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УДК 811.111:378.147 

ANXIETY AND TEMPERAMENT IN 

SECOND LANGUAGE ACQUISITION 

 

Lysenko V.M. (Kharkiv) 

Research adviser: M.V. Ryabykh, Associate Professor, 

 PhD. holder in methods of teaching foreign languages 

 
Дана робота присвячена дослідженню таких факторів як тривожність та темперамент, 

які впливають на процес засвоєння іноземної мови. В ході дослідження було вивчено основні 

теорії, присвячені впливу тривожності та темпераменту на процес засвлєння іноземної мови, 

а також встановлено, яка залежність існує між темпераментом, загальним та ситуативним 

рівнем тривожності, та успішністю учнів у вивченні іноземної мови в умовах відсутності 

контактів із її носіями.  

Ключові слова: загальна тривожність, ситуативна тривожність, темперамент, 

успішність навчання.  

Данная работа посвящена исследованию факторов, таких как тревожность и 

темперамент, которые влияют на усвоение иностранного языка. В процессе исследования 

были изучены основные теории, объясняющие влияние тревожности и темперамента на 

усвоение иностранного языка. В результате исследования удалось установить наличие 

корреляции между темпераментом, общей и ситуационной тревожностью, а также 

успеваемостью учащихся в изучении иностранного языка вне языковой среды. 

Ключевые слова: общая тревожность, ситуационная тревожность, темперамент, 

качество обучения.  

This study looks at such factors as anxiety and temperament, which influence the process of 

a foreign language acquisition. We have studied the main theories, which explain the influence of 

anxiety and temperament on foreign language efficiency. The conducted research has shown that 

general and situational anxiety, temperament, and foreign language efficiency are correlated in the 

non-foreign language environment.  

Key words: general anxiety, learning efficiency, situational anxiety, temperament. 

 

There exist different approaches and theories differentiating and explaining 

major attitude and aptitude factors that may influence foreign language acquisition 

and learning process.  

There are different studies that have examined at the factors such as anxiety 

and temperament as separate independent variables that influence foreign language 

efficiency. However, the focus of our study is on the interdependence between such 

factors as anxiety and temperament and their influence on foreign language efficiency 

in the non-foreign language environment.       
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The relevance of the study lies in the search for sufficient evidence of 

interdependence between attitudinal factors and foreign language efficiency.  

The object of the study covers such factors as anxiety and temperament, which 

influence foreign language efficiency in the non-foreign language environment of 

Ukraine. 

The subject of the study lies in exploring the interdependence between anxiety 

and temperament, which determines how anxiety influences foreign language 

efficiency depending on temperament of a student.  

The purpose of the research is to figure out what anxiety levels would create 

the most favorable conditions for the students of a certain type of temperament in 

order for them to be able to gain the best progress in foreign language learning.  

The theoretical value of the research is to give characteristics of such factors as 

anxiety and temperament in the non-foreign language environment in this country.  

The practical significance of the research is to determine the further goals and 

objectives in studying the factors that influence foreign language efficiency in order 

to improve the existing approaches to foreign language teaching and to create the new 

ones.  

The methods of the research include theoretical analysis, observation, 

participants questioning, statistics data analysis.  

There are numerous studies that examine extraverts’ and introverts’ foreign 

language efficiency. Some scholars argue that extraverts outperform introverts in 

interpersonal communicative skills therefore do better in speaking classes [3]. Some 

researchers such as, Chastain and Pritchard discovered the positive relationship 

between extraversion and foreign language efficiency. However, such scholars as N. 

Naiman, M. Frohlich, H. Stern, A. Todesco, R.N. Lalonde and R.C. Gardner have not 

found any proof to the common hypotheses that extraverts outperform introverts in 

foreign language learning. At the same time there are those who argue that most 

language use is “dyadic”. Due to this fact there are always situations in which 

extraverts are more comfortable than introverts as for example “classroom 
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participation” can be stressful for introverts whereas they can proficiently perform in 

a “dyadic interaction” [4].      

Anxiety belongs to major affective factors that influence foreign language 

efficiency. Psychologists differentiate anxiety as a personal trait from transient 

anxiety. According to Spielberger, trait anxiety is considered to be a relatively stable 

personality characteristic while state anxiety is seen as a response to a particular 

anxiety-provoking stimulus such as an important test (Spielberger). MacIntyre and 

Gardner use a term “situation specific anxiety” referring to situational or transient 

anxiety [7].  

Different studies have been conducted to explain the way anxiety influences 

the foreign language achievement. Some scholars argue that anxiety correlates 

negatively with objective tests and course grades. (MacIntyre, Gardner, Smythe, 

Clement, and Gliksman; Horwitz, Horwitz, & Cope). MacIntyre and Gardner assert 

that anxiety consumes attention and cognitive resources which otherwise could be 

allocated to performance in a foreign language [5, c. 198]. However, we argue that 

anxiety can facilitate or debilitate performance in a foreign language depending on 

student's temperament.  This study examines the relationship between anxiety level 

and temperament. During the study Eysenck personality test was used to determine 

students' personality types. The levels of trait anxiety were measured using Ryabykh 

test [1]. The levels of situational anxiety were determined using Spielberger and 

Hanin test [2].      

The study revealed positive correlation between the level of two types of 

anxiety and performance in foreign language for introverts. The higher the level of 

anxiety was the better the performance was. The results turned out to be more 

complicated concerning extraverts. As the study shows, there is a negative correlation 

between general anxiety levels and performance. The higher the anxiety level is the 

worse the performance is. However, there is a positive correlation between situational 

anxiety level and performance to grade 4, after grade 4 the level of anxiety drops 

whereas performance gets better.         
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Graph. 1. Correlation between anxiety and language efficiency for introverts 

As the Graph. 1 shows, situational anxiety and general anxiety are correlated as 

well. The levels of general anxiety tend to be higher (regardless the grade) than the 

corresponding levels of situational anxiety. It can mean that introverts are generally 

more anxious than in certain situations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graph. 2. Correlation between anxiety and language efficiency for extraverts 

Considering the results presented in Graph. 2 it can be inferred that extraverts 

with lower general anxiety levels tend to perform better. Those extraverts who have 

lower general anxiety levels have generally lower situational anxiety levels. It leads 

to conclusion that there is a correlation between situational anxiety and general 

anxiety for extraverts as well.  

However, due to certain personality traits of extraverts the levels of situational 

anxiety are not that persistent as by introverts.  
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When interpreting the results, readers are cautioned to some limitations of this 

study. The generalizability of the findings is limited by the inclusion of only German 

major learners.          

Notwithstanding these limitations, the findings of this study provide insights 

into what further research should be done to shed more light on the issue in focus.  

The prospect of the research lies in determining the pattern of the teacher’s 

behavior in classroom situations, which involve students with different 

temperaments. 
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Стаття присвячена проблемі перекладу текстів, присвячених галузі соціології 

перекладу. Проаналізовано фонові знання, необхідні для адекватної передачі англомовних 

наукових термінів українською.  

Ключові слова: переклад, науковий текст, соціологія перекладу. 

Статья посвящена проблеме перевода текстов, посвященных сфере социологии 

перевода. Проанализированы фоновые знания, необходимые для адекватной передачи 

англоязычных научных терминов на украинский язык.  

Ключевые слова: перевод, научный текст, социология перевода. 

The article is devoted to the problem of translating texts in the sphere of sociology of 

translation. The article considers the peculiarities of background knowledge required for adequate 

rendering English scientific terms into Ukrainian. 

Keywords: translation, scientific text, sociology of translation. 

 

Обсяг інформації, накопиченої людством, постійно зростає, особливо це 

стосується наукової інформації. Хоча на  даний  момент  існує  велика  кількість 

дослідницьких матеріалів з лексичної та граматичної структури текстів різного 

стилю та різних галузей таких вчених, як В.І. Карабан, І.В. Корунець та ін., 

функціональний аспект вивчення особливостей перекладу наукової літератури 

у галузі соціології перекладу залишається недостатньо розглянутим. Тому 

http://www.teslcanadajournal.ca/index.php/tesl/article/%20viewFile/514/345
http://www.teslcanadajournal.ca/index.php/tesl/article/%20viewFile/514/345
http://www.psych.yorku.ca/lalonde/%20documents/Lalonde_CJBS_1984.pdf
http://www.psych.yorku.ca/lalonde/%20documents/Lalonde_CJBS_1984.pdf
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розгляд лексичних особливостей перекладу наукових текстів у галузі соціології 

перекладу становить актуальність нашої роботи. 

Належність тексту оригіналу до особливого функціонального стилю може 

впливати на характер перекладацького процесу і вимагати від перекладача 

застосування особливих методів та прийомів [1]. Під час перекладу текстів 

наукового стилю у галузі соціології перекладу ми зустрічаємося з багатьма 

лексичними та граматичними труднощами, причинами існування яких, перш за 

все, є розбіжності в картині світу англійської і української мов. Поділ складних 

випадків перекладу на граматичні та лексичні явища досить умовний, адже в 

кожній мові граматичне тісно пов’язане з лексичним, і спосіб передачі в 

перекладі граматичних форм і конструкцій часто залежить від їх лексичного 

наповнення.  

Вбачаємо, що основними причинами існування лексичних труднощів в 

текстах наукового стилю є відсутність в мові перекладу відповідників нових 

термінів, а також особливості багатозначності англійських і українських слів, 

особливості словотвору і термінотворення в англійській та українській мовах та 

ін. Стикаючись з термінологією текстів наукового стилю, необхідно вміти 

адекватно підібрати певний вид перекладу. Саме тому, досліджуючи переклад 

текстів цього стилю, важливо відмітити, які конструкції вживаються 

найчастіше і який спосіб передачі матеріалу слід застосовувати в тій чи іншій 

ситуації, що і складає процедуру нашої роботи. 

Метою роботи є розгляд лексичних особливостей перекладу наукових 

текстів у галузі соціології перекладу на матеріалі праці М. Вульф “Rules of the 

Game” [8] та статті Жан-Марка Гуанвіка “Outline of a Sociology of Translation” 

[6], загальним обягом 44463 друкованих знаків. 

Досягнення мети вимагає від нас виконання послідовності завдань: 

1. окреслити особливості та закономірності наукового перекладу на базі 

вивченої літератури; 

2. чітко окреслити поняття тексту у соціології; 

3. виявити труднощі перекладу наукових текстів у галузі соціології; 
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4. визначити головні перекладацькі прийоми, застосовані для перекладу 

наукових термінів; 

5. визначити головні труднощі перекладу термінологічних одиниць, 

притаманних науковим текстам у галузі соціології перекладу. 

Об’єктом дослідження є англомовні наукові терміни у галузі соціології 

перекладу. 

Предметом роботи є виявлення лексичних труднощів перекладу наукових 

текстів у галузі соціології перекладу. 

Методами роботи були: аналіз літератури за темою дослідження, 

компаративний та статистичний аналіз. 

Переклад – це суспільно обумовлений процес та результат передачі 

інформації з однієї мови на іншу за допомогою існуючих в цій мові  адекватних 

способів перекладу [1]. Основною проблемою при перекладі наукової 

літератури є наявність великої кількості наукових термінів, тобто слів або 

словосполучень, що позначають наукові поняття. Відмінність терміна від 

звичайного слова полягає, насамперед, у його змісті: терміни виражають 

поняття науково відпрацьовані (найчастіше мають точне визначення) і властиві 

певній конкретній галузі людського знання [2]. 

Для адекватного перекладу наукових термінів у галузі соціології 

перекладу необхідні фонові знання у цій царині досліджень, що включають, 

найбільш поширені спеціальні терміни та концепції, що стоять за ними.  

Наукове опрацювання поняття, що виражається терміном, його 

стандартність висувають особливі вимоги до перекладу терміна, він повинен 

перекладатися саме відповідним терміном, прийнятим у термінологічній 

системі тієї мови, на яку здійснюється переклад [1]. Проте проаналізовані нами 

тексти відображають результати найсучасніших розвідок у галузі соціології та 

містять багато новітніх термінів, які ще не мають усталених еквівалентів – саме 

в цьому і полягає складність роботи перекладача – підібрати адекватний спосіб 

передачі нового терміну українською мовою. 
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По-перше, розглянемо термін, відсутній у словниках – «habitus». Аби 

зрозуміти його зміст, слід звернутися до контексту його вживання та уважно 

проаналізувати усі випадки його функціонування в тексті оригіналу. Це поняття 

у соціології враховує соціальне становлення перекладачів під час набуття ними 

професійного досвіду. П. Бурдьє подає наступне визначення габітусу: 

диспозиції, пов’язані з особливою групою умов існування, створюють 

«габітус», тобто системи тривалих, мобільних диспозицій, структурованих 

структур, схильних функціонувати в якості структуруючих структур, тобто в 

якості принципів, що породжують та організовують практики та репрезентації, 

які об’єктивно можна пристосувати до їх результатів без свідомого прагнення 

мети або досконалого володіння операціями, необхідними для їх досягнення [7].  

Узагальнюючи отримані відомості, вважаємо, що адекватним способом 

перекладу цього терміну українською є транслітерація «габітус» разом з 

описовим перекладом «етнолінгвокультурна ідентичність». Габітус базується 

на практичному оволодінні методом та стилем, що відповідають конкретному 

літературному полю (або, відповідно до умов, загальному літературному полю), 

а також на системі відносин у соціальному просторі виробників. 

По-друге, звернемо увагу на термін «literary field». Для цього розглянемо 

соціологію перекладу, що сформувалася під впливом ідей П’єра Бурдьє, який 

вважав соціальний аспект основним для перекладу, що саме соціологія може 

запропонувати відповідну теоретичну базу для дослідження перекладу. 

Соціальна теорія П. Бурдьє є теорією дії, тобто теоретичним підґрунтям 

практики, до якої ми відносимо і переклад, тобто практику перекладу [5]. Цю 

теорію, засновану на теорії дії, можна визначити як теорію перекладацьких 

практик, що розглядаються крізь призму дослідження символічних товарів.  

Літературне поле – це поле сили, так само як і поле боротьби, мета яких – 

змінити або підтримувати встановленого балансу сил: кожен з агентів 

спрямовує силу (капітал), здобуту під час попередньої боротьби, на стратегії, 

спрямування яких залежить від його позиції у боротьбі за владу, тобто його 

специфічного капіталу [5]. Згідно з теорією Бурдьє, неоднорідний простір 
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складається з автономних полів на основі розподілу текстів відповідно до  

специфічних характеристик. У галузі літератури поля представлені: 

реалістичною літературою, науковою фантастикою, детективними романами, 

юнацькою літературою і т.п. Такі характеристики перекладу стосуються не 

тільки сприйняття: вони також є наслідками усього процесу перекладу, від 

початку до кінця його створення.  

По-третє, розглянемо термін «translation agent». На увазі маються 

перекладачі, видавці та редактори серій, літературні агенти, літературні 

редактори, головні редактори журналів, критики і т.п.). Адекватним варіантом 

передачі є транслітерація «агенти перекладу». Агенти, задіяні у привнесенні 

вихідного твору, його виданні та сприйнятті у цільовому просторі або 

специфічному полі, зокрема перекладачі, вкладають свій талант у процес 

перекладу відповідно до досвіду, набутого при практиці перекладу у конкретній 

галузі [6].  

По-четверте, розглянемо термін «symbolic capital». У галузі перекладу 

привнесення символічного товару у цільову культуру містить в собі 

визначальний чинник, пов'язаний із символічним капіталом, що відноситься до 

привнесених творів та глобальної легітимності вихідної мови/культури.  

Особливої уваги заслуговує термін «illusio». Оскільки основним 

завданням перекладача є адекватне відтворення ілюзії оригінального тексту у 

цільовій мові та культурі, заради створення етичного варіанту перекладу, 

термін «ілюзіо» позначає суворе дотримання літературної гри, що обґрунтовує 

ідею важливості та інтересу художньої літератури. Передаємо за допомогою 

транскрибування – «ілюзіо». 

Зазначимо, що концепція П. Бурдьє пропонує соціологічний метод 

аналізу практик, тому може слугувати корисною основою для 

перекладознавства. Соціологія Бурдьє дозволяє вивчати усі характеристики 

перекладу: від чинників впливу на переклад у вихідній культурі до проблеми 

перекладу як результату у цільовій культурі, агентів перекладу (особливо 

перекладач, але також і видавник, керівник серії, критик) та перекладу як 
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процесу. Останній аспект є центральним питанням теорії Бурдьє та робить його 

ідеї особливо цікавими для перекладачів, оскільки дозволяє не тільки 

проаналізувати переклад як такий, у зв’язку з його агентами та їхнім габітусом, 

законами, яким підпорядкована ілюзія тексту, але й також дослідити 

символічний капітал вищезазначених культур, відповідність перекладу й 

оригіналу, та провести контрастивний аналіз вихідного і цільового текстів.  

Отже, у результаті дослідження способів передачі основних термінів 

зазначимо, що вирішальною умовою у виборі правильного значення 

багатозначного терміна під час перекладу є контекст. Для якісного перекладу 

наукової літератури також треба знати основні закономірності мови наукової 

літератури. Гарний перекладач повинен володіти потенційними здібностями до 

логічного мислення, розвивати в собі науковий підхід до перекладу і, що дуже 

важливо, мати глибокі фонові знання з дисципліни, з якою працює, розуміти усі 

терміни та концепції, а також вміти обирати найбільш адекватні способи 

перекладу у кожному окремому випадку. 
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УДК 821. 111 – 31 Вайлд. 09: 373. 5. 091. 33 

ОБРАЗ ДОРІАНА У РОМАНІ ОСКАРА ВАЙЛДА 

«ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ»  

 

Безпала Є. О. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Криворучко С. К. 

 
Поняття «прекрасне» і «Краса» є апофеозом ціннісних орієнтирів.  Мистецтво як 

втілення прекрасного вічно, і тому гине герой, а залишається існувати прекрасний, як і в 

момент завершення роботи художника, портрет.  Загальне забарвлення злочинів Доріана – 

абсолютна аморальність – повний моральний індеферентизм.   

Ключові слова: О. Вайлд, естетизм, декаданс, художній образ. 

Понятие «прекрасное» и «Красота» являются апофеозом ценностных ориентиров.  

Искусство как воплощение прекрасного вечно, и поэтому гибнет герой, а остается 

существовать прекрасный, как и в момент завершения работы художника, портрет.  Общая 

окрашенность преступлений Дориана – абсолютная аморальность – полный моральный 

индефферентизм.   

Ключевые слова: О. Вайлд, эстетизм, декаданс, художественный образ. 

A concept of “the beautiful” and “the Beauty” is an apotheosis of value features. An art as a 

personification of the beautiful is eternal, that’s why a character perishes, but a portrait still exists, 

as beautiful as at the moment when a painter just finished it. A general colouring of Dorian's crimes 

is an absolute immorality – an utter moral indifferentism. 

Key words: O. Wilde, aestheticism, decadence, an artistic image. 

 

Література є рухливою системою, в якій старі жанрові конструкції 

втрачають свою спроможність, і тоді на зміну приходять нові.  Ці процеси 

завжди простежуються у мистецтві. Для жанрової системи XX і XXI століть  

основи були закладені у XIX столітті, актуальність дослідження полягає в тому, 

що творчість Оскара Уайльда зіграла у цьому важливу роль. У його пошуках 

можна виявити коріння багатьох проблем сучасної культури. Також в останні 

десятиліття простежується інтерес до самої особистості письменника, в чому 

значну роль зіграла його скандальна репутація. Тому особливо важливо 

виявити суть художніх образів, які відзеркалюють ідеї митця. 

Об’єктом дослідження є роман О. Вайлда «Портрет Доріана Грея» (1891). 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%8d%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%bc&translation=aestheticism&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81&translation=decadence&srcLang=ru&destLang=en
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Предмет дослідження – художній образ Доріана Грея, конфлікти, 

проблема співвідношення еволюції та деградації. 

Мета дослідження – вивчення специфіки інтерпритації романа О. Вайлда 

«Портрет Доріана Грея», аналіз еволюції героя, виявлення парадоксів.  

Відповідно  із метою роботи поставлено завдання дослідження: 

–  проаналізувати роман «Портрет Доріана Грея»; 

– розглянути типи конфліктів, ключових мотивів, образів, тем; 

– дослідити центральний образ, охарактеризувати спосіб прояву 

авторського джерела у романі;  

– визначити функції потойбічних елементів. 

Методи дослідження – історико-літературний, біографічний, 

типологічний. 

У романі О. Вайлда «Портрет Доріана Грея» авторський вимисел не 

обмежений суворо межами достовірності, і реальність дуже своєрідно 

переплітається із фантастикою. Власне, в історії красивої молодої людини 

Доріана Грея, що послужив моделлю художнику Безілу Голуорду для його 

кращого портрета, а потім став під впливом проповідника гедонізму лорда 

Генрі Уоттона невиправним себелюбцем і байдужим до моралі шукачем 

задоволень, скотився на шлях пороку, – все цілком правдоподібно й 

укладається в рамки достовірності.  Потойбічним є те, що людина і портрет 

наче помінялися ролями: Доріан Грей протягом вісімнадцяти років залишається 

зовні незмінним, а тяжку функцію старіння приймає на себе картина, на якій 

час, пристрасті і пороки залишають свої сліди. 

Цей фабульний мотив має цілком певний літературний родовід. Мотив 

таємничого зв'язку долі людини з її портретом міг бути запозичений 

О. Вайлдом зі знаменитого роману Ч. Р. Метьюрина «Мельмот – блукач».  У 

цьому ж ряду стоять творіння Е. Т. А. Гофмана, Гете, «Чудесна історія Петера 

Шлемиля» А. Шамиссо, роман Б. Дізраелі «Вів'єн Грей», «Пелем або Пригоди 

джентльмена» Е. Бульвер – Літтона і, мабуть, перш за все – «Шагренева шкіра» 

О. Бальзака. Нарешті, якщо говорити про вплив літературних попередників на 
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Доріана Грея, має бути названа ще одна книга – та сама «отруйна книга» 

(«poisonous book»), яку дарує юному Доріану лорд Генрі.  Назва цієї книги не 

наводиться, але у жодного із інтерпретаторів роману не було і не може бути 

сумнівів на цей рахунок: лорд Генрі подарував Доріану відомий роман 

французького письменника Жоріс-Карла Гюісманса «Навпаки» («A Rebours» ), 

що вийшов уперше 1884 року. 

Історія падіння молодого аристократа Доріана Грея, розбещеного 

великосвітським циніком лордом Генрі, розгортається у вишуканій обстановці 

багатих кімнат, затягнутих старовинними гобеленами, оранжереєю з квітучими 

орхідеями, затемнених кабінетів із потаємними шафами, що ховають отруйні 

зілля і не менш отруйні книги. Милування предметами салонно-

аристократичного побуту, естетизація морального розтління, що виправдує 

цинічні міркування і порочні походеньки героїв, роблять цей роман одним із 

найбільш характерних творів декадентської прози. Про те, що доктрина 

естетизму являє собою за авторським задумом звід неодмінних правил, за 

якими слід інтерпретувати роман, нагадує читачеві лаконічна передмова. 

Двадцять п'ять витончених, дотепних афоризмів, що становлять цю передмову, 

можуть бути сприйняті як тезовий вираз системи поглядів, який в іншому 

вигляді і більш розлого був викладений у діалогах. Не пов'язана фабульно з 

основним текстом роману передмова цікава вже своєрідністю і виразністю 

складових його висловів.  Але за способом вираження закладеного в них сенсу 

вони знаходяться в повному співзвуччі з ідіостилем О. Вайлда – романіста. 

