження є процес вторинної концептуалізації 

реальної дійсності у свідомості носіїв англійської мови, вербально 
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репрезентований засобами пареміології та загадками як образне переосмислення 

концепту, зафіксоване у мові за допомогою одиниць вторинної номінації. 

Предметом роботи є англомовні народні прислів’я та загадки як одиниці 

вторинної номінації концептів, які з огляду на колективність характеру їхнього 

створення ми розглядаємо як одиниці вербалізації концептів свідомості цілої 

англомовної лінгвокультури.  

Мета дослідження полягає у проведенні когнітивного аналізу прислів’їв та 

приказок як образних одиниць, які вторинно номінують існуючі у свідомості 

носіїв англійської мови концепти та входять у концептосферу мови як її 

стабільні елементи, що вербально репрезентують основні моделі категоризації 

реальної дійсності.  

Реалізація поставленої мети вимагає постановки та розв’язання наступних 

завдань: 1) обґрунтувати правомірність розгляду прислів’їв та загадок у річищі 

одного дослідження як сталих, образних, лаконічних фольклорних одиниць, що 

вербалізують особливості концептосфери мови англомовної лінгвокультури; 2) 

описати специфіку концептуалізації дійсності через одиниці вторинної 

номінації з визначенням їхніх місця та ролі у процесі концептуалізації; 3) 

проаналізувати мовні способи та прийоми, які використовуються у прислів’ях 

та загадках для репрезентації концептів за основними моделями категоризації: 

пропозиційними, схематичними, метафоричними та метонімічними; виявити 

когнітивну природу прислів’їв та загадок у результаті дослідження специфіки 

вторинної номінації дійсності кожним з фольклорних жанрів. 

Матеріалом роботи є 315 народних прислів’їв загадок британського 

варіанта англійської мови. 

Методологічним підґрунтям роботи є лінгвокогнітивний та 

лінгвокультурологічний підходи, які спираються на діяльнісну природу 

мислення, з позицій якої концепт є індивідуальною формою 

соціокультурного знання, що наповнюється смислом у процесі 

інтерсуб’єктної лінгвокультурної взаємодії (О.О. Залевська, О.І. Морозова, 

А.П. Мартинюк, та ін.). Методика дослідження поєднує методи семантики, 

когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології, включаючи дефініційний та 

компонентний аналізи (для з’ясування смислу понять у межах пареміологічних 

одиниць та загадок), інструментарій теорії концептуальної метафори та метонімії 
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(для виявлення метафор та метонімій як когнітивних механізмів, що прояснюють 

зміст одиниць вторинної концептуалізації); елементи лінгвокультурної 

інтерпретації для прояснення валоративного змісту об’єкту дослідження. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у межах однієї 

розвідки здійснено лінгвокогнітивний порівняльно-контрастивний аналіз 

прислів’їв та приказок англійської мови як образних одиниць вторинної 

номінації концептів, що вербально репрезентують основні моделі категоризації 

реальної дійсності представниками англомовної спільноти з урахуванням її 

лінгвокультурної специфіки.  

Прислів’я як елементи пареміологічного фонду та загадки є одиницями 

вторинної номінації, що реалізують образну когнітивну обробку певних знань 

про світ в результаті своєрідного переломлення реальної дійсності у свідомості 

представників тієї чи іншої лінгвокультури. Вони є специфічними способами 

мовної репрезентації особливостей концептуалізації та категоризації світу 

внаслідок взаємодії експлікаційного та імплікаційного вимірів свого цілісного 

значення. Вербалізація реальної дійсності одиницями фольклорних жанрів, що 

вивчаються, здійснюється за чотирма основними моделями категоризації: 

пропозиційним, схематичним, метафоричним та метонімічним. При цьому 

когнітивна специфіка прислів’їв та загадок міститься у специфіці 

асоціативного механізму, що лежить в основі створення образу та у ступені 

імпліцитності смислу концептів, що вербалізуються. Сама ж специфіка 

вербальної репрезентації концептів, що номінуютсья вторинно, за кожною з 

моделей категоризації виявляється на рівні фонетичного оформлення, 

семантичної наповнюваності та синтаксичної структури прислів’їв та загадок.  

У цій статті ми зосередимося на аналізі особливостей вторинної 

концептуалізації в англомовних загадках та прислів’ях за метафоричною 

моделлю категоризації. 

Метафоричні моделі категоризації дійсності базуються на процесі переходу 

від пропозиційних моделей або схематичних моделей образів однієї 

концептуальної царини до відповідної структури іншої концептуальної царини [2]. 

Цей підхід до метафоричних моделей дозволяє розглядати їх як одиниці 

концептуалізації однієї категорії через іншу у результаті взаємодії двох 

концептуальних царин.   
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Аналіз метафоричних прислів’їв за критерієм експлікації елементів 

внутрішньої структури виявив, що для одиниць цього жанру однаково 

характерним є як субстантивна, так і предикативна метафори. Кожний тип 

метафори має свою специфіку концептуалізації реальної дійсності. 