Разом із тим передмова і сам роман як би ведуть між собою своєрідний діалог, 

у ході якого згоди і протиріччя чергуються. Виражені афористично у 

відточених фразах положення естетичної програми О. Вайлда проходять 

випробування на «міцність» у власне фабульній частині твору. 

 «Немає книг моральних або аморальних.  Є книги добре написані або 

написані погано. От і все» – згадаймо ще раз один із найбільш викликаючих 

афоризмів у передмові. Із ним перегукується інша сентенція : «Художник не 

мораліст.  Ця схильність митця народжує манірність стилю, яку не можна 
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вибачити». Втім, у художника Безіла Холлуорда, як неважко помітити, є 

«етичні симпатії» і навіть деяка схильність до моралізування; проте мистецтво 

Холлуорда знаходиться поза сферою прояву цих якостей, а його 

моралізаторство ніяк не впливає на друзів художника, хіба що кілька втомлює 

їх. Тут О. Вайлд – романіст аніскільки не суперечить О. Вайлду – законодавцю 

естетизму. 

Думка про первинність мистецтва, що відображає лише того, хто заглядає 

в нього, «а зовсім не життя», – заявлена на цей раз фрагментарно, що отримала 

розгорнуте вираження у діалозі «Занепад мистецтва брехні». У романі портрет 

як витвір мистецтва який ніби відображує саме життя – існування Доріана Грея.  

Проте ж, окрім Доріана, ніхто мінливого портрета не бачить, а тому можна 

сказати, що портрет одномоментно відображає лише того, хто у цю хвилину «у 

нього дивиться», тобто героя. 

Чи не прозвучала виразно у передмові дуже важлива думка про те, що 

деградація мистецтва безпосередньо пов'язана із занепадом високого мистецтва 

брехні, що ілюструється і доводиться в романі еволюцією актриси Сибілли 

Вейн.  Відвідавши справжні почуття, покохавши Доріана, вона переживає 

різкий «занепад мистецтва брехні», в результаті чого із нею, як із актрисою, 

відбувається трагічна метаморфоза: вона починає грати дуже погано, що фіксує 

навіть найдобріший Холлуорд.  Вона вимовляє єретичні слова про те, що 

мистецтво – тільки бліде відображення справжнього  кохання, і Доріан 

жорстоко відлучає її від церкви. 

Поняття «прекрасне» і «Краса» (О. Вайлд пише це слово з великої літери) 

ставляться у передмові на саму верхню сходинку цінностей.  Повчання лорда 

Генрі й їхнє втілення – життя Доріана – наче цілком відповідає такій 

розстановці.  Доріан вродливий, і краса виправдовує всі негативні боки його 

натури й занепалі моменти його існування. 

 Доріан карається тільки тоді, коли піднімає руку на прекрасне – на витвір 

мистецтва. Мистецтво як втілення прекрасного вічно, і тому гине герой, а 

залишається жити прекрасний, як і в момент завершення роботи художника, 
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портрет.  Все нібито узгоджується з теоретичними поглядами письменника. 

Разом із тим фінал роману може мати й дещо інше тлумачення. Мертва людина, 

що лежить на підлозі, упізнана  його слугами лише по кільцях на руках. Сам 

вигляд мертвого Доріана антиестетичний, а ця обставина дозволяє навіть у 

системі цінностей естетизму прочитати покарання, що герой несе за злочини.  

Саме множинних злочинів, бо один лише замах на портрет не залишив би такої 

великої кількості слідів на обличчі героя. Загальне забарвлення злочинів 

Доріана – є абсолютна аморальність – повний моральний індеферентизм.  

Навіть засуджуючи «естетичні симпатії художника» письменник, всупереч 

власній програмі, показав не тільки душевну кризу свого героя, але і в кінці 

кінців привів його до покарання. 

Порушуючи неписані закони моральності, Доріан, який сповідує ідеї 

нового гедонізму, порушує і закони писані.  Втім, недосконалість цих законів, 

як і всього англійського суспільного організму,  хоч і не є предметом 

художнього аналізу в романі, але в той же час не ховається від погляду його 

творця.  Прекрасне, згідно з кодексом естетизму, понад усе. Піднявши руку на 

прекрасне  – портрет – герой карається.  Убивши творця прекрасного – творця 

портрета – він скоює не менш тяжкий злочин. 

Таким чином, незважаючи на постулати автора, порок і чеснота аж ніяк 

не постають виключно як «матеріал для творчості».  Як це часто буває у 

відносинах мистецтва з нормативною естетикою, О. Вайлд підчас мимоволі 

суперечить власним теоретичним деклараціям і в художній практиці виходить 

за встановлені ним же самим межі. 

 Коли естет береться за роман, то його естетизм проявляється зовсім не в 

формальній побудові роману, а в тому, що у творі зображується і говорить 

людина – ідеолог естетизму, який розкриває своє сповідання, що підлягається 

випробуванню. 

Розчинення естетизму в новому гедонізмі також характерно лише для 

тирад і реплік лорда Генрі.  Згадаймо, наприклад, гімн Красі з другого розділу.  

Ідея «вседозволеності», що властива Красі, піддається в романі випробуванню і 
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в кінцевому рахунку спростовується.  У Доріана Грея, який увібрав ці думки, 

виявляється багато послідовників, але автор лише повідомляє про них, їхні 

долі, а не зображує в подробицях, що ніяк не назвеш «поривом до радості».  

Отже, загального повернення до «ідеалів еллінізму» аж ніяк не відбувається. 

Сам Доріан Грей, відчувши вседозволеність, виявляється здатним на 

найтяжчий злочин.  Один із його злочинів, вбивство Безіла Холлуорда, який 

докладно описується в романі, не викликає різночитань: він є злочином як в 

морально-етичному, так і в юридичному сенсі. 

Лорд Генрі, який заявляє, що злочини – «доля нижчих класів», не 

приймає вбивства, аргументуючи свою позицію у властивій йому 

парадоксальній манері: «Убивство – завжди промах.  Ніколи не слід робити 

того, про що не можна поговорити з людьми після обіду», а на питання Доріана 

«Що б ви сказали, якщо б я зізнався, що це я вбив Безіла?» Генрі відповідає ще 

одним афоризмом: «Усілякий злочин вульгарний, так само як і усіляка 

вульгарність – злочин». Вірний собі, О. Вайлд не впадає в моралізаторство, але 

явний злочин не знаходить у його романі виправдання навіть у координатах 

ідеології нового гедонізму. 

 О. Вайлд написав трагедію естетизму, що містить у собі передвісник 

його власної трагедії. Доріан сходить – або опускається – від життя до 

мистецтва і від нього назад до життя. Усяка подія, як і всякий персонаж книги, 

має приховану естетичну складову, якою певна подія, або персонаж і 

виміряється в результаті. Безіл Холлуорд завершує портрет Доріана саме в той 

момент, коли лорд Генрі починає полювати за душею молодої людини. Хоча О. 

Вайлд у передмові до роману стверджує: «Розкрити людям себе і приховати 

художника – ось чого прагне мистецтво», Холлуорд боїться, що портрет 

занадто відверто виявляє його любов до Доріана, а Доріан пізніше, в свою 

чергу, боїться, що він занадто відверто виявляє його сутність. 
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У статті здійснено аналіз особливостей функціонування модальних дієслів в 

англомовних художніх текстах. Розглянуто способи реалізації різних модальних значень. 
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Статья посвящена анализу особенностей функционирования модальных глаголов в 

англоязычных художественных произведениях. Рассмотрены способы реализации разных 

модальных значений. 
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The article is dedicated to the analysis of peculiarities of modal verbs found in English 

literary texts. Ways of rendering different modal meanings have been considered.   

Keywords: modality, modal verbs, literary text. 
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      Багатоплановість семантики лінгвістичної категорії модальності, засобів 

її вираження, співвідношення між формою та змістом в процесі мовленнєвого 

функціонування дає підстави охарактеризувати категорію модальності як одну 

з найбільш складних та суперечливих категорій мови, що завжди викликала 

інтерес лінгвістів. Проведення нових досліджень сприяє більш адекватному 

розумінню поняття модальності, її складових частин та структури.  

Актуальність дослідження зумовлена антропоцентричною спрямованістю 

сучасної лінгвістики, де все більше уваги приділяється вивченню категорії 

модальності як прояву людського чинника в мові та модальних значень як 

способу вираження модальності.   

Мета роботи – проаналізувати особливості функціонування модальних 

дієслів в англомовних художніх текстах. 

Об’єкт роботи – модальні дієслова «must» та «сan».  

Предмет роботи – особливості функціонування модальних дієслів у 

художньому   тексті. 

Завдання роботи – визначити суть поняття модальності та її види, описати 

модальні значення, в яких вживаються дієслова «must» та «сan». 

Матеріалом дослідження слугували класичні англомовні художні твори, а 

саме: роман Е. Хемінгуея “А Farеwell to Arms” та роман Дж. К. Джерома “Three 

Men in a Boat”.   

У роботі використано порівняльно-зіставний та описовий методи. 

Проблема категорії модальності тривалий час привертає увагу лінгвістів: 

Н.Д. Арутюнова, Ш. Баллі, О.І. Беляєва, В.В. Виноградов, О.О. Зверєва, 

В.І. Омел’янчик, В.З. Панфілов, І.О. Філіпповська та інші, проте безліч питань 

не є повністю вирішеними до теперішнього часу, тому дослідження 

модальності не втрачають своєї актуальності, а продовжують збагачуватися 

новими надбаннями.  

Термін “модальність” від латинського modalis – “модальний“ чи modus – 

“міра”, “спосіб” виражає різні види відношення вислову до дійсності, а також 

різні види суб’єктивної кваліфікації повідомлюваного” [5, с. 303]. 
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І.О. Філіпповська  характеризує модальність як відношення дії до 

дійсності, яке встановлюється мовцем [6, с. 9]. Згідно з думкою 

О.Л. Зеленецького, основним значенням модальності виступає суб’єктивно – 

об’єктивне відношення до дійсності з точки зору мовця [4, с. 148]. 

У якості основного визначення модальності приймаємо дефініцію, 

запропоновану В.В. Виноградовим: “Форма граматичного вираження різного 

роду відношень змісту мовлення до дійсності і складає суть категорії 

модальності” [3, c. 72].  

«У сучасній лінгвістиці об’єм поняття «модальність» значно розширився, 

охоплюючи, по суті, усе можливе оточення пропозиції, будь-який 

комунікативний модус: модус говоріння, знання, думки, оцінки» [1, c. 55]. 

Модальність має тенденцію зливатися з категорією суб’єктивності. Не тільки 

модально-оцінні значення різноманітних форм і засобів вираження 

модальності, але й психолінгвістичний механізм виникнення емоцій, 

емоційного відношення, тісне сплетення емоційності й експресивності та 

наявність морфологічних форм їх вираження свідчить про те, що емоційність, 

передана за допомогою мовних засобів, – це модальне явище і немає 

необхідності відділяти її від інших різновидів мовної модальності» [2, c. 130]. 

Однак модальність досі не отримала повного роз’яснення, оскільки це 

явище багатопланове, вирізняється специфікою мовної вербалізації та 

функціональними особливостями. Надані вище визначення дозволяють зробити 

висновок, що модальні дієслова мають первинне (необхідність) та вторинне 

(припущення) значення, а також інші, додаткові модальні значення, семантично 

пов’язані з первинним та вторинним значенням. 

Модальними в граматиці вважаються такі значення, як волевиявлення 

(волітивність), можливість або необхідність. Звідси випливає, що дієслова, які 

виражають подібні значення, називаються модальними, допоміжними 

дієсловами. У будь-якому відрізку мовлення можна спостерігати використання 

різних засобів модальності. При цьому розбіжності у способах вираження цієї 

категорії частково пов’язані із внутрішніми розбіжностями в її синтактико-
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семантичних функціях. Факти дійсності та зв’язки між ними, являючи собою 

зміст висловлювання, можуть мислитися мовцем як реальність і достовірність, 

як вірогідність чи бажаність, як те, що неодмінно повинно статися або 

необхідність [2]. 

Первинне значення модального дієслова «can» визначається наступним 

чином: «мати необхідні навички, знання, гроші чи спорядження для того, аби 

щось зробити». Longman Dictionary of Contemporary English пропонує наступне 

визначення: «бути здатним щось зробити, або знати, як щось зробити» [7]. 

Наприклад: 

1) I felt my pulse. I could not at first feel any pulse at all. [9, p. 2] 

2) This is all very well for an hour or two; but you can’t balance yourself 

for a week. [9, p. 7] 

Первинне значення модального дієслова «can» має на увазі саме фізичну 

або розумову здатність, можливість людини до вчинення певної дії. 

Так, дієслово «can» вживається для того, щоб сказати чи можливо 

зробити щось у конкретний момент: 

3) If it’s fine tomorrow, we can go fishing. [7] 

Вторинне значення модального дієслова «can» має широкий спектр 

різних мовних відтінків, серед яких значення вірогідності, можливості 

вчинення певної дії. Останнє в свою чергу поділяється на два види: можливість 

у відповідності до обставин  та у відповідності до існуючих законів [7, c. 119-

120]. Наприклад:  

4) You can travel from London to New York in under 6 hours these days. [7] 

Також дієслово «can» вживається, коли можлива лише одна думка, одне 

значення чи рішення: 

5) How can I possibly refuse such a charming invitation? [7] 

Окрім цього, дієслово «can» вживається, аби одержати згоду на те, аби 

щось зробити чи мати право або повноваження для того, аби щось зробити: 

6) You can’t  sit there. Those seats are reserved. [7] 

http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=if
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=it%27s
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=fine
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=tomorrow
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=we
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=can
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=go
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=fishing
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=you
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=travel
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=from
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=london
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=to
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=new
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=york
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=in
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=under
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=hours
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=these
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=days
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=how
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=i
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=possibly
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=refuse
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=such
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=a
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=charming
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=invitation
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=you
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=sit
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=there
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=those
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=seats
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=are
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=reserved
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У розмовному стилі вживається у проханнях чи для висловлення 

пропозицій і припущень: 

7) Can I have another piece of that delicious cake? [7] 

8) If Harris’s eyes fill with tears, you can bet it is because Harris has been 

eating raw onions, or has put too much Worcester over his chop. [9, p. 9] 

У заперечувальних реченнях вживається для наголошення, що щось не 

повинно трапитися чи отримати продовження: 

9) ‘Very sorry, sir. Three gentlemen sleeping on the billiard-table already, and 

two in the coffee-room. Can’t possibly take you in tonight’. [9, p. 78] 

Вживається переважно в розмовному контексті, коли Ви хочете сказати 

наскільки Ви здивовані чи шоковані: 

10) Of course I’m not deceiving you. How can you say such a thing! [7] 

Також у розмовному значенні вживається з такими дієсловами, як ‘say’, 

‘imagine’, or ‘believe’, коли Ви розповідаєте іншій особі про певну ситуацію, й 

хочете наголосити наскільки сильними є Ваші почуття: 

11) I can’t believe she told him that. [7] 

У розмовному значенні вживається для того, щоб сказати, що саме 

комусь слід буде зробити, якщо він із чимось не згоден (коли Ви 

роздратовані чи не схвалюєте чиїхось дій). 

12) If he doesn’t want to come to work on time, he can go and look for another 

job [7]. 

13) But Harris, who is an old traveller, rose to the occasion, and, laughing 

cheerily, said: ‘Oh, well, we can’t help it. We must rough it. You must give us a 

shake-down in the billiard-room’. [9, p. 78] 

Вторинні значення модального дієслова «сan» вирізняються багатством 

емоційного спектру, який вони позначають: подив, сумнів, збентеженість, 

відкрита незгода з чиєюсь думкою. 

На відміну від дієслова «can», у первинному значенні дієслово «must» 

передає «необхідність в силу вимушеності обставинами, існуючими умовами». 

Наприклад: 
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14) “No, if there is a war I suppose we must attack. – “Must attack. Shall 

attack!” [8, c. 20].  

15) “I must go, really,” he said. “You do not want me for anything?” he asked 

hopefully” [8, c. 86]. 

16) “Now I knew we must find one if we hoped to get through” [8, c. 230].  

17) “Should we drink some more? Then I must dress” [8, c. 302]. 

Безсумнівність або неможливість уникання якоїсь дії (модальність 

необхідності) демонструється у наступному прикладі: 

18) “Don’t go, Helen,” Miss Barkley said. – I’d really rather. I must write 

some letters” [8, c. 31].  

Обов’язок, ініційований мовцем, авторитетна думка (модальність 

необхідності). Наприклад:  

19) “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” [8, c. 

18].  

Повинність, наполеглива вимога, прийняте рішення (модальність 

необхідності):  

20) “For a foreigner to hunt he must present a certificate that he had never 

been arrested” [8, c. 87].  

Наполеглива порада (модальність необхідності): 

-    Вторинне значення впевненості:  

21) “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” [8, c. 299].  

Припущення великого ступеню імовірності (модальність можливості): 

 22) “It must have been wine they had saved for a wedding” [8, c. 252].  

Впевнене припущення перекладається на українську мову за        

допомогою слів: напевно, швидше за все, ймовірно, мабуть. За дієсловом must 

слідує перфектний інфінітив.  
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23) “I’ll bring some cold mineral water to pour over it. It must itch under the 

cast” [8, c. 129].  

24) “…I believe she must have seen them going out and come up to find some 

more” [8, c. 165]. 

Дієслово must може також вживатися в стійких висловах: I must be going; 

I must be off; I must tell you that…; I must say; You must come and see me some 

time. 

Проаналізувавши вживання дієслова «must», зазначимо, що первинне 

значення поступається (46,7 %) вторинному значення за частотою (53,3 %), 

серед яких модальне значення необхідності реалізують 22% прикладів, 

модальне значення можливості зустрічається у 17% випадків, а бажаності – 

13%. При цьому вживання дієслова «can» у первинному значенні (59,3 %) 

переважає вторинне (40, 7 %). 

Перспективу роботи становить вивчення проявів авторської модальності 

у художніх текстах. 
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Стаття присвячена розгляду психологічних особливостей процесу засвоєння 

англомовної граматики. Проаналізовано умови оптимізації процесу опрацювання 

граматичного матеріалу, визначеного як активний у робочій програмі з англійської мови як 

другої іноземної.  

Ключові слова: психологічні особливості, граматичні одиниці, оптимізація процесу 

вивчення іноземної мови. 

Статья посвящена рассмотрению психологических особенностей процесса усвоения 

граматики английского языка. Проанализированы условия оптимизации работы с 

грамматическим материалом, который определен как активный в рабочей программе по 

английскому языку как второму иностранному.  

Ключевые слова: психологические особенности, грамматические единицы, 

оптимизация процесса изучения иностранного языка. 

The article is devoted to the consideration of psychological features of the process of 

learning English grammar. The article considers the conditions for the optimization of the process 

of learning active grammatical units prescribed in the curriculum for English as a second language. 

Keywords: psychological features, grammatical units, optimization of the process of 

learning a foreign language. 

 

Граматика – одна з систем мови, яка є найважчою для засвоєння 

іноземними студентами, особливо якщо мова, що вивчається, не є спорідненою 

з рідною мовою студентів. Серед вчених, які досліджували проблеми вивчення 

граматики: С.Ю. Ніколаєва, Н.Д. Гальскова, Н.І. Гез, А.П. Гризуліна, 

Г.А. Китайгородська, Я.М. Колкнер, Г.В. Рогова та інші.  

Недооцінка аспекту «граматика» у навчальному процесі може негативно 

позначитися на мовному рівні студентів. Актуальність дослідження – 

http://www.ldoceonline.com/dictionary/can_1
http://www.macmillandictionary.com/%20dictionary/british/
http://www.macmillandictionary.com/%20dictionary/british/
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визначається необхідністю пошуку оптимальних шляхів формування 

граматичних навичок у студентів, що  вивчають англійську як другу іноземну.  

Об’єкт дослідження – процес засвоєння іншомовної граматики. 

Предмет дослідження – психологічні особливості засвоєння цієї теми. 

Мета дослідження – проаналізувати психологічні особливості навчання 

граматики, дослідити особливості розробки та створення навчальних матеріалів 

з теми «Умовний спосіб».  

Завдання дослідження – дати загальну характеристику психологічних 

особливостей навчання іншомовної граматики; проаналізувати вправи на 

розвиток граматичних вмінь. 

Методи дослідження – аналіз і синтез під час опрацювання 

лінгвістичного, психологічного, педагогічного і методичного матеріалу з 

об’єкту дослідження. 

Для оптимізації навчання граматики слід враховувати психологічні 

особливості студентів-філологів, відповідно до ліній психологічного розвитку, 

визначених І.О. Зимньою: інтелектуальною, особистісною, діяльнісною та 

комунікативною  [2, с. 37].  

В плані інтелектуального розвитку необхідно зважувати на процеси 

розумової діяльності та сприйняття навчального матеріалу студентом протягом 

навчання: формується здатність студентів до більш складного аналізу та 

синтезу явищ.  

В плані особистісного розвитку велику роль відіграють пізнавальні та 

соціальні мотиви – інтерес до фактів змінюється інтересом до закономірностей, 

цікавими є завдання, виконуючи які можна продемонструвати свою 

компетентність. Необхідними є завдання, що потребують від них самостійних 

рішень, здатності  виявляти закономірності, прослідковувати логічні зв’язки. 

У плані комунікативного розвитку в особистості удосконалюється відбір 

мовних засобів як в рідній, так і в іноземній мові, їх комбінаторика, способи 

формування та формулювання думки, а також мовленнєві механізми: пам’ять, 

мислення, ймовірне прогнозування. 
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До психологічних особливостей відносяться також і рівень оволодіння 

іноземною мовою [2], зокрема різними граматичними структурами іноземної 

мови. Таким чином, під час опрацювання іншомовного тексту студенти 

набувають практичних навичок вживання наступних граматичних правил: 

1. Граматичні явища англійської мови, які мають аналоги в нашій 

мові: ступені порівняння прикметників, деякі видо-часові форми (Present 

Simple, Past Simple), активний та пасивний стан дієслів тощо. При цьому 

навичка вживання граматичних явищ переноситься. Наприклад, вживання та 

переклад активного та пасивного стану: 

Mrs Joe prepared some tasty soup in the morning. – Вранці місіс Джо 

приготувала смачний суп. 

This tasty soup was prepared by Mrs Joe in the morning. – Цей смачний суп 

був приготовлений місіс Джо. 

2. Граматичні явища англійської мови, які мають часткові аналоги в 

рідній мові: умовний спосіб дієслова, число іменників, особи займенників, 

деякі видо-часові форми (Continuous, Perfect Tenses) тощо. При цьому навичка 

вживання граматичних явищ уточнюється. Наприклад, вживання та переклад 

умовного способу: 

He suggested that this girl wake up very early. – Він порадив дівчині 

прокинутися рано вранці. 

I wish Estella loved me. – Шкода, що Естелла мене не любить. 

3. Граматичні явища англійської мови, які не мають аналогів в 

українській мові: артикль, герундій, узгодження часів тощо. При цьому навичка 

вживання граматичних явищ формується знову. Наприклад, вживання та 

переклад допоміжних дієслів: 

Will you leave London soon? – Ти скоро поїдеш із Лондону? 

My sister doesn’t understand his husband’s behavior. – Моя сестра не 

розуміє поведінки свого чоловіка.   

Зрозуміло, що у всіх цих випадках спрацьовує явище інтерференції, як 

внутрішньої, так і зовнішньої, що істотно ускладнює процес навчання та 
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засвоєння граматики: відбувається повне або часткове накладання знань певних 

особливостей граматичних явищ рідної мови на продуковані лексико-

граматичні форми мови, що вивчаються [6]. У широкому смислі під 

інтерференцією, за В. Виноградовим, розуміють взаємодію мовних систем в 

умовах двомовності, що відбувається або під час мовних контактів, або під час 

індивідуального засвоєння нерідної мови та виражається у відхиленнях від 

норми та системи другої мови під впливом рідної [1, с. 168]. У більш вузькому 

смислі це явище трактується як відхилення від норми другої мови під впливом 

рідної або першої іноземної мови в письмовому та усному мовленні білінгва. 

Таким чином, визначені наступні психологічні передумови успішного 

навчання граматичного матеріалу: 

1. Навчання граматичного матеріалу іноземної мови має будуватися  з 

урахуванням типів провідної діяльності: навчальної, або пізнавальної 

діяльності та діяльності спілкування.  

2. У процесі навчання граматики англійської мови необхідно надати 

можливість самим студентам робити узагальнення та висновки про утворення 

та вживання граматичних структур, що вивчаються, встановлювати логічні 

зв’язки між різними граматичними явищами, формулювати правила.  

3. Під час навчання граматичного матеріалу слід ураховувати пізнавальні 

та соціальні мотиви. Отже, вправи мають будуватися на проблемному, 

особистісно-значущому, цікавому для студентів матеріалі. 

Розглянемо комунікативну методику навчання іноземної мови в аспекті 

вивчення граматики. 

Використання комунікативної методики орієнтовано на адекватний 

процес реального спілкування завдяки моделюванню основних 

закономірностей мовленнєвого спілкування, а саме: діяльнісного характеру 

мовленнєвого спілкування; предметності процесу комунікації; ситуації 

спілкування; мовленнєвих засобів [3, с. 115-141]. 

Мета цього методу – допомогти студентам навчитись використовувати 

граматично правильні іншомовні конструкції через практику спілкування. 
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Звичайна методика передбачає вивчення ізольованих граматичних 

структур через низку традиційних вправ, таких як повторення, підстановка, 

трансформація. Методика використання граматичних діалогів-зразків дозволяє 

активно залучати студентів у спілкування через ситуації, ретельно змодельовані 

для специфічного граматичного явища. Після презентації діалогу-зразку 

студентам пропонується: складання діалогів по аналогії за новими ситуаціями; 

самостійне складання діалогів на підставі свого власного життєвого досвіду, 

інтересів та міркувань, що сприяє активному спілкуванню між студентами з 

використанням певної граматичної структури.  

У результаті даного методу забезпечуються стійкі знання мови, 

формується розуміння використання граматичних явищ у спілкуванні, 

підвищується інтерес до вивчення певного граматичного явища. 
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Стаття присвячена вивченню особливостей процесу евфемізації стигматичних 

лінгвокультурних концептів у сучасному англомовному світі на прикладі концепту WAR, 

лексикалізованого у дискурсі англомовних друкованих медіа. У фокусі дослідження – 

культурно-детермінований асоціативно-емоційний вимір евфемізації цього концепту.  

Ключові слова: евфемізація, концепт WAR, лінгвокультура, мовна репрезентація, 

стигматичний концепт.  

Статья посвящена изучению особенностей процесса эвфемизации стигматических 

лингвокультурных концептов в современном английском языке на примере концепта WAR, 

лексикализированного в дискурсе англоязычных печатных медиа .В фокусе исследования – 

культурно-детерминированное ассоциативно-эмоциональное измерение эвфемизации 

данного концепта. 

Ключевые слова: концепт WAR, лингвокультура, стигматический концепт, 

эвфемизация, языковая репрезентация.  

The article focuses on revealing the peculiarities of the process of euphemizing stigmatic 

linguocultural concepts in Modern English with the lexicalized in the English language printed 

media discourse concept WAR taken as an example. Our research, in this connection, is aimed at 

the culturally determined associative-emotional dimension of euphemizing the concept under 

consideration.  

Key words: concept WAR, euphemization, linguoculture, stigmatic concept, verbal 

representation. 

 

Концепти як комплексні дискретні одиниці свідомості формують 

концептосферу нації. Зростаюча зацікавленість лінгвістів до їх дослідження 

зумовлена їхньою нежорсткою структурно-змістовною організацією, 

непов'язаністю з конкретним мовним знаком, неможливістю їх вичерпного 

опису в силу їхньої багатовимірності, динамічності, наявності невербалізованих 

фрагментів змісту. Все це, а також недостатня на сьогодні вивченість 

евфемістичної об'єктивації саме стигматичних концептів, в основі яких лежать 

антицінності, експлікує актуальність нашої роботи.   

Об'єктом розвідки обрано актуалізований у дискурсі сучасних 

англомовних друкованих медіа лінгвокультурний стигматичний концепт WAR, 
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який у медіадискурсі евфемізується найчастіше, а його предметом є способи 

евфемістичної лексикалізації зазначеного концепту у дискурсі англомовних 

друкованих ЗМІ.   

Мета дослідження полягає у виявленні специфіки природи евфемістичної 

об'єктивації стигматичних концептів у сучасній англомовній культурі 

друкованих медіа. Її реалізація передбачає розв’язання наступних завдань: 

уточнити сутність механізму виникнення евфемізму як засобу непрямої 

комунікації через виявлення його дистинктивних ознак; визначити специфіку 

фреймової організації лексикалізованого у дискурсі англомовних друкованих 

ЗМІ. стигматичного концепту WAR та ступінь заповнення евфемізованим 

концептуальним змістом його слотів з урахуванням статусу досліджуваного 

концепту у функціональній таксономії евфемізмів-вербалізаторів стигматичних 

концептів; виявити основні тенденції динаміки концепту WAR, вербально 

репрезентованого у друкованому медіадискурсі англомовної лінгвокультури.   

Матеріалом роботи є електронні версії британських газет (The Times, The 

Daily Telegraph, The Guardian, The Financial Time) і українських газет англійською 

мовою (Ukrainian Journal, The Ukrainian Observer, Kyiv Post, Kyiv Weekly) за 2014 р.  

Мета, завдання та когнітивно-лінгвістичні теоретико-методологічні 

засади розвідки обумовили використання в роботі дедуктивного, індуктивного 

методів, методів компонентного, контекстуального, фреймового та 

компаративного аналізу. Отримані дані оброблено методами смислового 

ранжування та кількісного аналізу.  

Наукова новизна роботи полягає в авторській гіпотезі про те, що 

фреймова організація концепту зумовлюється характером його понятійного 

змісту – чим гомогеннішим є понятійний складник концепту, тим меньшою є 

ймовірність членування концепту на субконцепти, тобто коли понятійний зміст 

включає статичний та динамічний компоненти, для виявлення сутності 

концепту необхідно побудувати не тільки фрейм, але й сценарій, або сценарний 

фрейм. Вперше визначено специфіку фреймової організації актуалізованого в 

дискурсі англомовних друкованих ЗМІ стигматичного концепту WAR з 
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виявленням ступеню заповнення евфемізованим концептуальним змістом його 

слотів з акцентом на основних тенденціях динаміки концепту WAR, вербально 

репрезентованого у друкованому медіадискурсі англомовної лінгвокультури та 

у друкованому медіадискурсі англійською мовою української лінгвокультури.  

Евфемізми є породженням мовного табу. Оскільки мовне табу існує у всіх 

мовах, евфемізм можна віднести до розряду семантичних універсалій. 

Незважаючи на те, що евфемізм своїм корінням йде в глибоку старовину, він і 

зараз не має загальноприйнятого визначення. Найпереконливішою нам 

видається кваліфікація евфемізму як «непрямого номінанта соціально 

неприйнятного явища» [5, с. 54]. Залежно від вербализованного образного 

характеру стигматичного антецеденту в роботі розмежовуємо два види 

евфемізмів: з домінуючою характеризуючою і з домінуючою називною 

функцією. Дистинктивними ознаками евфемізму вважаємо стигматичність 

денотату; непрямий характер номінації; негативну оцінність; збереження 

співвіднесеності зі стигматичним денотатом. 

Стигматичними є соціально неприйнятні явища [1]. Тому для їхньої 

репрезентації використовуються мовні одиниці, які є непрямими номінантами 

або евфемізмами, здатними у певному ступені нівелювати негативні асоціації. 

У цьому зв’язку, cутність механізму евфемізаціі як засобу непрямої комунікації 

полягає у витісненні в імплікаціонал значення негативно «заряджених « сем і 

висунення в інтенсіонал значення нейтральних або позитивно «заряджених» 

сем. Зміна прагматичного фокусу призводить до зниження інтенсивності 

негативної оцінки стигматичного денотата адресантом, але така зміна не в змозі 

ввести в оману адресата з певним рівнем освіти та ерудиції, що дозволяє йому в 

умовах відповідної ситуації декодувати концептуальний смисл адресованого 

йому висловлювання [2]. Тут зазначимо, що безпосередньо концепт ми 

тлумачимо як культурно-маркований вербалізований смисл, що має складну 

структуру і включає в себе понятійний, образний та ціннісно-оцінний 

компоненти [1; 3; 6; 7].  
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У рамках традиційної лінгвістики евфемізація розглядалася як різновид 

синоніміі. Звернення до когнітивних основ цього явища дозволяє побачити 

евфемізацію ширше, ніж внутрішньосистемні відносини між одиницями мови. 

Вона стає механізмом формування смислу, що базується на певних 

концептуальних схемах і моделях вторинної інтерпретаціі знань .З цієї точки 

зору евфемізація – окремий випадок концептуальної деривації, тобто процесу 

формування нового смислу в результаті певного способу інтерпретаціі 

вихідного вербализованного знання, а евфемізм, таким чином є одним із 

способів вторинної репрезентації знань у мові.  

Звертаючись до результатів нашої роботи, предметно-образний зміст 

концепту WAR знаходить вираження в страхітливих картинах загибелі людей в 

ході військових дій, що супроводжуються кровопролиттям і численними 

жертвами, приносять горе і страждання, руйнування і спустошення міст, масове 

винищення життя у ім'я збагачення завойовника і розширення царини його 

впливу. Агресивні наступальні дії противника, жорстокість, насильство, людські 

страждання перетворюють війну в страшне лихо великої руйнівної сили, що несе 

загрозу для життя. Тому навіть довгоочікувана, але досягнута ціною багатьох 

жертв перемога завжди забарвлена трагізмом непоправних втрат. 

Понятійний зміст вербалізованого концепту WAR отримує відображення 

в словникових дефініціях, серед яких ключовими виявляються такі: 1 ) hostile 

contention of armed forces; 2) confusion , discord , strife. Словники 

характеризують війну як суспільно-політичне явище, що є боротьбою 

держав/націй засобами збройного насильства. Діям військових підрозділів, 

спрямованих на вторгнення, захоплення території та знищення противника 

властиві агресія і жорстокість.  

Однак британські журналісти виявляються майстрами евфемістичних 

висловлювань. Найвиразніші з їх витворів політкоректні й прекрасно зрозумілі, 

принаймні, носіям мови і створюють приємне відчуття співучасті між автором 

евфемізму та слухачами. Наприклад, велика група евфемізмів-репрезентантів 

концепту WAR утворена за принципом ввічливості та містить слова і 
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сполучення, які пом'якшують різні види висловлювань у приведеному нижче 

випадку задля уникнення подальшого розпалу військових дій на території 

України: Ukraine conflict : the regime will finish what it started (The Independent, 

Feb 19 , 2014); Crimea conflict : Ukraine authorises use of weapons in self - defence 

(The Times, Mar 18 , 2014); Europe faces ' shooting conflict ' if Russia enters east 

Ukraine (The Daily Mirror ,Mar 9 , 2014).  

У той же час українські видання англійською мовою описують ті ж самі 

події без використання евфемізації для того щоб створити більший ефект на 

читачів: Ukraine crisis : ' We won't give up without a fight ' The Ukrainian Observer 

reports from the Crimea , where Ukrainian troops are caught in a standoff with 

Russians demanding they disarm (2 March 2014);  A pro-Russian gunman stands next 

to a barricade outside the police headquarters in Slaviansk , Ukraine , where there 

was fatal first gun battle on Sunday (Ukrainian Journ.); Putin: Escalating conflict 

puts Ukraine on 'brink of civil war' (Kyiv Post); Kharkiv, Ukraine (Kyiv Weekly) -- 

The escalating conflict in Ukraine "essentially puts the nation on the brink of civil 

war," Russian President Vladimir Putin said on Tuesday... Ukraine and Russia seem 

to be edging perilously close to war (Kyiv Weekly). 

Щодо специфіки лексикалізації стигматичного концепту ВІЙНА в 

англійській та українській мовах, нами виявлені певні напрямки взаємозв'язку цого 

концепту з близькими йому концептами в медіа картинах світу, що зіставляються. 

Аналізуючи найвживаніші способи евфемізації концепту WAR англійською мовою 

в англомовній та україномовній лінгвокультурах з розрахунку по 50 статей, де 

висвітлюються одні й ті ж події в період з січня 2014 р. по квітень 2014 р., 

англійською мовою британськими електронними виданнями та українськими (100 

% – це складова з 50 статей: 25 укр. та 25 брит), нами були отримані наступні 

результати. 
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Таблиця 1 

Способи евфемізації стигматичного концепту WAR в британських та 

українських друкованих ЗМІ англійською мовою 

  Эфемізм                                                                 Великобританія Україна 

warfare - зіткнення 2% 0.8% 

conflict - конфлікт 31% 23% 

clash - зіткнення 0.1% 0.4% 

strife - боротьба 0.1 0.8% 

confrontation - противоборство 5% 6% 

combat - боротьба 3% 1% 

hostilities - воєнні дії 8% 12% 

discrepancy – розбіжності 5% 1% 

encounter - зіткнення 4% 1% 

dissent - розбіжність у поглядах 3% 1% 

collision - протиріччя інтересів 2%           3% 

discord - розлад  4%          1% 

affray - порушення порядку 2%   6% 

disagreement - розбіжність у     

поглядах 

 14%              17% 

brawl – галаслива сварка   1%       4% 

fight - боротьба  10%        12% 

battle – битва, бій.   7%   10% 

 

Така багатогранність евфемістичної репрезентації концепту концепту 

WAR свідчить про те, яку значну роль відіграє цей концепт в національних 

свідомостях.Багатопланова природа війни обумовлює фіксацію і зберігання в 

мові як декларативного знання про це (війна в її ретроспективному аспекті, як 

факт історії), так і процедурного (війна як явище, що складається з певної 

кількості змінюючих один одного етапів) [5].  
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Проведене дослідження показує, що концепт WAR повільно, але 

неухильно змінюється, при чому його еволюція йде в наступних напрямках.  

По-перше, у зв'язку зі зміненими реаліями життя відбувається корінна 

перебудова категоріальної організації концепту, в основі якої лежить 

частотність актуалізації субконцептов. По-друге, деякі евфемізми переходять 

до розряду архаїзмів. Лише іноді носії мови використовують їх в стилістичних 

цілях, як правило, для додання іронічної тональності висловам. 

Перспективу дослідження вбачаємо в залученні до аналізу більшого 

числа стигматічних концептів і в здійсненні психолінгвістичного аналізу 

структурно-змістовної архітектоніки концептуалізованих стигматів у реальній 

мовній свідомості представників східних та західних лінгвокультур для 

точнішого виявлення загальні та національно-специфічних характеристик 

евфемістичної репрезентації досліджуваних концептів.   
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ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОЇ ФЕМІНІЗАЦІЇ 

НА РОЗВИТОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
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Наукові керівники: ст.викл. Дробязко О.Є.,  

канд.філол.наук, доц. Шамаєва Ю.Ю. 

 

У статті розглядається проблема фемінізації лексичних змін. Проведено дослідження 

граматичних форм жіночого роду, їхнього лексичного значення й вживання в сучасній 

англійській мові. Представлені способи вираження гендерності в сучасній англійській мові 

через неологізми, що з'явилися в результаті додавання різних суфіксів жіночого роду або ж 

через нові нейтральні форми, що застосовуються для позначення обох родів. 

Ключові слова: гендер, гендерна лінгвістика, лексика англійської мови, неологізм, 

фемінізація,  

В статье рассматривается проблема феминизации лексических изменений. Проведено 

исследование грамматических форм женского рода, их лексического значения и употребления 

в современном английском языке. Представлены способы выражения гендерности в 

современном английском языке через неологизмы, появившиеся в результате добавления 

различных суффиксов женского рода или же через новые нейтральные формы, 

употребляемые для обозначения обоих родов.  

Ключевые слова: гендер, гендерная лингвистика, лексика английского языка, 

неологизм, феминизация. 

The main aim of the article is to concentrate on the problem of the feminization of lexical 

changes in the light of gender linguistics. The research focuses on grammatical forms of the 

feminine gender, their lexical meaning and usfge in modern English. Our analysis is directed at 

means of expressing gender in modern English by studying neologisms that have appeared in the 

English language as a result of adding different feminine gender suffixes or new neutral forms 

applied to nominate the both genders. 

Key words: English vocabulary, feminization, gender, gender linguistics, neologism. 

 

Об’єктом нашого дослідження є процес фемінізації та його вплив на 

розвиток англійської мови, а його предметом – специфіка відтворювання 

жіночого роду назв професій, традиційно виконуваних чоловіками, та порядок 

їх уніфікації в офіційних документах. 

Актуальність теми розвідки зумовлена, з одного боку, антропоцентричним 

характером об’єкта аналізу, його пріоритетним місцем в системі аксіологічних 

орієнтирів будь-якої лінгвокультурної спільноти, у тому числі й ангнломовної, а 

з іншого боку – залученням методик гендерного напряму, що уможливлює 
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розкриття гендерних особливостей процесу фемінізації лексичного виміру 

англійської мови , що цілком відповідає загальній спрямованості сучасної 

лінгвістики на виявлення опосередкованої присутності суб’єкта у мові та 

мовленні.   

Мета цієї наукової розвідки полягає у дослідженні граматичних форм 

жіночого роду, їхнього лексичного значення та вживання в сучасній англійській 

мові. 

Щодо методів роботи, застосовувалися метод діахронічного та 

сінхронічного спостереження та лінгвістичного опису з елементами 

компонентного та кількісного аналізу.  

Наукова новизна дослідження вбачається в тому, що нами вперше 

розглядається питання впливу процесу фемінізації на англійську мову з точки 

зору еволюції назв професій та їхніх відповідників жіночого роду на підставі  

системного розгляду цих лексичних одиниць на лексико-граматичному та 

семантичному рівнях.  

Жінки зіграли дуже велику роль у розвитку суспільства. Неможливо 

переоцінити їхній вплив на історичні події. Особливо ж дивує в історії  

андроцентристський та загальний характер призначення жінок. Їхня 

репродуктивна функція не сприяла їхній цивілізації. Нездатні полювати, вони 

залежали від чоловіків, для яких були розмінною монетою в обмін на житло та 

їжу. Саме на основі цього упередженого відношення до жінки була побудована 

більшість антропологічних, історичних, психологічних, соціальних і 

соціогенетичних  теорій. Презирство до жінок тривало століття. Подібне 

ставлення можна зустріти майже на всіх континентах. Історичні події, такі як 

Інквізиції, численні випадки спалення та привласнення жінок (по всій Європі), 

зміна прізвища при одруженні або систематичне присвоєння прізвища батька та 

по батькові дітям, а також поява в обігу звертань «Miss» (для незаміжніх жінок) 

і «Mistress» or «Mrs» (для заміжніх), закони, що забороняли жінкам обіймати 

державні посади, вивчати медицину, поклали початок дискримінаційному 

поділу залежно від статі. Цей поділ структурував соціальні ролі чоловіків і 
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жінок і призвів до того, що вони часто жили окремо. Історія, література, навіть 

медицина та інші галузі знань дають уявлення, що людство складалося тільки з 

чоловіків. Феміністські дослідження або дослідження роду наочно показують, 

що гуманітарні науки, як і природничі, приймали протягом століть чоловічу 

точку зору, відсунувши в тінь цивілізаторський внесок, зроблений жінками. 

Чоловічий рід в англійській мові традиційно вважався ознакою 

нормативності у вживанні як лексичних, так і граматичних одиниць, в той час 

як жіночі маркери донедавна перебували на периферії дослідницької уваги. 

Підтвердженням цієї тези можуть служити міркування автора опублікованого в 

1751 році трактату про аксіологічні переваги чоловічого роду в порівнянні з 

жіночим в практиці мовного спілкування. На думку Дж. Харріса, «вища 

Сутність ... у всіх мовах ототожнюється з Чоловічим родом, подібно до того, як 

приналежність до чоловічої статі вважається вищою і більш досконалої 

характеристикою» [4]. 

Подальший розвиток концепції «чоловічої переваги» можна виявити в 

роботах критиків, які дотримуються протилежної точки зору щодо провідної 

ролі чоловічих родових ознак у мові. Д. Спендер, один з найбільш активних 

захисників жіночого роду в мові, вважає, що несправедливість лінгвістичного 

контролю у вигляді чоловічого маркера корінням сягає в притчу про створення 

Єви з ребра Адама, що передбачає помилковий перерозподіл дітородних 

функцій і, відповідно, некоректну номінацію [3]. 

У роботах з етимології досить очевидно відображаються соціально 

закріплені за статевою ознакою функції чоловіків і жінок. На думку Дж. 

Раскіна, споконвічні англійські слова дзеркально відображають об'єктивно 

існуючі референти, а референт англійського іменника «woman» нерозривно 

пов'язаний з поняттям «дім» [4].  

Як демонструє огляд лексикографічних джерел того часу, прагнення до 

точності лексикографічних коментарів поєднувалося у дослідників з їх 

власними антіфеміністскіх настроями і забобонами. 
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Сьогодні ці теорії розбиті вщент феміністськими дослідженнями. Сучасні 

жінки мають притаманні тільки їм соціальні й політичні риси та ознаки, вони 

шукають консенсус для особистого вибору. 

Поява жінок на соціальній арені не могла не відобразитися у мові. І вплив 

фемінізації на розвиток нових лексичних форм, звичайно ж, є дуже великим. 

Головною тенденцією прогресивного суспільства є створення більш 

статево нейтральної мови. Реалізація цієї тенденції може відбуватися у два 

способи. Перший – це «фемінізація», що означає створення форм іменників 

жіночого роду з метою підкреслити наявність жінки більш помітно. Наприклад, 

використання слова chairwoman замість chairman або chair. 

У багатьох англомовних країнах при зверненні до молодої жінки тепер 

використовується нейтральна форма Ms замість Miss або Mrs. 

Особливе місце у створенні когнітивного гендерного модуля для 

позначення людей у царині їхньої професійної діяльності займають маркери 

жіночого роду англійських іменників. У першу чергу, в даній підгрупі слід 

відзначити традиційні суфікси, які оформлюють іменники відповідної 

семантики: -ess,-ette, -ine. Безсумнівний інтерес в цьому відношенні 

представляє суфікс -ess, який своїм походженням зобов'язаний грецькій мові. 