Більшість прислів’їв з субстантивною метафорою має синтаксичну 

структуру «підмет – складний іменний присудок» (Consistency is а jewel). 

Присудок, у свою чергу, може бути поширеним прикметником іменної 

частини (Adversity is а good teacher). Виявилось, що в англійській мові є група 

прислів’їв, побудованих за таким же синтаксичним принципом, але не 

метафоричної природи (Calamity is man's true touchstone). 

Ці прислів’я концептуалізують дійсність за пропозиційними моделями, не 

включаючи перехрестя двох різних концептуальних царин.  

Нами виявлена також група предикативних метафор (Actions speak louder 

than words). Їхня специфіка вбачається у тому, що з двох сутностей метафори 

експлікуєтсья одна – головна. Допоміжна сутність також є присутньою у 

предикативній метафорі, але, не маючи експлікації, імплікується вона 

ознаковим словом, яке замінює допоміжну сутність, та, відповідно, є єдиним 

елементом, з якого ця сутність виводиться.  

Предикативна метафора у складі прислів’їв також визначає тип 

концептуалізації. За своїм характером прислів’я з предикативними 

метафорами є сценаріями, акцент подійовісті яких у більшості випадків 

відбувається за рахунок дієслова у функції предикату, який у багатьом 

визначає ситуацію у динаміці. 

Продуктивним типом метафор у прислів’ях є а) структурні метафори-

персоніфікації (Adversity is а good teacher); б) онтологічні реіфікаційні 

метафори (Zeal without knowledge is a runaway horse); в) структурні 

флористські метафори (Deeds are fruits, words are leaves). 

Метафора, яка належить концепту, що відрізняється від концепту основної 

сутності, є дуже зручним засобом у загадках, чиєю жанровою характеристикою є 

неможливість прямого іменування концепту, що вербалізується (відгадки) у 

тексті власно загадки:  This little traveler / Is very strong. / He takes a drink of 

water / And runs a thousand miles. / Before he starts, he takes off his hat. / When he 
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rests, he puts it on (A fountain-pen); A thick forest which grows as fast as it is cut 

down (Hair).  

Виявляється, що метафоричні загадки характеризуються своєю 

когнітивною специфікою. Базовою метафорою у загадці є метафора 

субстантивна. Це зумовлено такими особливостями жанру, як неможливість 

експлікувати основну сутність.  

Іншою характеристикою метафоричних загадок є можливість вербалізації 

декількох метафор водночас: А white dove flew down by the castle. Along came a 

king and picked it up handless, ate it up toothless, and carried it away wingless 

(Snow melted by the sun); Glittering points / That downward thrust, /Sparkling spears 

/That never rust (Icicle) 

Таким чином, загадки з подвійною метафорою, що вербалізують одну 

категорію, виявляють наступну особливість: вони містять метафору, яку 

можна назвати основною із-зі тісного зв’язку з основною сутністю, та 

метафору додаткову, що поширює основну метафору та є пов’язаною з 

основною сутністю опосередковано. 

Вважаємо важливим виокремити особливу групу загадок з 

персоніфікованими структурними метафорами: Poor little Suzy on the hill 

with one eye (Needle); What has a head, a tail, is brown, and has no legs? (A penny) 

Щодо метафоричних загадок з реаліями, необхідно зазначити, що вони не є 

численними. Специфіку таких загадок вбачаємо у тому, що реалії, які у них 

містяться, переважним чином топоніми, як правило, не несуть у собі якогось 

смислового навантаження або образної насиченості у процесі концептуалізації: A 

man was going to Kingston, saw two roads and took both (Trousers) 

Таким чином, прислів’я та загадки, які концептуалізують реальну 

дійсність за метафоричними моделями, характеризуються найвищим ступенем 

образності та імпліцитності. Метафори у прислів’ях уможливлюють 

концептуалізацію абстрактних категорій, які належать до 

найфундаментальнішого досвіду носіїв мови, через створення яскравого 

образу, який дозволяє проникнути у сутність концепту, що репрезентується. 

Цим визначається функціональний характер метафоричних прислів’їв. 

Метафора у загадках характеризується високим ступенем образності, що 

дозволяє їй змінювати фокус сприйняття добре відомих людині предметів та 



 297 

явищ. Для прислів’їв однаково характерними є як субстантивна, так і 

предикативна метафори. Тип метафори, у свою чергу, визначає специфіку 

виявлення імпліцитного смислу прислів’їв, варіативність розуміння, а також 

тип концепту, що репрезентується.  

У цьому зв’язку, вивчення лінгвокогнітивної специфіки способів 

вторинної номінації ключових лінгвокультурних концептів на матеріалі 

пареміології та загадок не тільки англійської, але й німецької, української та 

російської мов з проведенням зіставного аналізу становить перспективу 

нашої роботи. 
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