Після нормандського завоювання англійською мовою були запозичені іменники 

countess, hostess, lioness, mistress, а починаючи з ХІV століття цей суфікс 

приєднується до основ споконвічних іменників, утворюючи ряд: danceress, 

dwelleress, teacheress etc. У ХV столітті популярність «жіночого» суфікса 

настільки зросла, що його почали приєднувати до іменників, у складі яких вже 

був суфікс аналогічної семантики: operatress, interlocutress. У XVIII ст. суфіксу 

-ess пророкують швидке відмирання, а в навчальних посібниках XIX ст. 

містяться прямі рекомендації уникати оформлення іменників за допомогою 

даного форманта. Проте всупереч прогнозам і рекомендаціям суфікс -ess 

виявився досить життєздатним, що можна проілюструвати прикладами як 

стандартного, так і сленгового вживання таких іменників, як: adulteress, 

cateress, governess, murderess, playeress, writeress etc.  
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Особливого коментарю заслуговують англійські іменники authoress і 

рoetess, оскільки вони практично постійно мали кореляти author і poet 

відповідно, які позначали представників як чоловічого, так і жіночого роду. 

Важливо підкреслити, що в історії розвитку літературної англійської мови явно 

простежуються цикли появи, зникнення і «воскресіння» гендерних маркерів. 

Прикладом можуть служити англійські іменники, що номінують осіб жіночої 

статі в дипломатичних колах: ambassadress, ambassadrice, ambassadrix, 

ambassatrice, ambassatrix. Доля розглянутого родового маркера в сучасній 

англійській мові визначається також і географічним ареалом. Якщо в 

американській англійській найвищий показник частотності має «actress», то в 

британському варіанті нормативне вживання допускає hostess, waitress, 

governess, stewardess, а також authoress, manageress, proprietress, що 

представляється сигналом відродження цього маркера в англійській мові на 

сучасному етапі його розвитку. В американському сленгу виявляються 

аналогічні тенденції: crimestress, actoress, bankeress, spyess etс. А необхідність 

уточнення родової приналежності в контексті художніх творів чи в усному 

спілкуванні розширює гендерний діапазон за рахунок паралельного 

співіснування форм «woman doctor», «she – doctor», «doctress», «doctorine». 

Використання додаткового слова-маркера жіночого роду є доволі поширеним: 

«There was one dame teacher, and perhaps a young girl assistant» [7, 26]. Щодо 

суфікса -ine, за допомогою якого оформлено іменник «doctorine», слід 

зауважити, що незважаючи на його високу продуктивність у сфері імен 

найрізноманітнішої семантики (actorine, knitterine, mottorine, sailorine, 

soldierine), які отримали досить широке поширення в американському сленгу, 

даний маркер лише епізодично виникає в усній розмовній мові. 

Сприйнятливість американського варіанту англійської мови до суфіксів, 

за допомогою яких створюються лексичні одиниці для номінації професій, що 

поступово залучають жіночий персонал, пояснюється цілим рядом соціальних і 

психологічних факторів (вищий освітній статус жінок у сучасному суспільстві, 

розширення професійного діапазону для представниць жіночої статі, високі 
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амбіції у сфері бізнесу, кар'єри тощо). Приклади такого роду є серед іменників з 

суфіксом -ette: astronette, cosmonette, aviarette, farmarette,  pickette – «woman 

striker» (учасниця протесту-пікетування), copette – «woman police officer» 

(жінка- поліцейський). Подібні утворення зареєстровані і серед номінацій у 

сфері шоу-бізнесу: usherette, screenette, glamorette. Спортивний і військовий 

сленг також пропонують варіанти найменувань, маркованих суфіксом -ette, які 

співвідносяться з участю жінок в найрізноманітніших видах спортивної та 

військової діяльності: tankerette, champette, kaydette. 

Другий способ – це «нейтралізація», що включає використання гендерно 

нейтральних слов для позначення спільно жінок для чоловіків. Наприклад, на 

усунення мовного сексизму, наприклад, спрямовані нові лексеми, що 

замінюють традиційні номінації в англійській мові: firefighter (замість 

колишньої лексеми fireman), police officer (замість колишньої лексеми 

policeman), а також синонімічні паралелі chairperson, moderator, chair, head 

(замість колишньої лексеми chairman), member of Congress, representative, 

legislator (замість колишньої лексеми congressman), people, humans (замість 

колишньої лексеми mankind) [5, c.82]. 

Зараз, більшість слів з суфіксами -man и -woman замінили слова з 

нейтральним значенням, а замість зазначених суфіксів з’явився суфікс -person, 

що відноситься до обох статей: 

- barman / barmaid  bartender 

- businessman  /  businesswoman  businessperson 

- chairman / chairwoman  chair(person) 

- headmaster / headmistress  head(teacher) 

- policeman / policewoman  police officer 

- spokesman / spokeswoman  spokesperson 

- steward / stewardess / air hostess  flight attendant [6, 112]. 

Беручи до уваги усе вищевикладене, можна зробити висновок, що цілком 

закономірним результатом підвищення ролі жінки в житті суспільства стала 

необхідність створення нових форм для репрезентації референта щодо умов 
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навколишньої дійсності. За це рівноправне існування в соціумі насамперед 

виступають, прихильники процесу фемінізації назв професій, посад, титулів і 

звань. Гендерна лінгвістика фіксує тенденцію, що намітилася в останні роки в 

Європі, тенденцію до відмови від гендерної асиметрії на користь чоловіків, так 

званої андроцентричності. Дослідження гендерних аспектів мови визнає дію 

такої внутрішньомовний закономірності, як принцип аналогії, який дозволяє 

створювати нові номінації жіночого роду, що зайвий раз доводить лексичну 

фемінізацію в мові, поглиблене вивчення якої у компаративно-контрастивному 

плані в англійській, французькій, українській та російській мовах становить 

перспективу нашого дослідження. 
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У статті розглядається феномен реклами та категорії рекламного слогана у сучаснiй  

лінгвістиці. На основі аналізу фактичного матеріалу розкрито стилістичні особливості мови 

рекламних слоганів та їх прагматичні аспекти. 

Ключові слова: реклама, рекламний слоган, прагматика, стилістичні засоби. 

В статье рассматривается феномен рекламы и категории рекламного салогана в 

современной лингвистике. На основе анализа фактического материала раскрыты 

стилистические особенности языка рекламных слоганов и их прагматические аспекты.  

Ключевые слова: реклама, рекламный слоган, прагматика, стилистические средства. 

The aim of the article is to concentrate on the problem of advertising and the category of 

advertising slogan in modern linguistics. Our analysis of factual material is directed at stylistic 

features of the language of advertising slogans and their pragmatic aspects. 

Key words: advertising, advertising slogan, pragmatics, stylistic devices. 

 

Феномен реклами, як головної складової частини ринкових відносин і 

основного критерію конкурентоспроможності товару, останнім часом одержав 

величезний розвиток у наукових дослідженнях. Реклама є великою частиною 

сучасної культури, яка постійно оновлюється та еволюціонує, тому потребує 

детального вивчення.  

Об'єктом нашого дослідження є особливості вживання мовних засобів у 

сучасній англомовній рекламі з метою впливу на споживача, а предметом 

виступає структура і стилістика англомовних рекламних слоганів. 

Метою даного дослідження є стилістично-прагматичний аналіз сучасних 

англомовних рекламних слоганів. 

Реклама є надзвичайно багатоаспектним явищем, що використовується у 

різних сферах діяльності людини, тому існують різні визначення цього поняття. 

Французький дослідник Арманд Дейян дає наступне визначення: «Реклама 

– платне, односпрямоване і неособисте звернення, здійснюване через засоби 

масової інформації та інші види зв'язку, агітація на користь будь-якого товару 

або послуги» [2], у той час, як американський професор українського 
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походження Філіп Котлер визначає рекламу як «неособисті форми комунікацій, 

що здійснюються за посередництвом платних засобів поширення інформації, із 

зазначенням джерела» [3]. Р.Д. Баззел, Д.Ф. Кокс та Р.В. Браун у своїй роботі 

«Інформація та ризик у маркетингу» пояснюють цей термін наступним чином: 

«Реклама – будь-яка сплачена форма неособистого представлення і просування 

ідей, товарів і послуг певним спонсором» [1]. 

Найбільш точним є визначення реклами як «інформації про товари, 

послуги з метою оповіщення споживача і створення попиту на ці товари і 

послуги, способи і форми доведення до зацікавлених осіб інформації про 

товари та послуги, що реалізуються, які мають на меті викликати до них інтерес 

споживача і надати йому необхідний набір відомостей про властивості об'єкта 

реалізації», представлене вітчизняним науковцем Б.А. Райзбергом у словнику 

«Мова ринку»  [7, с. 16]. 

Сьогодні реклама – важлива частина формування громадської думки: вона 

впливає на всі верстви населення, незалежно від віку, статі, соціального або 

професійного становища. За допомогою таких наук, як психологія і соціологія, 

реклама часто змушує споживача купити те, що йому не потрібно, збільшуючи 

обсяг продажу компаній, знайомлячи споживачів з новими товарами, дає 

зворотній зв'язок, сприяє розвитку технологій.  

Ефективність реклами залежить від мовного оформлення рекламного 

тексту, оскільки мова – головний носій інформації, який дає можливість 

рекламодавцеві передати зашифроване послання споживачеві. Успішність всієї 

рекламної кампанії залежить безпосередньо від того, як споживач розшифрує 

це послання, як воно вплине на його спонукання, лояльність по відношенню до 

бренду і товару. 

О. С. Кубрякова вважає, що в загальній структурі реклами найважливішим 

її компонентом та суттєвим комунікативним ходом є рекламний слоган. Вдалий 

рекламний слоган має відображати загальну тему реклами в цілому, бути 

містким та лаконічним. Окрім цього, його завданням є відображати сутність 

бренду, доповідати про його найкращу якість та не містити слів або 
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словосполучень, що важко вимовляються. Короткі прості слогани 

запам’ятовуються краще. Треба також відзначити необхідність практичності та 

чіткої спрямованості на цільову аудиторію.  

Рекламний слоган розуміємо як найбільш містку фразу, що швидко 

запам'ятовується та передає в яскравій, образній формі основну ідею рекламної 

кампанії, це коротка форма всього рекламного повідомлення, яка додає 

цілісності низці рекламних заходів. Мета рекламного слогана – викликати 

позитивну асоціацію у споживача стосовно іміджу компанії, продукту або 

послуги і згодом залучити його як клієнта. Однак слоган може стати як 

причиною успіху, так і невдачі всієї рекламної кампанії [4]. Основні категорії 

слогану: цілісність і зв'язність, відокремленість, інформаційна самодостатність і 

визначені останнім часом адресність, емоційність, оцінність [5].  

При створенні рекламних слоганів, які впливають на формування 

соціокультурної картини світу, дуже важливо враховувати статус споживачів 

реклами, і відповідно до цього обирати та правильно використувати ті мовні 

засоби, які матимуть максимальний вплив на споживачів. 

Проаналізувавши рекламні слогани популярних товарів, ми виявили 

найбільш часто вживані стилістичні прийоми та прагматичний ефект їх 

використання. 

Алітерація – стилістична фігура: повторення однакових або однорідних 

приголосних звуків у відрізку тексту [6]. Як і більшість фонетичних виразних 

засобів, не несе ніякого лексичного чи іншого значення, але певний звук, 

повторюючись, справляє на споживача певний ефект. За допомогою алітерації 

слоган стає ритмічним, що робить його легким для запам'ятовування і 

повторення. Повторюваний приголосний звук найчастіше знаходиться на 

початку слова: «Don't dream it. Drive it.» (Jaguar). Алітерація в цьому слогані – 

повторення приголосного «d» – підсилює зміст, роблячи висловлювання більш 

жорстким, рішучим, сильним, апелюючи до головних якостей власника машини 

Ягуар. 

Іншим прикладом є слоган «Beanz meanz Heinz» (Heinz Baked Beans). В 
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даному випадку це повторення кінцевих звуків [n] і [z], що супроводжуються 

асонансом (довгий звук [i:]). Закінчення слів "beans" і "means" "-s" у 

розглянутому слогані навмисно змінені на "-z", для більшої візуальної 

відповідності до назви бренду Heinz. Даний прийом також сприяє створенню 

більш яскравого і незабутнього візуального образу слогана.  

Звуконаслідування – вживання слів, які своїм звучанням нагадують 

слухові враження від зображуваного явища [6]. Такий прийом допомагає 

оживити і зробити максимально реалістичною описувану ситуацію. 

Звуконаслідування створює слуховий образ, звукову вмотивованість: 

«M'm ! M'm ! Good !» (Campbell's Soup): наслідування звуку, який видає 

людина, коли пробує щось дуже смачне, краще будь-яких слів показує головну 

конкурентну перевагу супу фірми Кемпбел. 

 «Schhh... You-Know-Who» (Schweppes): у слогані імітується звук відкриття 

пляшки з даним газованим напоєм, який ще й співпадає з першим звуком назви 

продукту. Таким чином досягається подвійний вплив на споживача. 

«Tastes so good cats ask for it by name» (Meow Mix): сама назва бренду 

включає в себе звуконаслідування нявчання кішки, отже у слогані навіть не 

треба повторювати цей звук, достатньо лише натяка на нього. 

Рима – співзвуччя в закінченні двох або декількох слів, повторення 

однакової або схожої звукової комбінації.  Рима відразу виділяє слоган серед 

остальних саме за допомогою акцентуації назви бренду: «For mash, get Smash» 

(Smash). За допомогою такого безпосереднього римування назва бренду 

виходить на перший план. А ключове слово, що римується з назвою бренду, 

ясно дає зрозуміти споживачу пріоритети компанії та продукту. Також 

римуються ключові слова і просто згадування бренда в слогані без його участі в 

римі. Цей спосіб є менш ефективним, тому що назву бренду в цьому випадку не 

виділено і може бути замінено іншим брендом, отже слоган втрачає свою 

індивідуальність: «Grace, space, pace» (Jaguar), «It takes a licking and keeps on 

ticking» (Timex Corporation). 

Каламбур – семантична фігура мови, побудована на використанні в одному 
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контексті двох значень одного і того ж слова чи двох подібно звучать слів з 

метою створення комічного ефекту або в якості рими [6]. При використанні 

цього прийому виходять багатозначні фрази-слогани з декількома підтекстами. 

Ефект каламбуру, зазвичай гумористичний, полягає в контрасті між сенсом 

слів, що звучать однаково. При цьому, щоб справляти враження, каламбур 

повинен бути новим, вражати ще невідомим зіставленням слів. 

Щодо положення найменування бренду безпосередньо в самому салогані, 

виокремимо слогани без згадки назви бренду: «Alarmed? You should be» (Moss 

Security); «Precisely what you're looking for» (Casio), «The appliance of science» 

(Zanussi). 

У деяких слоганах згадується назва бренду, але він не є частиною 

каламбуру: «Get Rich quick» (Kenco Really Rich Coffee). 

Найбільш вдалими вважаємо слогани, в яких назва бренда є частиною 

каламбуру: «Because the Citi never sleeps» (Citibank), «Is your film as good as 

Gold?» (Kodak Gold), «Tic Tac. Surely the best tactic» (Tic Tac Candy), «Skoda 

Favorit: Put your money on the Favorit» (Skoda Favorit). 

Гіпербола – вираз із значенням навмисного перебільшення властивостей 

предмета з метою посилення виразності [6]. Цей прийом є найпопулярнішим 

сред усіх стилістичних засобів. 

«You give us 22 minutes, we'll give you the world» (BBC Radio): обіцянка за 

22 хвилини розповісти слухачам про події у всьому світі очевидно 

перебільшена радіостанцією, але створює позитивний ефект від дії на 

споживача за рахунок загального послання, що міститься в слогані. 

 «Impossible is nothing» (Adidas): усім відомо, що в світі ще залишилися 

нездоланні перешкоди, але фірма Adidas запевняє споживачів у протилежному і 

за допомогою такої гіперболи надає їм більше впевненості в собі. 

 «Breakfast of champions» (Wheaties): звичайно ж, пластівцями з молоком 

снідають не тільки чемпіони, але в слогані використовується саме цей іменник 

у гіперболізованому значенні з метою психологічного впливу на споживача. 

Іншими успішними прикладами використання гіперболами є такі 
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рекламні слогани: «Everything you hear is true» (Pioneer), «It's everywhere you 

want to be» (Visa), «There are some things money can't buy. For everything else, 

there's MasterCard» (MasterCard), «Good to the last drop» (Maxwell House), 

«Nothing Outlasts the Energizer. It Keeps Going, and Going» (Energizer). 

Уособлення – результат зображення неживого предмета як живого – додає 

більш динамічної сили висловлюванню, точніше передає світосприйняття та відчуття 

в цілому [6]. 

«Calgon, take me away» (Calgon): засобу проти утворення накипу в цьому 

слогані приписується здібність позбавити головного героя від проблеми і 

прибрати накип геть. 

 «Children's shoes have far to go» (Start- Rite Shoes): у цьому рекламному 

взуття зображується як таке, що може самостіно пересуватися і таким чином 

полегшити ходіння своєму власнику. 

Алюзія – вживання деякого виразу в якості натяку на добре відомий в 

даному лінгвокультурному (мікро)соціумі факт [6] – не несе особливого 

смислового навантаження, але прискорює процес запам'ятовування. 

Конструкція, яку мовець вже зустрічав, міцно збереглася в пам'яті і буде 

працювати за принципом аналогії: «A Mars a day helps you work, rest and play» 

(Mars) - йде алюзія до відомої приказки «An apple a day keeps doctor away». 

Еліпсис – синтаксична фігура, яка полягає в тому, що один з компонентів 

висловлювання не згадується, опускається з метою надання тексту більшої 

виразності, динамічності [6] – є характерною ознакою розмовної мови, вживання 

якої надає напружено-емоційний характер, підкреслює найбільш важливі для 

повідомлення елементи. У рекламі використовується зазвичай з метою зміщення 

фразового наголосу або надання споживачеві можливості самостійно логічно 

завершити фразу: «Capitalist tool» (Forbes): пропозиція в повному вигляді має 

бути «Forbes is a capitalist tool». Але відсутність головних членів підсилює ефект 

на споживача і позиціонує бренд у настільки міцній асоціації з визначенням 

«сapitalist tool», що назву бренда навіть не потребує згадки. Іншим яскравим 

прикладом такого прийлому є рекламний слоган компанії Apple, що з’явився 
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пілся повернення до її складу Стіва Джобса: «Think different» (Apple). 

Повторення ключових слів також сприяє кращому запам’ятовуванню 

слогану та підсилює його вплив на споживача. У матеріалі дослідження 

виокремлюємо анафору – лексичний повтор на початку декількох послідовних 

канонічних фрагментів художнього тексту (віршованого рядка, строфи або 

колона) або будь-який початковий повтор (у тому числі звуковий, синтаксичний, 

тематичний) [6]: «Share moments. Share life» (Kodak). 

Також присутня епіфора – вид паралелізму, повторення останніх частин 

пропозиції, що підсилює емфатичну інтонацію [6]: «See new. Feel new. Hear 

new» (Nokia). 

Проаналізувавши мовні особливості рекламних слоганів, можемо 

стверджувати, що усі використовані стилістичні засоби мають прагматичний 

ефект, що полягає в оптимізації рекламного повідомлення та забезпечення 

максимальної ефективності рекламного слогану. Поєднання ефекту ідеального 

й матеріального викликає необхідну поведінкову реакцію споживача. 

Підсумовуючи розглянуті стилістичні засоби, треба відзначити, що найбільш 

вживаними у рекламних слоганах є гіпербола та каламбур. Це свідчить про те, 

що споживачами краще сприймається інформація позитивного, гумористичного 

та підбадьоруючого змісту.  

Перспективу дослідження вбачаємо у порівняльному аналізі стилістичних 

засобів, використовуваних у британській та американській рекламі. 
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СПОСОБЫ ВЕРБАЛЬНОЙ ОБЪЕКТИВАЦИИ КОНЦЕПТОВ  

SOUL И MIND В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Дубинина Е.Ю. (Симферополь) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Шамаєва Ю .Ю. 

 
Стаття присвячена вивченню мовних засобів, що репрезентують концепти 

внутрішнього світу мовної особистості як складні ментальні одиниці у концептосфері носіїв 

мови, які інтегрують у собі знання та уявлення про психічні процеси: емоції, думки, почуття, 

внутрішні відчуття людини. Дослідження виконано у річищі експерієнційного напряму 

когнітивної лінгвістики, що дозволяє виявити механізми формування та функціонування 

концептів SOUL та MIND та їх мовних реалізацій залежно від тілесного, сенсомоторного та 

соціо-культурного досвіду представників англомовної лінгвокультури.  

Ключові слова: внутрішній світ, концепт, мовна репрезентація, метафорична 

когнітивна модель, метонімічна когнітивна модель.  

Статья посвящена изучению языковых способов, которые репрезентируют концепты 

внутреннего мира языковой личности как сложные ментальные единицы в концептосфере 

носителей языка, содержащие знания и представления о психических процессах: эмоциях, 

мыслях, чувствах, внутренних ощущениях человека. Исследование выполнено в русле 

экспериенциального направления когнитивной лингвистики, позволяющего определить 

механизмы формирования и функционирования концептов SOUL и MIND и их языковых 

репрезентаций в зависимости от телесного, сенсомоторного и социокультурного опытa 

представителей англоязычной лингвокультуры. 

Ключевые слова: внутренний мир, концепт, метафорическая когнитивная модель, 

метонимическая когнитивная модель, языковая репрезентация,  

The present article focuses on studying verbalizations that represent concepts of a language 

personality’s inner world. Such concepts are regarded as complex mental constructs in native 

speakers’ conceptual field that contain knowledge and ideas about psychic processes: emotions, 

thoughts, feelings, inner perceptions. The research is carried out within the framework of the 

experiential mainstream of cognitive linguistics, which lets us determine the mechanisms of 

forming and functioning of the concepts SOUL and MIND and their language representations on the 

basis of English language native speakers’ body, sensomotor and socio-cultural experience. 

Key words: concept, inner world, language representation, metaphorical cognitive model, 

metonymical cognitive model.  

 

Данная работа посвящена изучению языковых средств, объективирующих 

концепты внутреннего мира человека, под которыми понимаются сложные 

ментальные единицы в концептосфере носителей языка, содержащие знания и 
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представления о психических процессах: эмоциях, мыслях, чувствах, внутренних 

ощущениях человека. Многообразные языковые средства, объективирующие эти 

знания, формируют объемный фрагмент языковой картины мира, который мы, 

вслед за М.В.Пименовой, обозначаем как языковую картину внутреннего мира 

человека» [2].  

Настоящее исследование выполнено в русле экспериенциального 

направления когнитивной лингвистики, позволяющего определить механизмы 

формирования и функционирования концептов внутреннего мира человека и их 

языковых репрезентаций в зависимости от телесного, конкретно-чувственного 

или сенсомоторного и социокультурного опыта носителей языка в процессе 

обыденного познания мира [4; 6].  

Актуальность данного исследования обусловлена, во-первых, возрастающим 

интересом в лингвистической науке к проблемам субъективности человека и 

устройства его ментального, внутреннего мира, а во-вторых, тем фактом, что 

данная работа выполнена в рамках активно развивающейся когнитивно-

дискурсивной парадигмы современной лингвистики, рассматривающей язык как 

уникальный источник сведений о протекании процесса познания мира и его 

результатах, о структурном содержании концептуальной системы и когнитивных 

механизмах ее функционирования.  

Объектом работы являются содержание и структура концептов MIND и 

SOUL, представляющих фрагмент картины внутреннего мира человека, 

объективированный в современном английском языке. В качестве предмета 

исследования выступают языковые средства и механизмы репрезентации 

концептов MIND и SOUL, содержащих знания носителей английского языка о 

внутреннем, психическом мире человека.  

Цель работы состоит в моделировании фрагмента английской  языковой 

картины внутреннего мира человека посредством анализа многообразных 

средств репрезентации содержания концептов MIND и SOUL в современном 

английском языке.  
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Новизна исследования определяется тем, что впервые английская языковая 

картина внутреннего мира человека исследуется через призму диады ключевых 

концептов MIND и SOUL, поскольку до настоящего времени практически 

отсутствуют работы, в которых рассматривается специфика взаимодействия 

концептов MIND и SOUL внутри означенного фрагмента английской языковой 

картины мира.    

Теоретической базой служат основные положения когнитивной 

лингвистики, разрабатываемые в трудах зарубежных (Дж. Лакоффа, 

М. Джонсона, У. Чейфа, Д. Круза, Л. Талми, и многих других) и отечественных 

(Н.Н. Болдырева, Е.В.Бондаренко, В.З. Демьянкова, С.А.Жаботинской, 

Е.С. Кубряковой, А.Н.Приходько, А.П. Чудинова, и других) лингвистов, а также 

в работах  лингвокультурологического направления (А. Вежбицкой, В.А 

Масловой, Ю.С. Степанова, В.Н. Телия, В.И. Карасика и других). 

Материал исследования представлен словарными толкованиями 

субстантивов mind и soul, а также их речевыми словоупотреблениями (общим  

объемом около 500 контекстов) во фразеологических и паремических единицах 

английского языка, англоязычном тексте Библии, текстах проповедей 

выдающихся служителей Англиканской церкви, прецедентных текстах 

(высказываниях знаменитых представителей англоязычной культуры, цитатах 

из художественных произведений английских писателей, отрывках популярных 

англоязычных песен). 

Анализ языкового материала проводился с применением комплекса 

общенаучных и собственно лингвистических методов: синтеза, анализа, индукции, 

дедукции, анализа словарных дефиниций, этимологического, контекстуального и 

концептуального анализа, элементов статистического анализа.   

Обращаясь к результатам нашего исследования, отметим, что, 

проанализировав работы, в которых различные аспекты психической жизни 

человека изучаются по данным того или иного национального языка, мы выделили 

следующие принципы лингвистического исследования концептов внутреннего 

мира. При этом мы взяли за основу понимание концепта как прототипической 
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структуры [3; 5] и как многомерного ментального образования, включающего 

образную, понятийную и ценностную составляющие [1]. 

В языковой картине внутреннего мира человека можно выделить две 

группы концептов, представляющих наибольший интерес для лингвистов. 

Первая группа представлена абстрактными именами, вербализующими знания 

о психических процессах, способностях и феноменах внутреннего мира, 

свойства которых плохо поддаются объективной, эмпирической верификации. 

Вторая группа представлена конкретными именами, номинирующими знания о 

внутренних органах человека, которые метафорически выступают как локусы 

психических процессов или метонимически замещают эти процессы и 

состояния. В основе концепта внутреннего органа лежит чувственно-наглядный 

образ объекта – материального органа тела, что обусловливает наше 

привлечение в качестве объекта исследования и сопряженного с концептом 

SOUL концепта HEART для более точного выявления концептуальных 

характеристик как концепта SOUL, так и концепта MIND. Наиболее типичные 

свойства внутреннего органа (связанные с ним физические ощущения, 

представления об его форме), по которым он отличается от других реальных 

объектов, хранятся в сознании носителей языка в виде конкретных 

прототипических характеристик. Остальные характеристики концепта 

внутреннего органа, в том числе и сближающие его с концептами абстрактных 

сущностей, рассматриваются как производные от прототипических 

посредством механизмов метонимии и метафоры.  

Исследование концептов внутреннего мира предполагает и экспликацию 

их ценностных составляющих. Во-первых, судить об особом отношении 

представителей данной культуры к определенному объекту или явлению 

позволяет применение методики ключевых слов [7]. Во-вторых, о соотнесении 

концептов внутреннего мира со шкалой ценностей носителей языка 

сигнализирует наличие положительной или отрицательной оценки в 

контекстах, в которых употребляются имена этих ключевых концептов. 
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Представляется, что наиболее объемным информационным содержанием 

обладает тот фрагмент языковой картины внутреннего мира человека, в котором 

находит выражение взаимодействие ключевых концептов внутреннего мира. 

Изучение их содержательных структур с позиции прототипической семантики 

позволяет выявлять результат такого взаимодействия внутри области знаний о 

человеке – переходные зоны между соответствующими концептами. 

Моделирование такого фрагмента английской языковой картины мира, 

репрезентирующего концепты MIND, SOUL и HEART, было предпринято в 

практической главе нашей работы.  

Следуя сложившемуся в отечественной лингвистике алгоритму 

концептуального анализа, на первом этапе для выявления информационного 

содержания и структурной организации концептов MIND, HEART, SOUL мы 

обратились к словарным дефинициям субстантивов mind, heart, soul в 

современных англоязычных словарях. В ходе концептуального анализа было 

выявлено, что представленная в словарных толкованиях современных 

лексикографических источников английского языка полисемия субстантивов 

heart, mind, soul обусловлена прототипической структурой концептов HEART, 

MIND и SOUL. Анализ словарных толкований показал, что в исследуемом 

фрагменте английской языковой картины мира реализуются такие оппозиции, 

как телесное – идеальное, видимое – невидимое и рациональное – 

иррациональное (разумное – эмоциональное). 

Принадлежность концептов MIND, HEART, SOUL к одному фрагменту 

языковой картины мира способствует установлению прочной связи между ними, 

которая проявляется в том, что в содержании данных концептов репрезентированы 

интегральные характеристики, поэтому границы концептов представляют собой 

переходные зоны. Схематично взаимодействие проанализированных 

концептуальных структур показано на нижеприведенном рис. 1. 

В ходе этимологического анализа было установлено, что имена heart, 

mind, soul относятся к группе общегерманской лексики и являлись составными 

элементами английской языковой картины мира на всем временном 
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промежутке ее становления. Данные факты позволили нам классифицировать 

концепты MIND, HEART, SOUL как константы английской культуры. 

Следовательно, данные концептуальные структуры вобрали в себя особенности 

формирования и исторического развития исследуемого фрагмента английской 

языковой картины мира, в процессе которого происходило смешение 

обыденных и научных знаний, религиозных верований.   

В ходе анализа нашло доказательство предположение о том, что фрагмент 

английской языковой картины мира, репрезентирующий концепты MIND, 

HEART, SOUL, отвечает принципу «культурной разработанности».  

Одним из проявлений освоенности и важности данного фрагмента для 

носителей английского языка является то, что имена существительные mind, 

heart и soul входят в качестве составных элементов в коррелирующие кластеры 

синонимических средств, служащих однословной номинации различных 

аспектов внутреннего мира человека. 

Рис. 1 

Взаимодействие 

концептуальных структур 

MIND, HEART, SOUL 

(согласно результам 

анализа словарных 

дефиниций) 
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В структуре всех трех концептов внутреннего мира человека выделена 

содержательная характеристика человек. Она указывает на то, что, во-первых, 

концепты MIND, HEART и SOUL входят в содержание более объемной области 

знания – концепта ЧЕЛОВЕК, а во-вторых, контексты, в которых субстантивы 

heart, mind и soul используются в соответствующем значении, реализуют 

метонимическую модель ЧАСТЬ (MIND, HEART, SOUL)→ЦЕЛОЕ (ЧЕЛОВЕК). 

При ее активизации в фокус внимания попадают, соответственно, характеристика 

концепта MIND умственные способности – Great minds think alike, характеристика 

концепта HEART сильные чувства и эмоции – Sin disunites the most united hearts…  

Анализ сочетаемости субстантивов heart, mind и soul с конкретными 

предикатами позволил выявить ту часть образного содержания концептов 

HEART, MIND и SOUL, которая не охвачена англоязычными словарями. 

Выявленные метафоры и многообразие конкретных областей-источников 

позволили подтвердить вывод о том, что обыденный опыт носителей 

английского языка, связанный преимущественно с конкретно-чувственным 

восприятием собственного тела и окружающей действительности, лежит в 

основе концептуализации внутреннего мира человека. В зависимости от вида 

концепта-источника, выявленные концептуальные метафоры упорядочиваются в 

следующие метафорические модели: предметную, антропоморфную, 

зооморфную, натуроморфную и фитоморфную (см. рис. 2).   

Отметим, что наличие индекса указывает на то, что содержание области-

источника проецируется на определенную область-мишень: MIND - 
(M)

, HEART 

- 
(H)

, SOUL - 
(S)

. Отсутствие индекса означает релевантность характеристик 

области-источника для структурирования всех трех исследуемых концептов.    

Таким образом, применение в рамках нашей работы когнитивного 

подхода к исследованию языковых единиц позволило ответить на ряд вопросов 

о том, какие экстралингвистические знания носителей английского языка 

задействованы в процессе вербализации изученного фрагмента картины мира и 

как эти знания организованы. В частности, было продемонстрировано, что 

содержание  концептов  внутреннего  мира  человека   развивается  в   процессе  
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Рис. 2 

Система метафорических когнитивных моделей вербализации сопряженных 

концептов MIND, HEART и SOUL 

 

переработки и осмысления результатов сенсомоторного опыта носителей 

английского языка, а также под влиянием таких составляющих англоязычной 

культуры, как религия, западноевропейская философия и наука. Компаративное 

изучение и уточнение структурных и содержательных особенностей 

вышеуказанных концептов внутреннего мира человека, репрезентированных в 

английском и украинском/русском языках, с привлечением 

психолингвистических методов составляют перспективу нашего исследования.  
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Стаття присвячена дослідженню категорії оцінки у промовах сучасних англомовних 

політиків. Проаналізовано лексичні засоби вираження оцінки, що належать до різних частин 

мови.  

Ключові слова: оцінка, лексичні одиниці, політична промова. 

Статья посвящена исследованию категории оценки в выступлениях современных 

англоязычных политиков. Проанализированы лексические способы выражения оценки, 

принадлежащие к разным частям речи.  

Ключевые слова: оценка, лексические единицы, политическое выступление. 

The article is devoted to investigating the category of evaluation in speeches of modern 

English-speaking politicians. The article studies lexical means of expressing evaluation that pertain 

to different parts of speech. 

Keywords: evaluation, lexical means, political speech. 

 
Оцінний підхід до навколишньої дійсності, її сприйняття згідно з 

системою норм та цінностей є важливою складовою картин світу окремих осіб, 

представників певних соціальних груп та цілих націй, оскільки всі події та 

факти навколишнього світу сприймаються як позитивні, нейтральні або 

негативні залежно від встановлених норм, правил та особистих переконань. 

Аксіологічна категорія оцінки значною мірою визначає комунікативну інтенцію 
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мовця і загальний зміст повідомлення, а тому є актуальною і останнім часом 

привертає все більшу увагу дослідників лінгвістичної галузі знання 

(Н.Д. Арутюнова, О.Л.  Бєссонова, О.М. Вольф, Н.В. Гончарова, 

Т.О. Крисанова, М.О. Мініна, О.М. Островська, Г.І. Приходько, В.М. Телія, 

J.R. Averil, W.D. Hudson, D.L. Perry та ін.)  

Вивчення політичної промови як особливого типу тексту і водночас як 

особливого типу політичної комунікації ґрунтується на антропоцентричних та 

комунікативно-прагматичних засадах і заслуговує на комплексне вивчення. 

Необхідність дослідження способів вираження оцінки у політичних промовах 

обумовлена тенденціями розвитку політичної комунікації, що спостерігаються 

в нашому суспільстві, значним зростанням ролі усної мови у політичній 

комунікації та уваги засобів масової інформації до виступів політиків. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що в сучасній ситуації, коли 

вплив на масову аудиторію через політичні промови є цілеспрямованим та 

повинен здійснюватися згідно вимогам правової та культурної коректності, 

використання різноманітних оцінних засобів набуває особливої значущості та 

вимагає систематизації. 

Об’єктом дослідження даної роботи є лексичні одиниці, які реалізують 

категорію оцінки у сучасних англомовних політичних промовах.  

Предметом дослідження в даній роботі є стилістичні та прагматичні 

особливості використання оцінних лексичних одиниць в англомовних 

політичних промовах. 

Метою дослідження є аналіз способів передачі оцінки за допомогою 

лексичних одиниць, визначення прагматичних та стилістичних особливостей 

таких одиниць у політичних промовах.  

Матеріалом дослідження є політичні промови британських та 

американських політиків, загальним обсягом 490 073 друкованих знаки.  

Завдання дослідження – для досягнення поставленої мети потрібно 

вирішити наступні завдання:  
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- дослідити основні підходи до інтерпретації категорії оцінки у сучасній 

лінгвістиці; 

-  уточнити поняття політичної промови та визначити її специфіку як 

виду політичної комунікації; 

- виокремити та описати основні способи передачі оцінки, використані в 

англомовних політичних промовах. 

Для вирішення поставлених завдань дослідження були використані 

наступні методи дослідження: прагмалінгвістичний, що дає можливість 

виявити навмисність підходу до вибору мовних засобів політиком; 

функціонально-аналітичний, що розглядає текст як єдність аргументативних, 

змістових і мовних елементів, які реалізують інтенцію автора і спрямовані на 

досягнення бажаного впливу на адресата; а також описовий і кількісний. 

Теоретичною основою дослідження є положення і проблеми, розроблені у 

відповідних лінгвістичних напрямах, таких як: типологія тексту, прагматика і 

політична лінгвістика. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому вперше системно описано 

особливості лексичних одиниць, що використовуються для передачі категорії 

оцінки у промовах сучасних британських та американських політиків. 

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання 

отриманих результатів та положень у теоретичному курсі стилістики та у 

спецкурсі з прагмалінгвістики. 

У сучасному демократичному суспільстві мова стала основним засобом 

політичної дії, який реалізує декілька пов'язаних між собою функцій, основною 

з яких є персуазивна, тобто функція регулювання світогляду і поведінки 

громадян. Домінування якоїсь функції залежить від вживання мови в окремих 

видах політичної комунікації, основними складовими якої є мова робочої 

політичної комунікації і мова впливу, спрямована на широку громадськість і 

орієнтована на досягнення практичних і тактичних цілей із використанням ЗМІ. 

До останньої належить політична промова, що є специфічним поєднанням 

спеціальних мов і повсякденної мови, яке має не тільки когнітивно-
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денотативний, але й оцінно-персуазивний потенціал [7].   

Оцінювання предметів та явищ зовнішнього світу, включення їх до рангу 

визнаних цінностей відбувається через оцінку, що є універсальною категорією: 

уявлення про «добре \ погано» присутні в усіх мовах. Оцінка є суб’єктивним 

вираженням значущості предметів і явищ навколишнього світу для нашого 

життя та діяльності, тобто оцінка – це розумовий акт, в результаті якого 

встановлюється відношення суб’єкта до оцінюваного об’єкта з метою 

визначення його значення для життя та значення суб’єкта [2]. 

Комунікативна мета створення атмосфери довіри та доброзичливості 

визначає набір лексичних засобів, що характерні для політичних промов. 

Емоційний вплив мови політика виражається у навмисному використанні 

засобів, що формують особливий ораторський стиль, основи якого складають 

мовні форми – одиниці лексичного та синтаксичного рівнів, а також їхнє 

семантико-стилістичне сполучення, що впливає на несвідомі компоненти 

мовленнєвого сприйняття [1].  

Мова починає пристосовуватися до тих цілей, які політика ставить перед 

собою, у результаті чого, існуючи в загальному словниковому запасі, слова 

актуалізуються в політичному та ідеологічному контекстах для формування 

теорій, позицій, доктрин і стають політичною лексикою. 

Політичну комунікацію визначаємо як процес, що охоплює політичну 

сферу життя людини, посередництвом якого відбувається спілкування між 

органами влади, політичними партіями, громадськими організаціями і рухами, 

посадовими особами, виборцями, населенням. Політична комунікація 

здійснюється через ЗМІ, політично організовані утворення і неформальні 

канали. Процес політичної комунікації безперервний, проте його активізація 

спостерігається у виборчий період, коли застосовуються найрізноманітніші 

шляхи впливу на електорат з метою завоювання його прихильності. 

Основною формою реалізації політичної комунікації є політична промова 

як складова частина і/або результат політичної активності, в якому 

реалізуються функції мови політики. Політичну промову розуміємо як один із 
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видів публічного монологічного мовлення, для якого характерні такі елементи 

мовної ситуації, як чисельна аудиторія та офіційна обстановка [1]. 

Ефективність впливу політичних промов залежить від вдало підібраних 

політиком стилістичних та прагматичних прийомів, які використовує 

маніпулятор. Провідну роль серед прагматичних прийомів займають слова-

оцінки: іменники, займенники, дієслова, які можуть носити як позитивну, так і 

негативну оцінку. Основною метою використання прагматичних прийомів є 

переконання цільової аудиторії, оскільки мовець звертається до суспільства, 

якому притаманні різні соціальні цінності та інтереси, що можуть носити 

відмінний, іноді суперечливий характер, але знання яких сприяє ефективному 

процесу політичної комунікації.   

 У результаті проведеного дослідження можемо зробити висновок, що для 

передачі позитивної оцінки у політичних промовах найчастіше 

використовуються наступні іменники: sympathy with ordinary people,  restoring 

trust, political activists, protesters, rays of hope, unexpected boost, initiative, 

groundwork, debt of gratitude, renaissance і т.і., а для передачі негативної оцінки 

– allegations of expenses, mis-steps, public revulsion, top claimant, a storm of 

controversy, the culture of suing, inevitable meltdown of the economy, ripping-off, 

“Financial Fools”,  great depression, renegade та ін. 

1) UN diplomats, speaking anonymously, told Reuters no country was 

considering imposing new sanctions on Pyongyang – they would be almost certain to 

be blocked by Russia and China – but the starting point could be discussing a 

resolution for the stricter enforcement of earlier sanctions [2]. 

2) І will try to lessen public anger over the troop surge, by linking security on 

the streets of Afghanistan to the prevention of terrorism on the streets of Britain.” 

[7]. 

Серед прикметників та прислівників виокремлюємо наступні лексичні 

одиниці, що передають категорію позитивної оцінки у сучасних політичних 

промовах: quickly, awesome, great, good, ordinary, right, as soon as, practical, 

beautiful, peaceful, positive, haрpy, faіrytale ending, amazing, fresh, Warmly, 
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peaceful, extraordinary, good, impeaccably, most powerful, wonderful, heartbreaking 

і т.п. 

 Негативна оцінка найчастіше реалізується за допомогою наступних 

прикметників та прислівників: humiliated, sleaze, embarrassing, sheepish, furious, 

greedy, violent, tense, acrid, terrible, rip-off, pointless, excessive, ugly, amid, sadly, 

violent, battering, super-low, threadbare, thorny, terrorism, unhelpful і т.п. 

 3) This could be more fruitful than confronting Russia for two reasons [3].  

  4) Second, with a strengthened bilateral relationship, America will be less 

inclined than it was to see Russia through the distorting prism of former Soviet 

satellite states [4].  

Отже, розглянувши приклади актуалізації позитивної оцінки в 

англомовних політичних промовах, можемо зробити висновок, що сучасні 

британські та американські політики частіше використовують позитивно оцінні 

прислівники (90 одиниць) та прикметники (190 одиниць), але негативно оцінні 

іменники (110 одиниць). Найчастіше для позначення негативної оцінки 

використовуються прикметники (190 одиниць), іменники (80 одиниць) та 

прислівники (100 одиниць).  

У промовах американських політиків часто можна зустріти слова-гасла, 

функція яких у передвиборчих промовах – агітації та руйнування образу 

опоненту, у вітальних промовах слова-гасла виконують інформативну функцію, 

у зовнішніх президентських промовах слова-гасла виконують функцію 

формування певного емоційного стану адресата, носять позитивну оцінність та 

мають імунітет проти критики. 

За допомогою вдало підібраних лексичних одиниць сучасні політики 

успішно створюють необхідний політичний вибір, часто приховуючи свою 

оцінку певних явищ або дій і таким чином маніпулюючи думкою адресата. 

Перспективу вбачаємо у порівняльному аналізі політичних промов 

американських і британських політиків. 
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Стаття присвячена вивченню необхідності застосування методу проектів на уроках 

англійської мови. На основі аналізу наукових джерел з теми дослідження розкрито сутність 

поняття «проект», «метод проектів», виявлено цілі і завдання методу проектів, етапи 

проектування, визначено класифікацію проектів, означено приклади вправ проектних 

завдань. 

Ключові слова: проект, метод проектів, етапи проектування, заняття англійської 

мови. 

Статья посвящена изучению необходимости применения метода проектов на уроках 

английского языка. На основе анализа научных источников по теме исследования раскрыта 

сущность понятия «проект», «метод проектов», выявлены цели и задачи метода проектов, 

этапы проектирования, определена классификация проектов, обусловлены примеры 

упражнений в проектных заданиях. 

Ключевые слова: проект, метод проектов, этапы проектирования, урок английского 

языка. 

The article is devoted to the study of project method at English lessons. On the basis of 

scientific sources analysis the essence of terms «project», «project method» is grounded, the aims 

and tasks of projects, the stages of projecting are described, the project classification is done, the 

examples of project tasks are presented. 

Keywords: project, project method, stages of projecting, English lesson. 

  
Актуальність дослідження. Сьогодні метод проектів уважають одним із 

найбільш перспективних методів навчання, адже він створює умови для творчої 

самореалізації учнів, підвищує мотивацію до навчання, сприяє розвитку 

інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвід вирішення проблем 

майбутнього самостійного життя, які вони проектують у навчанні. Метод 

проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він виник ще у 20-і роки 

минулого сторіччя в США. Це метод, що мав назву методу проблем. У США, 

Англії, Бельгії, Німеччині та багатьох інших країнах ідеї методу проектів 

знайшли широкий відгук і втілення.  

Суть методу проектів вбачається у функціонуванні цілісної системи 

дидактичних засобів, побудованої відповідно до вимог навчального 
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проектування. Так, Е.Ф. Бехтенова розглядає в своєму дослідженні умови 

формування проектної діяльності учнів; впливу методу проектів на формування 

мотивації до навчання та підвищення пізнавального інтересу школярів 

присвячені роботи Т.В. Березиною, О.А. Гребенникова, Е. С. Полат. 

Визначаючи цінність залучення дітей до проектної діяльності, Н.Є.Мойсеюк 

вказує на наявне орієнтування щодо створення певного матеріального або 

інтелектуального продукту. 

Слід акцентувати увагу на тому, що зазначений метод не є замінником 

класно-урочної системи навчання, а розглядається як компонент процесу 

навчання в системі компетентнісно спрямованої освіти. Процес використання 

методу проектів являє собою цілеспрямовану, соціально значущу, педагогічно 

доцільну, практично реалізовану інноваційну діяльність педагога щодо 

забезпечення функціонування освітньо-розвивального середовища, в якому 

здійснюватиметься проектна діяльність учнів. 

Об'єкт дослідження — застосування методу проектів. 

Предмет дослідження — застосування методу проектів на уроках 

англійської мови в ЗОШ. 

Мета дослідження — теоретично обґрунтувати важливість застосування 

методу проектів на уроках англійської мови. 

Завдання дослідження: 

1. На основі аналізу наукових джерел з теми дослідження розкрити 

сутність поняття «проект», «метод проектів». 

2. Виявити цілі і завдання методу проектів, етапи проектування, 

характеристику проектної діяльності школярів. 

3. Теоретично обґрунтувати необхідність використання проектних 

технологій на уроках англійської мови, визначити їх класифікацію. 

4.  Визначити приклади вправ проектних завдань. 

Методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми дослідження, 

аналіз та узагальнення масового і передового педагогічного досвіду, 

спостереження. 
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Наукова новизна: конкретизовано поняття «метод проектів» в навчанні 

англійської мови; проаналізовано типологію методу проектів для навчання 

іноземним мовам; пропоноване типологію вправ для впровадження методу 

проектів. 

Практичне значення полягає у розробці системи вправ для навчання 

англійської мови на основі проектної методики; формулюванні методичних 

рекомендацій щодо практичного провадження проектної методики на уроках 

англійської мови в ЗОШ. 

Метод проектів є одним з найактуальніших тем у сучасній методиці 

викладання іноземних мов, оскільки без використання проектів неможливе 

вдосконалення творчості учня. Взагалі метод проектів  входить до складу 

письмової та усної комунікативної діяльності, використовується на будь-якому 

етапі відповідно до суспільних або особистих потреб. Так, проектна технологія 

навчання є педагогічно цінною діяльністю. 

Популярність методу проектів зумовлена тим, що в силу своєї 

дидактичної сутності він дозволяє вирішувати завдання розвитку творчих 

можливостей учнів, умінь самостійно конструювати свої знання і застосовувати 

їх для вирішення пізнавальних і практичних завдань, орієнтуватися в 

інформаційному просторі, аналізувати отриману інформацію, оскільки в різні 

моменти пізнавальної, експериментальної або прикладної, творчої діяльності 

учні використовують сукупність всіх перерахованих інтелектуальних вмінь і 

навичок. 

Метод проектів є ефективним способом формування комунікативної 

компетенції учнів. Для успішного розв’язання цього завдання необхідна 

науково обґрунтована методика використання методу проектів на уроках 

іноземної мови у ЗОШ. Тому на сучасному етапі розвитку освіти метод 

проектів набуває все більшого розповсюдження у процесі загальноосвітньої 

підготовки школярів. Для педагогів-практиків та науковців проектне навчання 

має велику цінність як засіб відірватися від «знаннєвої» освіти та перейти до 

прагматичного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого підходів у навчанні. 



 76 

Метод проекту дозволяє: навчити учнів самостійного, критичного 

мислення; міркувати, спираючись на знання фактів, закономірностей науки, 

доходити висновків; приймати самостійні аргументовані рішення; навчити 

учнів працювати в команді, виконуючи різні соціальні ролі. 

Також метод проектів дозволяє розв’язати: наявність значущої проблеми / 

задачі; передбачити практичну, теоретичну значущість передбачуваних 

результатів; проводити самостійну (індивідуальну, парну, групову) діяльність 

учнів на уроці англійської мови; структурувати змістовну частину проекту; 

використовувати дослідницькі методи: визначення проблеми, що випливають з 

неї, завдань дослідження, висунення гіпотези їх вирішення, обговорення 

методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, їх презентація, аналіз 

отриманих даних, підбиття підсумків, коректування, висновки.  

Вважаємо, що у процесі спільної діяльності під час роботи над проектом 

в учнів формуються такі якості, як уміння працювати в колективі, брати 

відповідальність за вибір рішення, розділяти відповідальність, аналізувати 

результати діяльності, підкоряти свій темперамент, характер, час інтересам 

спільної справи. Метод проектів передбачає дуже велику підготовчу роботу. Це 

результат клопіткої роботи вчителя та учнів. На наш погляд, його краще 

використовувати при узагальненні та систематизації матеріалу. Учні можуть 

виступати активними учасниками процесу створення проекту, мати свій 

власний погляд на інформацію, намічати мету й задачі,  шукати шляхи їхнього 

рішення. Метод проектів дозволяє учням навчатися на власному досвіді й 

досвіді інших у конкретних справах, він приносить задоволення учням, що 

бачать продукт власної праці. Щоб учні навчились розв'язувати проектні 

завдання, треба дати їм можливість самостійно працювати.  

Метод проектів сприяє використанню іноземної мови в реальних 

життєвих ситуаціях. Необхідно залучати дітей до активної діяльності, у якій 

вони були б не споглядачами, а творцями. Це не лише викликає інтерес до 

навчання, але й дає змогу підтримувати високу працездатність учнів протягом 

уроку. Активна діяльність та співпраця допомагають учням засвоїти 
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навчальний матеріал і сформувати необхідні вміння та навички. Учні 

перетворюються з пасивних слухачів на активних учасників навчального 

процесу.  

Відповідно предмету «Іноземна мова» проект можна визначити як 

систему комунікативних вправ, яка передбачає самостійну творчу іншомовну 

діяльність учнів з розв’язання певної проблеми, результатом якої є 

відокремлений кінцевий продукт. 

Основними вимогами до методу проектів є: наявність освітньої проблеми, 

складність та актуальність якої відповідає навчальним запитам, життєвим 

потребам, інтересам та віковим особливостям учасників проекту; 

структурування діяльності відповідно до класичних стадій проектування; 

“продуктивність” проекту.   

На різні категоріальні ознаки поняття «проект» вказують С. Кримський 

(систематична форма організації діяльності у взаємозв’язку її теоретичних і 

практичних аспектів), Ф. Бегьюлі (послідовність взаємопов’язаних подій, які 

відбуваються впродовж встановленого обмеженого проміжку часу та 

спрямовані на досягнення оригінального і водночас певного результату), 

Л.Ващенко (інноваційна форма організації освітнього середовища, в основі якої 

лежить комплексний характер тимчасового колективу спеціалістів в умовах 

активної взаємодії з навколишнім середовищем), А. Моїсеєв (форма побудови 

цілеспрямованої діяльності), Є. Полат (комплекс пошукових, дослідницьких, 

графічних та інших видів робіт, що виконуються з метою практичного чи 

теоретичного розв’язання значущої проблеми), У. Чартерс (дія, яка виконується 

в природних умовах і містить вирішення порівняно складного завдання), О. 

Пометун (цільовий акт діяльності, в основу якого покладено інтереси людини). 

Можна визначити типологію проектів: дослідницькі, творчі, рольові-

ігрові, інформаційні, практико орієнтовані, моно проекти, міжпредметні, 

внутрішньо шкільні або регіональні, міжнародні, середньої тривалості і 

довгострокові.  
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Визначають чотири етапи проектування: початковий (розробка основних 

ідей, констатація вивченості проблеми, збір і аналіз даних , обґрунтування 

актуальності, формулювання гіпотези (припущення, що стосується результатів 

та способів їхнього досягнення); етап розробки (передбачення виконавця 

(виконавців), формування груп, усвідомлення завдань, планування діяльності, 

розробка змісту етапів, визначення форм і методів керування і контролю, 

корекція з боку педагога); етап реалізації проекту (інтегрування і акумулювання 

всієї інформації з урахуванням теми, мети; підготовка наочно-графічного 

матеріалу, розробка аудіо-відео ряду проекту: контроль і корекція проміжних 

результатів, співвіднесення їх з визначеною метою, керівництво, координація 

роботи учнів); завершення проекту. 

Приклади вправ на заняттях з іноземної мови з використанням методу 

проектів можуть бути: рецептивні та рецептивно-репродуктивні умовно-

комунікативні вправи; вправи для розвитку вмінь аудіювання, читання та 

говоріння; репродуктивні комунікативні вправи для навчання створення різних 

типів анкет та проведення опитування; рецептивно-продуктивні комунікативні 

вправи для організації пошуки в Інтернеті письмової інформації з обраної 

проблеми; продуктивні комунікативні вправи для оцінювання проектів. 

Залучення учнів до проектної діяльності спрямоване, в першу чергу, на: 

досягнення конкретних цілей (розвиток аналітичного, критичного, творчого й 

проектного мислення, стимулювання мотивації на оволодіння знаннями, 

включення учнів у режим самостійної роботи, опрацювання різних джерел 

інформації з метою оволодіння новими знаннями, формування вмінь 

використовувати знання для вирішення нових пізнавально-практичних завдань 

або життєвих ситуацій; розвиток життєвих компетенцій (спільне прийняття 

рішень, толерантне регулювання конфліктних ситуацій тощо); формування 

дослідницьких умінь (виявлення та формулювання проблеми, висунення 

гіпотези, збір необхідної інформації, здійснення різних видів дослідницької 

роботи, аналіз та узагальнення отриманих результатів тощо). 
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За лінійним способом (Саlvin М.Woodward) учні спочатку вивчають 

необхідний мовний та мовленнєвий матеріал з конкретної теми чи проблеми, 

виконують вправи на формування й розвиток необхідних мовленнєвих навичок 

і вмінь із цим матеріалом, а в кінці циклу уроків їм пропонується для виконання 

проект як "мовленнєва практика". Інтегративний спосіб (Сharles Richards), 

передбачає, що учнів ознайомлюють з завданням проекту на початку вивчення 

теми. Учні планують свою діяльність в проекті і послідовно її реалізовують на 

кожному стані навчального процесу: на етапі формування мовленнєвих 

навичок, етапі їх удосконалення та на етапі формування мовленнєвих умінь. За 

такий спосіб, мовленнєві навички й уміння формуються та розвиваються в ході 

роботи над проектом. 

Можна пропонувати комплекс вправ №1 – продуктивна комунікативна 

вправа для формулювання проблеми проекту, визначення можливих форм її 

реалізації, №2 – репродуктивна комунікативна вправа для навчання створення 

різних типів анкет та проведення опитування, №3 – рецептивно-продуктивна 

комунікативна вправа для навчання учнів відображати статистичні дані в 

графічній формі, №4 – продуктивна комунікативна вправа для навчання  усної 

презентації проектів. 

В дослідженні нами було розроблено методичні рекомендації для кількох 

проектів: 1) проект уроку з домашнього читання у 8 класі на основі оповідання 

Джека Лондона «Brown Wolf»; 2) проект "British / American Influence on 

Ukrainian Way of Life" для 8 класу; 3) творчий проект «Пасха в Україні та інших 

державах» для 8 класу.  

Так, наприкінці дослідження можна діти висновку, що проектна методика 

навчання англійської мови в старших класах ЗОШ має певні особливості. По-

перше, проект здебільшого буває міжпредметним і потребує актуалізації знань 

з різних галузей, і тим самим сприяє інтеграції шкільних предметів. По-друге, 

процес виконання проекту уможливлює поєднання мовленнєвої іншомовної 

діяльності з іншими видами діяльності: дослідницькою, трудовою, естетичною. 

По-третє, робота над проектом передбачає поєднання самостійної 
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індивідуальної діяльності учня з парною, груповою і фронтальною творчою 

діяльністю з розв'язання певної проблеми, що потребує вмінь ставити 

проблему, намічати способи її розв'язання, планувати послідовність дій, 

підбирати необхідний текстовий матеріал, обговорювати його з членами групи, 

систематизувати, визначати способи його презентації і, нарешті, уміння усної 

презентації проекту широкому загалу. Учні оволодівають міждисциплінарними 

знаннями, уміннями й навичками, що забезпечують їхню соціальну та 

професійну адаптацію в суспільстві. Таким чином, залучення учнів до 

проектних завдань з різними видами діяльності з використанням англійської 

мови дає можливість всебічного розвитку особистості.  
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ СЛЕНГУ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ  

 
Іщенко М. В. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Шамаєва Ю.Ю.  

 
Стаття присвячена аналізу перекладу сленгу з урахуванням його основних 

характеристик. Вказуються засоби перекладу сленгу в англійській мові з фокусом на 

аналітичному виявленні особливостей перекладу сленгу в романі Дж. Селінджера «Над 

прірвою в житі». 

Ключові слова: методи перекладу, контекст, сленг, стиль.  

Статья посвящена анализу перевода сленга с учетом его основных характеристик. 

Указываются способы перевода английского сленга с фокусом на аналитическом выявлении 

особенностей перевода сленга в романе Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».  

Ключевые слова: методы перевода, контекст, сленг, стиль. 

The article focuses on studying ways slang can be translated, taking into consideration its 

main characteristics. There have been methods of translating English slang analyzed with the aim to 

illustratively reveal slang translation peculiarities in the novel «The Catcher in the Rye» by 

J.Salinger. 

Key words: context, methods of translation, slang, style. 

 

Актуальність даної роботи зумолюється недостатім ступенем 

дослідженості способів перекладу англійського сленгу в художній літературі.  

Об'єктом дослідження є сленг англійською в художній літературі.  

Предметом розвідки  виступають особливості перекладу сленгової 

лексики в англійській та французькій мовах.  

Матеріалом служить сленгова лексика англійської мови з твору Джерома 

Д. Селінджера «Над прірвою в житі».  

Метою роботи є виявити основні проблемні моменти перекладу сленгу в 

художній літературі та визначити найбільш доцільні способи перекладу цих 

одиниць мови з англійської та французької мов. У цьому зв’язку, завданнями 

дослідження вбачаємо з’ясування того, які саме елементи сленгу є найчастіше 

вживаними в англійській мові художньої літератури через аналіз конкретних 

прикладів художньолітературного фактажу.  

http://foreign-languages.karazin.ua/resources/65023aecbc15b9f580d1c4c4d5d12d1d.pdf
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Щодо методів реалізації зазначеної мети, використовується описовий 

метод, словотворчий аналіз, метод аналізу словникових дефініцій, метод 

порівняння і зіставлення.  

Наукова новизна дослідження виявляється в його поглибленій 

лінгвістичній спрямованості стосовно авторського розв’язання проблеми 

перекладу англійського та французького сленгу в художніх творах.  

Теоретичне значення роботи полягає у систематизації засобів перекладу 

сленгу, а її практична цінність роботи  вбачається в тому, що отримані 

результати можуть бути використані у процесі підготовки лекційних курсів з 

теорії мови, лексикології, стилістики, соціолінгвістики, філологічного аналізу 

тексту. 

Проблемою визначення терміну «сленг» та різними аспектами 

функціонування самого явища займалися такі дослідники як І.Р. Гальперін, Дж. 

Гріног, І.Арнольд, Т.Є. Захарченко, Г. Менкен, Г. Кіттрідж, В.А. Хомяков, Е. 

Патрід та інші. Найбільші труднощі при перекладі сленгових одиниць як з 

англійської та французької мов на російську, так і навпаки полягають в тому, 

що сленг, особливо молодіжний, є найрухомішим шаром лексики, й жоден 

словник нових слів не в змозі наздогнати розвиток мови в цій сфері. До того ж, 

переважна більшість лексичних одиниць сленгу є дуже недовговічною, швидко 

виходячи з уживання. Словники не встигають це зареєструвати. Таким чином, 

найбільша складність у роботі зі сленгом – знаходження сучасних еквівалентів 

[1, с. 142]  

Середовище поширення сленгу не обмежується лише розмовною мовою. 

Він широко використовується в пам'ятках англійської літератури. Письменник 

використовує сленг для створення особливого колориту, емоційних вражень та 

характеристики персонажів. У цьому аспекті виникають певні труднощі при 

перекладі сленгізмів, подолання яких досягається домінуванням експресивного 

значення над стилістичним. 

З нашої точки зору при перекладі сленгу перекладачу потрібно: 

а) визначити, чи є конкретна мовна одиниця сленгом; б) виявити сферу вжитку 
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сленгу; в) визначити спосіб перекладу сленгу (найчастіше це описовий спосіб 

перекладу); г) необхідно зважати на часові рамки вживання сленгу; д) 

пам’ятати про важливий чинник аудиторії, на яку розрахований вихідний текст. 

При перекладі сленгу найприроднішим є використання функціональних 

аналогів за наявності їх в мові перекладу. При їх відсутності можна удатися до 

просторіччя, яке додає тексту, що перекладається, необхідну характеристику 

відхилення від літературної норми.    

Сленг представляє складність для перекладу, тому що деякі сленгові 

одиниці можуть бути незафіксованими у словниках, враховуючи таку їх ознаку, 

як недовговічність та можливу тенденцію до зникнення. Вибір засобів 

вираження в мові перекладу залежить безпосередньо від з’ясування значення 

слова у контексті. Остаточний варіант перекладу повинен передавати не тільки 

значеннєві відтінки слова, але і його експресивно-стилістичну забарвленість. 

Часто контекст змушує відмовлятися від вибору однієї з варіантних 

відповідностей. У такому випадку доводиться шукати новий варіант перекладу 

– контекстуальну заміну, коли у зв’язку з особливостями конкретного 

контексту перекладач відмовляється від використання існуючої лексичної 

відповідності та підбирає варіант перекладу, що підходить лише до даному 

випадку.  

  Слідом за І. Бик [2], ми визначаємо такі види перекладу сленгових 

одиниць: 

1) еквівалент – це постійний рівнозначний відповідник певному слову 

або словосполученню в іншій мові, який в абсолютній більшості випадків не 

залежить від контексту. Еквівалентами переважно перекладаються стійкі та 

фразеологічні сполучення. Уже те, що вони часто зустрічаються в мові, 

спонукає перекладачів шукати для кожного з них постійні відповідники в 

українській мові; 

2) аналог – один із декількох можливих синонімів. У будь-якому 

двомовному словнику іноземному слову звичайно відповідає декілька 

українських синонімів. Вибір слова з ряду синонімів при перекладі 

http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/tpp/glossary.htm#%D0%95%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/tpp/glossary.htm#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/tpp/glossary.htm#%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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визначається контекстом. Переклад при допомозі аналога – вищий ступінь з 

точки зору перекладацької майстерності і методики перекладу. При перекладі 

аналогом потрібно вміти вибрати з декількох синонімів один, найбільш 

придатний у всіх відношеннях [6], причому не завжди його можна знайти у 

словнику. 

3) пояснювальний або описовий переклад – при цьому виді перекладу 

замість самого слова вживається його пояснення. Такий прийом перекладу або, 

точніше, інтерпретації слова звичайно застосовується в тих випадках, коли у 

словниковому складі мови, на яку робиться переклад. немає ні еквівалента, ні 

аналогів, які відповідають значенню слова чи словосполучення оригіналу. 

Найчастіше описово перекладаються слова, котрі позначають поняття або явища, 

які відсутні в нашому житті, а тому вони не мають в українській мові спеціальних 

слів для їх позначення [2, с. 203] 

На наше переконання, слід звернути увагу на засоби перекладу сленгу, 

що були запропоновані Т.Холстініною [3; 4]. Так, до вищезазначених вчений 

додає ще транскрипцію; транслітерацію та калькування (переклад по частинам 

слова) . 

Досить часто при аналізі перекладу сленгу в художньому творі можна 

помітити, що переклад значно м’якше, ніж оригінал [5]. Вважаємо, це 

відбувається через те, що неможливо підібрати адекватний еквівалент у мові 

перекладу або тому, що перекладач вирішив скористатися функціональним 

аналогом. Так відбувається, наприклад, у творі Дж. Селінджера «Над прірвою в 

житі»: If you really want to hear about it, the first thing you'll probably want to know 

is where I was born, an what my lousy childhood was like, ..., and all that David 

Copperfield kind of crap», де переклад звучить таким чином: Якщо вам насправді 

хочеться почути цю історію, ви, напевно, перш за все захочете дізнатися, де я 

народився, як минало моє безголове дитинство, ... словом, все це в дусі Девіда 

Копперфілда. Вочевидь, що фрази «безголове дитинство» і «каламуть» менш 

експресивні ніж «lousy childhood» і «crap». 

http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/tpp/glossary.htm#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/tpp/glossary.htm#%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC
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Ще одним яскравим прикладом з цього ж твору є такий, у якому, коли 

герой побачив на стіні напис «Fuck you» (Somebody'd written «Fuck you» on the 

wall), в перекладі говориться, що на стіні хтось написав «матюків». Таким 

чином, якщо комедії розраховані на молодь, там, відповідно, і лексика 

передається експресивно; література ж призначена для більш широкої 

аудиторії, тому при перекладі деякі вирази можна пом'якшувати. 

Аналогічний процес відбувається і при перекладі сленгу з художнього 

твору Л. Уліцької «Веселі похорони» на французьку мову. Наприклад: сортир с 

душем – des toilettes avec une douche; валяй – bon, d’accord; ни хрена не 

понимает - n’y comprend rien du tout; баба – dame; мымристая нервная 

блондинка – une petite blonde nerveuse. 

Отже, на основі вищесказаного можна зробити наступні висновки: 

1) найкращим рішенням при перекладі сленгізмів є використання 

функціональних аналогів / варіативних відповідностей за наявності їх в мові 

перекладу. При їх відсутності можна удатися до компенсації або описового 

перекладу; 2) коли контекст змушує відмовлятися від вибору однієї з 

варіантних відповідностей, тоді доводиться шукати новий варіант перекладу – 

контекстуальну заміну; 3) нейтралізація сленгових одиниць призводить до 

значних художніх втрат та перекручення змісту оригінального тексту в 

перекладі. 

Перспективою роботи є деталізація систематизації способів перекладу 

сленгу англійської мови в художній літературі та розробка нових 

перекладацьких інструментів у цій царині з урахуванням існуючого 

вітчизняного та зарубіжного досвіду у теорії та практиці перекладу. 
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У статті здійснено аналіз різнорівневих мовних засобів вираження категорії оцінки на 

прикладі іспаномовних художніх творів та їх українських перекладів. Розглянуто способи 

збереження образності при перекладі. 

Ключові слова: оцінка, лексичні засоби, синтаксичні засоби, морфологічні засоби, 

еквівалент. 

Статья посвящена анализу разноуровневых языковых способов выражения оценки на 

примере испаноязычных художественных произведений и их украинских переводов. 

Рассмотрены способы сохранения образности при переводе. 

Ключевые слова: оценка, лексические средства, синтаксические средства, 

морфологические средства, эквивалент. 

The article is dedicated to the analysis of linguistic means of expressing evaluation at 

different language levels in the context of Spanish literary works and their Ukrainian translations. 

Ways of rendering imagery in translation have been studied. 

Keywords: evaluation, lexical means, syntactic means, morphologic means, equivalent. 

 

Оцінний підхід до навколишньої дійсності, її сприйняття крізь призму 

визначеної системи норм та цінностей притаманні кожній людині. Оцінка є 

важливою складовою картин світу окремих осіб, представників певних 

соціальних груп та цілих націй, оскільки всі події та факти навколишнього світу 

сприймаються як позитивні, нейтральні або негативні залежно від встановлених 

норм, правил та особистих переконань. Аксіологічна категорія оцінки значною 

мірою визначає комунікативну інтенцію мовця і загальний зміст повідомлення, 
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а тому є актуальною і останнім часом привертає все більшу увагу дослідників 

лінгвістичної галузі знання (Н.Д. Арутюнова, О.Л.  Бєссонова, О.М. Вольф, 

Н.В. Гончарова, Т.О. Крисанова, М.О. Мініна, О.М. Островська, 

Г.І. Приходько, В.М. Телія, J.R. Averil, W.D. Hudson, D.L. Perry та ін.). Проте 

проблема збереження категорії оцінки при перекладі художньої літератури є не 

достатньо дослідженою, особливо при перекладі іспанської, тому плідним 

матеріалом для розвідок цій галузі може бути іспаномовна художня література.  

Об’єктом дослідження є мовні засоби вираження оцінки в іспаномовних 

художніх текстах та їх українських та російських перекладах. 

Предметом аналізу виступають особливості вираження категорії оцінки в 

іспаномовних художніх текстах та їхнє відтворення в українських перекладах. 

Метою статті є дослідження специфіки вираження категорії оцінки у 

художньому тексті та розгляд особливостей її відтворення при перекладі. 

Матеріалом дослідження стали автентичні іспаномовні твори Маріо 

Варгаса Льйоси "Щенята" і роман "Місто і пси" та їхні переклади українською і 

російською. 

Важливість логічної категорії оцінки розуміли ще давні філософи, 

починаючи з Аристотеля: об’єктивний світ розчленовується людиною з точки 

зору його оцінного характеру – добра і зла, користі й шкідливості і т.д., і це 

розчленування є соціально обумовленим і дуже складним чином відображено у 

мовних структурах. Уявлення про природу цінностей історично мінливі й 

нерозривно пов’язані з філософією, а ціннісні відносини закріплені у мові у 

семантичних структурах. З цієї точки зору, обраний матеріал дослідження – 

художні тексти – є найбільш адекватним контекстом для вивчення 

особливостей передачі ціннісного ставлення індивіда до оточуючих його 

об’єктів і істот. 

Оцінка як ціннісний аспект значення присутня в різних мовних виразах: 

може бути обмежена елементами, меншими за слово, або характеризує групу 

слів чи цілий вислів. 
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Мовним відповідником цієї аксіологічної категорії є категорія оцінки, яку 

деякі лінгвісти називають категорією оцінності [1, c. 73]. "Оцінка як мовна 

категорія набула глобального характеру, наче "пронизуючи живий організм 

мови "кровоносними судинами" людського ставлення" [1, с. 76], а її комплексне 

вивчення почало набирати темп, відображаючи складний та суперечливий за 

своєю сутністю характер категорії"  [4, с. 77]. 

У художньому тексті оцінка не є незалежною, а функціонує як частина 

загальної побудови опису або міркування й органічно пов’язана з 

дескриптивним аспектом тексту в цілому. Оцінний аспект тексту складається зі 

значень, які реалізуються на всіх рівнях мови – в морфології, синтаксисі, 

лексиці [1, с. 13]. 

На лексичному рівні категорія оцінки може виражатися за допомогою 

різноманітних частин мови, переважно прикметниками та дієприкметниками: 

саме вони поєднують у своїй структурі семантичний та прагматичний аспекти 

мови, що відображається як у значенні лексичних одиниць, які відносяться до 

класу прикметників, так і в їх уживанні. Завдяки наявності суб’єктивно-

оцінювальних значень та конотацій, вони мають найбільшу здатність 

характеризувати предмети у художніх творах, відтворюючи категорію оцінки. 

Розглянемо твір Маріо Варгаса Льйоси "Щенята": 

1)…del Terrazas, y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. [6, 

с. 13]. − ...і були допитливими, моторними, непосидющими, ще зовсім 

безвусими хлопчаками [2, с. 279]. 

У даному прикладі характеристику хлопцям дає один з головних героїв, 

який має на увазі й самого себе. Автор, таким чином, демонструє гарне 

ставлення до персонажів та хоче наголосити на недосвідченості молодих 

людей. Переклад містить прямі відповідники та зміни значень прикметників не 

відбувається.  

Дієслова також можуть брати участь у відтворенні значення оцінності. 

Наприклад: 
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2) Todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos, entre todos 

los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a 

zambullirnos desde el segundo trampolín… [6, с. 3]. − Того року, коли ми ще не 

курили, ще носили коротенькі штанці, ще тільки вчилися пірнати під хвилі та 

стрибати з другого трампліна "Терас" коли ми більше від усього на світі 

любили грати в футбол ...[2, с. 281]. 

У цьому прикладі виражається схвальна характеристика діяльності 

хлопців, тобто оцінка є позитивною. Л. Олевський та С. Коваль при перекладі 

використали прямі відповідники, що не змінює змісту твору та є цілком 

виправданим. 

Необхідно зазначити, що на лексичному рівні поширені також 

стилістично знижені засоби вираження оцінки такі, як простонародна лексика, 

розмовні слова, жаргонізми, лайливі слова: 

3) ...suéltenme, delirando, le importaba un pito, buitreando… [6, с. 15]. − 

Пустіть мене, горлав він, плювати я хотів на все,– аж заходиться криком... [2, 

с. 296]. 

В наведеному прикладі перекладачі вдаються до контекстуальної заміни 

відтворюючи українською мовою дієслово delirar, що має значення «марити», 

дієсловом горлати, а дієслово buitrear фразеологізмом заходитися криком. Сам 

фразеологізм importar un pito, яке має значення "не значити нічого", 

відтворюється фразеологізмом "на все наплювати". Тобто перекладачі 

підсилюють значення цих слів, роблять їх більш експресивними, щоб 

наголосити на стані люті, в якому на той момент знаходився Куельяр. Ці слова 

надають негативної оцінки головному герою, вони використовуються, щоб 

показати лють Куельяра, його роздратованість та гнів. 

До морфологічних засобів вираження оцінки відносяться суфіксація, 

префіксація та ступені порівняння прикметників. Слова, утворені за допомогою 

таких морфологічних засобів мають найбільшу оцінну семантику. Наприклад: 
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4) A medida que pasaban los días, Cuéllar se volvía más huraño con las 

muchachas, más lacónico y esquivo… [6, с. 15]. − Що не день, то похмурішим і 

мовчазнішим ставав Куельяр у товаристві дівчат. [2, с. 296]. 

Наприклад, у творі Маріо Варгаса Льйоси "Щенята" автор використовує 

зменшувально-пестливі суфікси, щоб показати лагідне ставлення одного героя 

до іншого та вираження позитивної оцінки та захоплення. Наприклад: 

5) … y le metía por los ojos sus manitas blancas, seguiría abogacía, sus 

deditos gordos y sus uñas largas, ¿abogacía? ¡uy, que feo!, pintadas color natural, 

entristeciéndose y él pero no para ser picapleitos sino para entrar a Torre Tagle y 

ser diplomático, alegrándose, manitas, ojos, pestañas, y él sí, el Ministro era amigo 

de su viejo, ya le había hablado, ¿diplomático?, boquita, ¡uy, qué lindo! [6, с. 18]. − 

І Тересіта манірно всміхалася: ой, як чудово! Ким же він хоче бути? Ще білі 

рученята в нього перед очима,– адвокатом? пальчики пухкенькі, а нігті довгі, 

лаковані, фе і цікаво! – і на обличчі гримаска. Куельяр ні, він не є крутієм чи 

базікалом, він стане дипломатом і адвокатом у Торре Тагле, Тересіта у 

захваті, рученята, очі, вії... [2, с. 299]. 

До синтаксичних засобів вираження оцінки в художніх текстах відносимо 

вставні одиниці, такі як porsuerte, poralegría, pordesgracia, однак вони рідко 

використовуються у творах, що розглядаються. Наприклад: 

6) Bueno, lo importante es que no se sienta usted sola [8, с. 44]. – Що ж, 

головне, щоб ви не почували себе самотньою [3, с. 264]. 

Частіше на синтаксичному рівні використовуються питальні та окличні 

конструкції, що підсилюють експресивність оцінки. Наприклад: 

7) Se había pasado los tres meses sin ir a las matinés ni a las playas, sólo 

viendo y jugando fútbol mañana y tarde, toquen esas pantorrillas, ¿no se habían puesto 

duras? [6, с. 4]. 

При перекладі питальна конструкція відтворюється за допомогою 

окличного речення, що надає експресивності оцінці, яку головний герой дає 

собі сам.  
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Отже, у проаналізованих художніх творах категорія оцінки виражена на 

лексичному, морфологічному та синтаксичному рівнях. Відтворення засобів 

вираження оцінки в українських перекладах характеризуються певними 

трансформаціями, зокрема досить часто перекладачами було застосовано 

прийом контекстуальної заміни, у результаті чого посилювалась експресивність 

оцінки. Також зазначимо, що трансформації до яких вдавались перекладачі не 

вели до зміни образів та оцінних значень оригіналу. 

Перспективою дослідження може бути порівняльний аналіз способів 

вираження оцінки у творах різних авторів. 
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Стаття присвячена вивченню ідей фемінізму, що проходять через весь роман В. Вулф 

«Місіс Делоуей». У художньому образі Клариси Делоуей проаналізовано роль жінки 

історичного періоду початку XX ст. у концепті «Іншої». 

Ключові слова: В. Вулф, художній образ, фемінізм, проблематика, «Інша». 

Статья посвящена изучению идей феминизма, проходящие через весь роман В. Вулф 

«Миссис Делоуей». В художественном образе Клариссы Делоуей проанализирована роль 

женщины исторического периода начала XX в. в концепте «Другой».  

Ключевые слова: В. Вулф, художественный образ, феминизм, проблематика, 

«Другая». 

The article is dedicated to studying the ideas of feminism, which go through the whole novel 

by V. Woolf «Mrs. Dalloway». In the artistic image of Clarissa Dalloway the role of women in the 

historical period of the early XX century is analyzed through the concept of the «Other».  

Keywords: V. Woolf, artistic image, feminism, problems, «Other» 

 

Вірджинія Вулф (1882 – 1941) – англійська письменниця, одна з 

найвидатніших постатей в літературі модернізму. Українська дослідниця 

творчості Вулф Н. Любарець вважає, що письменниця заохочувала своїх 

сучасників заглянути у внутрішній світ людини, спробувати проаналізувати і 

зрозуміти його, виокремити в ньому психологічно вагомі моменти, 

сконцентрувати на них увагу читача [3].  

На думку української дослідниці Г. Батюк, доробок видатної англійської 

письменниці широко й багатопланово репрезентовано в європейському та 

американському літературознавстві, але чи не найбільше розвідок її творчого 

спадку присвячено психологічним, естетичним та гендерним аспектам. 

Кількість публікацій, насамперед зарубіжних, а також вітчизняних 

літературознавців (Н. Жлуктенко, Е. Гончаренко, Н. Любарець та ін.) виявляє 

зростання зацікавленості модерністською прозою В. Вулф [1]. 

В наші дні суспільство виявляє високий інтерес до образу жінки-

феміністки, а твори Вірджинії Вулф, і сама її яскрава та неоднозначна 
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особистість є дуже  актуальними в цьому аспекті. Тому метою статті є 

проаналізувати жіночі образи у творчості В. Вулф та вплив соціуму на них. Для 

цього потрібно розв’язати наступні задачі: вивчити концепцію «жіночного» в 

суспільстві, традиційну роль жінки в соціумі та проаналізувати образи жінок на 

прикладі Клариси Делоуей.  

«Місіс Делоуей» (1925) – це роман, пронизаний різними темами та 

питаннями. В. Вулф  розмірковує про суспільство, про вплив війни на тих, хто 

там побував, і на тих, хто їх зустрічає вдома, про самотність людини, про 

психічні захворювання, про час та спогади, про роль жінки в суспільстві та її 

сприйняття цієї ролі і самої себе.  

Особливістю романа є його дуже сжаті часові межі, адже всі події 

відбуваються протягом одного лише дня у червні, коли головна героїня роману 

готується до вечірнього прийому, який є незначним приводом для глибоких 

психологічних спостережень, для детального аналізу декількох життів. Думки, 

спогади, вчинки сплітаються вправною рукою письменниці в одне ціле на тлі 

Лондона – столиці Британської імперії, культурної столиці, що вабить до себе і 

зараз. Але це місто із двома обличчями – блискучий, світський Лондон Клариси 

та місто що поглинуло безліч молодих людей.  

У романі яскраво зображено вплив Першої світової війни на лондонську 

вищу спільноту, що часто кричуще контрастує з наслідками, понесеними 

ветераном війни Септімусом Смітом. Для багатої аристократії вплив війни 

значною мірою непрямий, це лише розповіді, фотографії, брак якихось 

товарів,та слова – патріотизм, Батьківщина, герой. Але все ж деякі прагнуть 

зрозуміти основний наслідок війни: смерть. Для Септимуса, солдата, учасника 

бойових дій, який втратив друга, спогади і травми війни більш реальні, ніж 

незрозуміле мирне життя, до якого він повернувся. На благання дружини, лікарі 

безуспішно намагаються допомогти йому повернути блаженне незнання війни, 

яке він колись мав. Вульф висвітлює зіткнення між тими, хто бачив війну лише 

як джерело новин та тему для світських бесід, і Септимусами, хто бачив 

справжнє обличчя війни. Через призму цієї проблеми, перед нами промайнула 
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ще одна, а саме вічний конфлікт між голодними та ситими – аристократією та 

нижнім і середнім прошарками спільноти, які були хребтом британського 

колоніального і промислового успіху.  

Також однією з базових, що проходять через весь роман, є тема 

фемінізму, роль жінки в той історичний період та її, на перший погляд, 

незначущість.  

Сама письменниця вела досить незвичний образ життя, порушуючи ті 

правила поведінки, які були встановлені для жінок її кола того часу. Проблема 

жіночої самодостатності, самовизначення, розуміння свого місця в житті, 

суспільстві, сім’ї,  мистецтві також хвилювали В. Вулф.  

Для В. Вулф було важливо, щоб жінка-письменниця не намагалась 

писати, як чоловік, а щоб вона розуміла себе, та могла про себе розповісти [7]. З 

іншого бок , багато письменниць вважали, якщо вони хочуть, щось 

представляти із себе, у них може виникнути неминуче відчуження, так як вони 

жили в патріархальній культурі, де жінки тільки інші,і було б важко для них , 

щоб зайняти положення , відмінне від історично визначеній один для жінок. 

В. Вулф вважала, що диференціація не обов'язково веде до відособленості 

і відчуженості від інших; замість цього , вона може бути використана в якості 

основи для поліпшення стосунків. Деякі ж письменниці XX ст.,в тому числі В. 

Вулф, прагнули іншої концепції суб'єктивності у відносинах, замість того, щоб 

уникати спілкування взагалі. Деякі дослідники вважають, що основним внеском 

В. Вулф  у фемінізм було її новаторське розуміння, що гендерна ідентичність, 

створеною соціально штучно, і з нею можна посперечатись і змінити її [5]. У 

книгах В. Вулф часто концепція суб'єкта побудована через відносини. Її основні 

героїні, як Клариса, залежать від інших у самовизначенні. Саморозуміння, 

соціально-культурна ідентифікація будується, таким чином, через переплетені 

взаємодії із собою та іншими. 

Патріархальне суспільство, в якому Клариса живе, свідомо чи несвідомо 

схильне прийняти точку зору, що чоловіче – це природне джерело сили і влади, 

а жіноче – протилежність йому. Чоловікам було дозволено працювати і 
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отримувати належну освіту. Їхнім покликанням було працювати і будувати 

суспільство. Такі якості, як розум і активність пов'язані з мужністю, в той час як 

емоції і пасивність притаманні жіночності. Крім того, патріархальна культура 

цінує ті якості, які пов'язані з мужністю, ніж ті, які пов'язані з жіночністю.  

Схожу точку зору можна побачити і в творчості французької письменниці 

і філософа Сімони де Бовуар. У книзі «Друга стать» вперше була поставлена 

проблема феномену «Іншої» в культурі. У цій роботі аналізується суспільство, 

що сприймає чоловіче як позитивну культурну норму, а жіночне як відхилення 

від норми, що письменниця називає поняттям «Iнше». С. де Бовуар простежує 

це на прикладі біологічних, соціально-філософських, психоаналітичних теорій, 

а також літературних творів і демонструє, що над усіма аспектами соціального 

життя і мислення домінує ставлення до жінки як до «Іншої» . Ця культурна 

норма потім і засвоюється самими жінками в процесі соціалізації. Суспільна 

група, що позначається як «Інша», отримує свідоцтво про «неповноцінність» і 

позбавляється не тільки права на рівність, а й права безкарно залишатися 

«Іншою», тобто жити інакше у фізичному, духовному і психічному сприйнятті 

у порівнянні з групою, яка встановлює культурні норми і цінності. 

Кларисі важливо показати, що вона гарна господиня дому, вона 

самовиражається через цей традиційний для жінки образ в суспільстві. Але в 

той же час вона уособлює жіночий опір. Але які ресурси доступні їй у 

протистоянні, щоб посперечатись, і, якщо це можливо, перевершити і 

патріархальні припущення? Перший опір Клариси можна побачити в її відмові 

Пітеру Уолшу, який був пристрасно в неї закоханий. Тут Клариса вбиває свою 

пристрасть у собі, щоб не бути поневоленою Пітером. Вона намагається 

рухатися в напрямку незалежності. Клариса вважає, що якщо дасть згоду на 

шлюб, то вона позбудеться свободи, тому що Пітер все одно підкорить її, 

змусить жити за його правилами. Пітер характеризує Кларису як холодну, 

задерев’янілу, зарозумілу та манірну. Натомість Річард згоден давати Кларисі 

деяку свободу, якої вона прагне.  
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Їй довелося визнати в сім'ї поділ між чоловіком і дружиною. Річард 

зайнятий політикою більше ніж дружиною, сама Клариса відчуває 

розчарування. Шлюб Клариси і Річарда не є ідеальним, і та жертва, яку вона 

принесла заради незалежності, не приносить їй справжнього щастя.  

Таким чином, Клариса пом'якшує свою самотність за рахунок 

соціального, суспільного життя. Чоловіки не розуміють, чому Клариса 

влаштовує свої вечірки, і чому вони настільки важливі для неї. Організація 

вечірок є ще однією ознакою того, що Клариса намагається опиратися 

патріархальному суспільству, його спробам нав’язати їй правила гри.  

П. Во наводить висловлювання С. де Бовуар, яка відмічає, що роль статей 

визначається суспільством, і що жінками не народжуються, а стають. І це не 

стале явище, а процес, тобто ролі людини в соціумі, в різних умовах 

змінюються. Тому традиційні ролі жінки – це явище штучне, нав’язане 

суспільством [7]. І особистість Клариси виробляється через соціальні взаємодії, 

на неї впливають ідеї ролей статей.  

Американська письменниця Ф. Проуз вважає, що В. Вулф хотіла 

наповнити книгу життям, показати життя і смерть, розсудливість і безумство, 

зображувати і критикувати соціальну систему. Дійсно, «Місіс Делоуей» вражає 

насиченістю: багато героїв, особистих історій, життєвого досвіду. Це історія 

про жінку, яка готується до вечірки протягом одного дня в Лондоні. Але тут 

насправді є все: життя, смерть, любов, шлюб, батьківство, сьогодення і минуле, 

пам'ять, Лондон, війна, горе, хвороби, соціальний снобізм, дружба, співчуття, 

жорстокість, та розмірковування про себе, про тих, хто поруч, з тими, з ким 

доля зводить кожного дня [5]. 
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Стаття присвячена пошуку шляхів формування лексичних навичок у студентів 1-2 

курсів внз, а також розробці системи вправ з метою оптимізації навчання. 

Ключові слова: лексичні навички, вміння, вправа 

Статья посвящена  поиску путей формирования лексических навыков у студентов 1-2 

курсов вузов, а также разработке системы упражнений, направленной на оптимизацию 

обучения. 

Ключевые слова: навыки, умения, упражнение 

The article is devoted to the formation of students’ vocabulary skills and designing exercises 

with the purpose of teaching. 

Key words: skills, habits, exercise 

 

Дана стаття присвячена пошуку шляхів активізації навчання лексичного 

матеріалу у вищих навчальних закладах. Об'єктом дослідження став процес 

формування лексичних навичок у студентів внз. Предмет дослідження – зміст і 

структура комплексу вправ, спрямованих на формування таких навичок. Метою 

дослідження було теоретичне обґрунтування обліку факторів, що впливають на 

формування рецептивних та продуктивних лексичних навичок, а також 

розробка комплексу вправ, спрямованих на оптимізацію навчання.  
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Як свідчать дослідження, для використовування якої-небудь лексичної 

одиниці, слід: згадати її, викликати в пам'яті відповідно задачі, задуму, що 

відбувається, звичайно, свідомо; миттєво поєднати дану ЛО з попередньою або 

наступною, причому поєднання це повинно бути не просто правильним 

лінгвістично, але і адекватним мовній задачі в даній ситуації. Вказані операції 

супроводжуються роботою механізму ситуативного стеження: якщо 

автоматично викликане слово не підходить, ситуація не “спрацьовує”, то 

включається вже свідомий вибір ЛО, або свідомий підбір поєднань. Основними 

якостями лексичної навички є [2]:  

 автоматизованість – характеризує визначену швидкість протікання дії, 

цілісність і плавність, низький рівень напруженості; 

 гнучкість – готовність навички включатися в нові ситуації спілкування, 

функціонувати на новому мовному матеріалі; 

 стійкість – міцність при виконанні мовленнєвої  дії; 

 свідомість – здатність свідомого контролю у випадку виникнення 

утруднень при побудові висловлювання або здійснення помилки. Останнє 

забезпечується за рахунок підключення механізму самоконтролю і 

самокорекції, який формується процесі вивчення мови і щедрої мовної 

практики. 

 Перераховані якості навички формуються в результаті виконання вправ, 

що отримали назву підготовчих (чи мовні, тренувальних) [1]. Тільки 

систематичне тренування у виконанні таких вправ веде до формування стійкої 

навички, без якої якісне і безпомилкове володіння мовою неможливе. Вправи, 

їх підбір, зміст, характер і послідовність зумовлюють, чи буде створений 

механізм спілкування, чи здійсниться комунікативна діяльність, чи буде 

досягнута практична мета навчання іноземній мові.  

Формування ЛН припускає проходження певних ступенів [3]: 

семантизація ЛО, автоматизація ЛО, подальше вдосконалення ЛН.  

    Ці етапи розділені, звичайно, умовно, чіткої межі між ними немає. Але 

центральною ланкою в цьому ланцюзі є автоматизація, не тільки по 
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положенню, але і по значенню. Семантизація і автоматизація мають місце на 

дотекстовому етапі, подальше вдосконалення на текстовому і післятекстовому. 

В роботі над лексичною стороною мови необхідно: дотримуватись 

принципу усного випередження: формувати ЛН до роботи над текстом;  

працювати не над ізольованим словом, а в контексті, починаючи з  

пред'явлення слова в процесі семантизації; особливу увагу надавати 

сполучуваності ЛО; кожне слово "пропускати" через всі аналізатори; 

використовувати способи семантизації залежно від методичної типології 

лексики; методично використовувати ілюстративну і мовну наочність залежно 

від віку навчаємих, мети, характеру матеріалу, стадії роботи; ретельно 

підбирати вправи, відповідні  характеру поставленої мети; ретельно 

продумувати послідовність вправ, яка відповідає стадіям формування ЛН;  

досягати максимальної повторюваності і комбініювання ЛО; дотримуватись 

виконання головних задач кожного етапу при вдосконаленні ЛН; перевіряти 

знання слів тільки через володіння ними, а не шляхом опиту; на одному уроці 

засвоювати тільки одне значення якого-небудь багатозначного слова.      

Враховуючи описану вище структуру ЛН, деякі автори визначають недоліки, 

властиві традиційній процедурі роботи по його формуванню. По-перше, нові 

ЛО як би "нав'язуються" навчаємим. Останні часто приходять на урок іноземної 

мови після інших уроків, і їх мозок працює в іншому, не відповідному 

сприйняттю слів, режимі. Слова, що пред'являються, ні в змістовному, ні в 

емоційному плані для них не значущі, оскільки не потрібні зараз, в даний 

момент, для того, щоб щось сказати. По-друге, учні при презентації їм 

іноземної лексики пасивні. Вони, звичайно, запам'ятовують, але 

запам'ятовування тут самоціль, бо воно довільне. В основі цього лежить 

стратегія: спочатку запам'ятовуй, потім використовуй. При всій зовнішній 

логічності вона шкідлива, оскільки необхідно не запам'ятовувати, а потім 

використовувати, а запам'ятовувати, використовуючи, тобто запам'ятовувати в 

діяльності, мимовільно. По-третє, семантизація 10-15 слів займає часто 20-25 

хвилин уроку. Ці хвилини, помножені на кількість уроків, де присутня 



 100 

семантизація, складають в цілому ледве не 1/10 частину всього учбового часу. 

По-четверте, семантизація –  це лише повідомлення значень, головним же в 

слововживанні є не саме значення слова, а його зв'язки. Знання значення є 

тільки знання слова, володіння словом вимагає засвоєності його призначення, 

його функції. Стратегія "спочатку поза ситуацією, потім в ситуації" або 

"спочатку форма і значення, потім функція, призначення" – неефективна, або 

вимагає надзвичайно багато часу. Співвіднесеність будь-якої сторони навички з 

ситуацією саме тому і дієва, що отримується вона разом із словом, тобто коли 

слово засвоюється як функціональна одиниця.  При розробці вправ слід 

враховувати перелічені недоліки, які характерні і для внз.  

Навчання лексики передбачає навчання активного і пасивного лексичного 

матеріалу. Навчання активному лексичному матеріалу передбачає більш 

широке поле для діяльності викладача і відповідно більше можливостей 

мотивувати студентів у навчанні. На етапі ознайомлення навчання активному і 

пасивному лексичному матеріалу може бути однаковим і суттєво не 

відрізнятися. Різниця виникає лише на етапі тренування, де у навчанні 

пасивному словнику участь вчителя може бути мінімальною завдяки 

самостійній роботі. Тому у розробці системи вправ ми вважаємо більш 

доцільним зосередити свою увагу на навчанні активному лексичному 

матеріалу.   

На етапі ознайомлення з новим лексичним матеріалом ми маємо справу з 

двома компонентами мотиваційних моделей – це причини та вирішення 

зробити щось. Основним результатом ознайомлення учнів з учбовим 

матеріалом і дій з його реалізації є його усвідомлення, а також усвідомлення і 

розуміння того, яку комунікативну задачу можна вирішити за допомогою 

даного матеріалу (наприклад, назвати предмет, запитати щось у друга). Тому 

введення нової лексики доцільно починати з організації такої мовної ситуації, 

яка б викликала потребу оволодіти нею. Результатом подібної ситуації буде 

інформаційна нестача (information gap),  що є дуже мотивуючим фактором у 

навчанні.  
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Переходячи до подання нової лексики, слід підтримати початкову 

мотивацію студентів. На цьому етапі це можна зробити використовуючи 

наочність. Осмислення і розуміння матеріалу, який сприймається на слух, 

забезпечується опорою на показ предметів. Крім того, завдяки комплексному 

впливу на органи відчуття студентів, лексика засвоюється швидше й 

ефективніше. Йде спрямованість на емоційне сприйняття (образний показ). Цей 

етап почався вже під час демонстрації карток, на зворотній стороні яких були 

написані слова.    

Практично беручи безпосередню участь у “складанні” активного 

словника, студенти знаходять вихід для свого бажання оволодіти темою вже на 

етапі ознайомлення.  

На етапі тренування на перший план виходить ще один компонент 

мотивації – це збереження зусилля або наполягання студентів у засвоєнні 

активної лексики. Важливим завданням вчителя буде підтримати зусилля учнів 

і надати поштовх для подальших причин для дії. Насамперед це можливо 

зробити шляхом надання різноманітних і цікавих завдань. Поступовим 

ускладненням завдань можуть бути вправи, де потрібно скласти слово із 

частин, дописати закінчення слів, обираючи зі списку запропонованих, 

вставити пропущені літери, знайти слова, заховані у кросворді або вставити 

слово. Роздаючи завдання, викладач може регулювати рівень складності для 

кожного студента, реалізуючи таким чином принцип індивідуалізації.  

Для експериментальної перевірки викладеного вище, ми вибрали тему 

“Спорт».  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.  
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Стаття присвячена аудіюванню як виду мовленнєвої діяльності та дослідженню 

особливостей розробки та створення навчальних матеріалів з аудіювання з англійської мови 

на основі твору “Great Expectations”.  

Ключові слова: аудіювання, мовленнєва діяльність, навчальні матеріали.  

Статья посвящена аудированию как виду речевой деятельности и исследованию 

особенностей разработки и создания учебных материалов по аудированию по английскому 

языку на основе произведения “Great Expectations”. 

Ключевые слова: аудирование, речевая деятельность, учебные материалы. 

The article is devoted to listening comprehension as a kind of speech activity and to the 

research of features of the development and creation of educational materials in English listening on 

the base of  “Great Expectations”.  

Keywords: listening, speech activity, educational materials. 

 

Аудіювання – один з чотирьох видів мовленнєвої діяльності, сутність 

якого полягає у сприйманні на слух мовлення, його розумінні. Це основне 

джерело отримання знань, основа спілкування, засіб здобуття інформації. 

Взагалі, аудіювання як дія входить до складу усної комунікативної діяльності 

та використовується в будь-якому усному спілкуванні, підпорядкованому 

виробничим, суспільним або особистим потребам [1].  Тому ця тема є однією з 

найактуальніших тем у сучасній методиці навчання іноземній мові, так як без 
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аудіювання неможливо мовне спілкування, оскільки це процес двосторонній. 

Серед вчених, які досліджували це питання такі, як: В.А. Бухбиндер, С.Ю. 

Ніколаєва, Н.Д. Галькова, Н.И. Гез, А.П. Грызулина, Г.А. Китайгородская, Я.М. 

Колкнер, Г.В. Рогова, Е.Н. Соловова, О.Б. Тарнопольський, К. В. Фокина, та 

інші.  

Аудіювання – дуже важкий вид мовленнєвої діяльності. Отже, недооцінка 

аудіювання у навчальному процесі може вкрай негативно позначитися на 

мовному рівні студентів. Але, нажаль, ступінь досліджуваності цієї проблеми в 

методиці є недостатньо глибоким.  

У рамках статті, яка висвітлює результати дипломної роботи, 

досліджується розробка навчальних матеріалів з аудіювання з англійської мови.  

Актуальність дослідження – визначається необхідністю пошуку 

оптимальних шляхів формування навичок та вмінь аудіювання.  

Об’єкт дослідження – аудіювання як вид мовленнєвої діяльності. 

          Предмет дослідження – особливості, задачі та засоби створення 

навчальних матеріалів з аудіювання. 

Мета дослідження – вивчити та проаналізувати особливості аудіювання 

як виду мовленнєвої діяльності, дослідити особливості розробки та створення 

навчальних матеріалів з аудіювання з англійської мови на основі твору “Great 

Expectations”.  

Завдання дослідження – дати загальну характеристику аудіювання як 

виду мовленнєвої діяльності; вивчити процес навчання аудіювання на різних 

етапах; проаналізувати вправи на розвиток аудитивних вмінь, які містять 

підручники; розробити та запропонувати для навчання матеріали з аудіювання. 

Методи дослідження – аналіз і синтез під час опрацювання 

лінгвістичного, психологічного, педагогічного і методичного матеріалу з 

об’єкту дослідження; систематизація кращого досвіду методистів та вчителів-

словесників; спостереження, експериментальне навчання, статистична обробка 

даних.  
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Виділяють декілька видів аудіювання, кожен з яких має свої особливості 

та сферу використання. Серед них: глобальне аудіювання, докладне (детальне) 

аудіювання, критичне аудіювання [2].  

Для рівня глобального розуміння характерно розуміння теми як 

смислового ядра тексту, яке базується на з'ясуванні ключових слів – смислових 

опорних пунктів тексту. 

Рівень детального розуміння визначається шляхом заповнення пропусків 

у графічному ключі, який представляє з себе скорочений або повний виклад 

прослуханого. Залежно від мовної підготовки слухаючих і складності тексту 

пропуски можуть мати великі чи малі інтервали (наприклад, пропускається 

кожне одинадцяте слово, кожне сьоме або кожне третє). 

Рівень критичного розуміння пов'язаний з оцінкою прослуханого, з 

виділенням основної інформації, з коментуванням і обговоренням, тобто з 

усякого роду творчими, проблемними завданнями, що припускають розуміння 

емоційно-оцінних елементів тексту і наявність вміння співвідносити зміст із 

ситуацією спілкування. При навчанні аудіюванню необхідно дотримуватися 

певної послідовності проведення вправ. До прослуховування тексту зазвичай 

виконуються вправи, в котрих треба визначити заголовок, дізнатися окремі 

елементи (цифри, дати, імена власні). Вправи, що вимагають власної оцінки 

почутого, йдуть за тими, де потрібно знайти в тексті дані, що свідчать про 

ставлення автора до того чи іншого факту або персонажу. Починати слід з 

вправ, що не вимагають відповіді або висловлювань іноземною мовою. 

Апробацію створених навчальних матеріалів з аудіювання на основі 

твору “Great Expectations” було проведено на заняттях з англійської мови у 

Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті зі 

студентами 5 курсу навчання.  

Ці матеріали, побудовані за принципами новітніх англомовних 

методичних видань, відрізняються різноманіттям та кількістю розроблених 

вправ, які дозволяють відпрацювати як відповідний лексичний матеріал, так і 

певні граматичні конструкції. Різнобічний підхід до створення вправ дозволяє 
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максимально повно охопити обрані лексичні одиниці та відпрацювати їх 

практичне вживання. 

Кожний розділ має уніфіковану структуру та включає дотекстові, 

післятекстові вправи і такі, що мають виконуватися під час читання тексту, для 

запам’ятовування обраного лексичного матеріалу, які призначені для 

аудиторної та позааудиторної роботи студентів. Також подано перелік питань 

для обговорення і теми творів. При розробці вправ відбирався такий лексичний 

матеріал, що відповідає рівню знань студентів старших курсів денного та 

заочного відділення.  

Вправи, що виконуються перед початком прослуховування, найбільш 

інтенсивно керують процесом сприйняття іншомовної мови. Вони сприяють 

створенню в учнів мотивації, настрою на прослуховування тексту певного 

змісту, зняттю мовних (лексичних, граматичних і фонетичних) труднощів, а 

також труднощів, що стосуються країнознавчої інформації [3]. Ці вправи 

представлені питаннями, які даються перед текстом і на які учні повинні 

відповісти в процесі аудіювання. Завдання – створення певної спрямованості. 

Порядок проходження питань повинен відображати порядок прямування 

інформації в тексті.  

Наприклад: 
 

What do you know about the story? Circle Y (Yes) or N (No) for each of the 

statements. 

1 Miss Havisham's wedding was cancelled. Y/N 

2 Miss Havisham wants Pip to fall in love. Y/N 

3 Estella is one of Pip's friends. Y/N 

4 Pip comes from a well-educated country family. Y/N 

5 Pip is happy until he hears about his 'great expectations'. Y/N 

 

Вправи, що мають виконуватися під час читання тексту, спрямовані на  

запам’ятовування обраного лексичного матеріалу, контроль його розуміння. В 

цілому, розуміння тексту контролюється шляхом виконання наступних завдань: 
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- поставити висловлювання в правильній послідовності; 

- підібрати синоніми; 

- підтвердити або заперечити; 

- вибрати правильну відповідь; 

- виписати нові слова. 

 

 

Наприклад: 
 

Listen to Chapters 7 to 10. Are these sentences true (T) or false (F)? Rewrite 

the false sentences with the correct information. 

1 Pip's first impression of London was disappointing. 

2 Herbert Pocket thought Estella was a lovely girl, and wanted to marry 

her himself. 

3 Wemmick lived in a castle in London. 

4 Mr Jaggers was often robbed because he left his doors unlocked. 

5 Pip was ashamed of Joe when Joe came to see him in London. 

6 Magwitch was a friend of Pip's. 

7 Estella told Pip that she loved him. 

8 Herbert planned to marry Clara for her money. 

9 Herbert advised Pip to forget Estella. 

10  Pip promised to visit Joe more often, and Biddy believed him. 

 

Що стосується післятекстових вправ при навчанні аудіювання, то, в 

цілому, розуміння тексту контролюється шляхом виконання наступних завдань: 

- відповісти на запитання (удосконалюються навички говоріння); 

- підтвердити або заперечити думку шляхом дискусії; 

- написати твір; 

- зробити переклад з використанням нового лексичного матеріалу. 
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Наприклад: 
 

Did you like the ending of the story, or would you have preferred a different 

one? Choose from these ideas, or use one of your own, and write a new ending for the 

story. 

1 Pip meets Estella again at the old house, but she is still as cold and 

distant as ever, and they say goodbye for the last time. 

2 Pip never sees Estella again, and remains single all his life. 

3 Joe dies. Pip marries Biddy, and becomes a good father to Joe's children.  

Основна мета післятекстових вправ – контроль розуміння та інтерпретація 

змісту. 

Метою будь-якого контролю є визначення рівня сформованості 

мовленнєвих умінь і того, наскільки точно і повно сприйняли студенти той чи 

інший аудіотекст. 

Багато післятекстових вправ при навчанні аудіюванню спрямовані на 

розвиток слухомоторної пам'яті, уваги, механізму прогнозування, на 

відпрацювання вимови і на розширення обсягу короткочасної пам'яті [3]. 

Навчання аудіювання будується як реалізація певної програми дій з 

сприймаємим на слух текстом. Завдання до кожної вправи дано, щоб краще 

орієнтувати учнів у послідовності дій, які необхідно здійснювати в процесі 

прослуховування і після нього, і щоб так заздалегідь націлити на передбачувані 

форми контролю розуміння. 

Таким чином, послідовне та структуроване вивчення матеріалу, а також 

запропоновані післятекстові вправи дозволяють студентам ефективно засвоїти 

необхідні лексичні одиниці та самостійно перевірити рівень знань. 

Також було запропоновано включити у навчальні матеріали стислий 

глосарій з новими лексичними одиницями, за допомогою якого можна було б 

урізноманітнити та зробити більш структурованим навчання студентів.  
 

blacksmith  someone whose job is to make and repair things made of iron 

bless   to ask God to protect and look after someone 
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on board  on a boat or ship 

brandy  a strong alcoholic drink 

candle  a round stick of wax which burns to give light 

 

Його розташовано одразу після інформації про автора та перед вправами, 

що виконуються перед початком прослуховування. 

Створені навчальні матеріали можуть бути корисними для студентів 

мовних вузів денної, заочної та дистанційної форм навчання, які за програмою 

вивчають твір Ч. Діккенса «Great Expectations». Вони можуть також стати у 

нагоді усім, хто цікавиться англійською мовою та хоче поповнити свій 

словниковий запас. 

Отже, можна зробити висновок, що, при комплексному підході до 

навчання аудіювання, з урахуванням його психофізичних механізмів і 

використанням широкого спектра систем вправ, спрямованого на вирішення 

різного роду завдань, представляється можливим розвинути вміння навчитися 

розуміти іноземну мову і забезпечити процес ефективного мовного 

спілкування. 

Перспектива дослідження вбачається у розробці більш ефективних вправ, 

які виконуються на етапі формування вмінь усного мовлення.  
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Дипломна робота присвячена побудові комплексу вправ для формування навичок та 

вмінь усного мовлення студентів за темою «Освіта у США та Великобританії». У цій статті 

наведений теоретичний аналіз процесу формування навичок та вмінь усного мовлення, 

описується основні підходи до складання відповідної системи вправ. 

Ключові слова: вміння, навички, система вправ, усне мовлення. 

Дипломная работа направлена на создание комплекса упражнений для формирования 

навыков и умений устной речи студентов по теме: «Образование в США и Великобритании». 

В данной статье  представлен теоретический анализ процесса формирования навыков и 

умений устной речи, описываются основные подходы составления определенной системы 

упражнений.   

Ключевые слова: умения, навыки, система упражнений, устная речь. 

The diploma paper is aimed at creating a complex of exercises for the formation of oral 

speech skills and abilities on the topic “Education in the USA and Great Britain”. This article deals 

with the theoretical analysis of the process of oral skills formation, describes the main approaches 

of making a certain system of exercises. 

Key words: skills, abilities, system of exercises, oral speech. 

 
Сучасне суспільство ставить нові вимоги до особистісних і професійних 

якостей людини – рівня її соціальної адаптації, загальної культури, загальної і 

соціальної підготовки, творчих здібностей. У цих умовах роль вивчення 

іноземних мов значно розширюється, підвищується необхідність розглядати 

іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Основною 

метою навчання іноземних мов є формування комунікативної компетенції. 

Об’єктом дослідження є навички та вміння усного мовлення. 

Предметом дослідження є розробка комплексу вправ для формування  

навичок та вмінь усного мовлення у межах навчальної теми «Освіта у 

США та Великобританії». 
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Актуальність даного дослідження визначається важливістю 

обгрунтування ефективних методів навчання різних видів мовленнєвої 

діяльності. 

Метою дослідження є аналіз ефективних методів формування вмінь 

усного мовлення, визначення методики формування навичок та вмінь говоріння 

та створення комплексу вправ для формування навичок та вмінь усного 

мовлення за темою «Освіта у США та Великобританії». 

Для досягнення мети були виконані такі задачі: 

• розглянуто психолого-педагогічні основи формування навичок та 

вмінь усного мовлення; 

• розроблена система вправ для формування навичок та вмінь усного 

мовлення студентів за темою « Освіта у США та Великобританії». 

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

США та Великобританії». 

Практичне значення роботи полягає у використанні розробленого  

комплексу вправ при навчанні усного мовлення за темою «Освіта у США 

та Великобританії» у вищих навчальних закладах, де англійська мова 

вивчається як перша або друга іноземна мова. 

Наукова новизна цієї роботи полягає у подальшому поглибленні знань 

про умови формування мовленнєвих вмінь та навичок за темою «Освіта у США 

та Великобританії». 

Під час дослідження було виявлено, що навчально-методичні комплекси, 

які побудовані на основі комунікативного методу навчання іноземним мовам, 

найбільш ефективні під час навчання усного мовлення. 

Комунікативно орієнтоване викладання мов має на меті не тільки дати 

студентам практичні знання з граматики та лексики, але також розвинути 

розуміння того, як відповідна мова використовується для спілкування [4]. 

Комунікативний метод або підхід розвиває всі мовні навички починаючи 

від усного та писемного мовлення і закінчуючи читанням та аудіюванням. Під 

час вивчення матеріалу створюються ситуації, де студенти мають можливість 
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спілкуватись в парах один з одним, а також в групах. Це дає студентам 

можливість проявити ініціативу, висловити свою точку зору, проаналізувати 

відповідь співрозмовника і навіть брати участь у диспуті. Це робить заняття 

цікавішим та мотивує студентів більше говорити та спілкуватися на іноземній 

мові.  

Отже комунікативний метод навчання іноземних мов полягає в тому, що 

на заняттях з усної практики використовується імітація ситуацій з реального 

життя, яка мотивує студентів  вільно спілкуватися іноземною мовою, 

обмінюватися своїми думками з іншими студентами та насамперед вчитися 

думати та правильно виражати свою думку на іноземній мові. 

Говоріння – це активний, продуктивний вид мовленнєвої діяльності, що  

належить до усного мовлення, за допомогою якого відбувається обмін  

інформацією, встановлюється контакт та взаєморозуміння, здійснюється 

вплив на співрозмовника у відповідності з комунікативними намірами того, хто 

говорить [2, с. 190]. 

Для формування навичок і вмінь усного іншомовного мовлення потрібна 

науково обґрунтована система вправ. Вправа – це спеціально організоване в 

навчальних умовах багаторазове виконання окремих операцій, дій або 

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

Під час дослідження було розроблено комплекс вправ, спрямованих на 

формування навичок усного мовлення. Методичний посібник спрямований на 

підвищення ефективності процесу формування і вдосконалення вмінь 

спілкування іноземною мовою студентів.  

Розроблений посібник, враховує такі компоненти, як:  

1. Зміст завдання сприяє закріпленню найбільш важливих питань 

матеріалу, що вивчаються; 

2. Завдання сформульовані так, щоб при їх вирішенні студент мав 

можливість використовувати наявні знання в різних варіантах і ситуаціях; 

3. Завдання конкретні та базуються на життєвих ситуаціях; 

4. В процесі виконання завдань студенти формують пізнавальні вміння і  
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навички; 

5. Завдання спрямовані на формування вмінь і навичок; 

6. Деякі завдання націлені на самостійну роботу. 

Основними засобами реалізації запропонованої моделі є вправи, які 

відрізняються якісним складом, кількісним співвідношенням, тематичним 

зв’язком, змістом. Усі вправи об’єднані в комплекс, що забезпечує виконання 

поставлених завдань. Розроблений комплекс має комунікативну спрямованість 

та передбачає виконання студентами продуктивних, рецептивно-

репродуктивних, комунікативних, умовно-комунікативних та 

некомунікативних вправ. Складена система вправ включає мовні та 

комунікативні вправи на підстановку, порівняння, заміну, доповнення, 

трансформацію, комбінування та вправ типу «питання – відповідь».  

Важливе місце у комплексі вправ відводиться перекладним вправам. 

Переклад із рідної мови на іноземну збільшує ступінь повноти орієнтувальної 

основи, бо під час перекладу відбувається зіставлення мовних систем двох 

контактуючих мов, у результаті чого студенти більш усвідомлено засвоюють 

навчальний матеріал [1]. 

Мовленнєві вправи і завдання грають дуже важливу роль у розвитку 

навичок та вмінь усного мовлення. В процесі навчання створюються ситуації, 

які передбачають виконання певних вправ та завдань, які схожі реальні 

мовленнєві умови спілкування.  

Отже було запропоновано вправи, які створюють ситуації мовлення, 

адекватні умовам майбутньої діяльності студентів за зазначеної темою – бесіда, 

дискусія, коментування, переказ тексту на основі прочитаного матеріалу, 

розповідь за темою, рольова гра та ін. 

Таким чином, можна дійти висновку, що загальною стратегією навчання 

іноземних мов є комунікативний підхід, який зумовлює практичну мету 

навчання іноземних мов, а саме оволодіння іншомовним міжкультурним 

спілкуванням шляхом формування і розвитку міжкультурної комунікативної 

компетенції та її складових. Визначивши мету та стратегію навчання іноземних 
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мов, стає зрозумілим, що впровадження комунікативно орієнтовного навчання є 

необхідністю сучасного життя.  

Створений навчально-методичний посібник відповідає поставленій меті 

навчити студентів усному мовленню за темою «Освіта у США та 

Великобританії» та сформувати навички та вміння говоріння, за термін 

відведений відповідною навчальною програмою. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаються у поглибленні 

уявлення про створення найоптимальніших умов для навчання усного 

мовлення. 
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Стаття присвячена дослідженню романної спадщини американських письменників 

єврейського походження С. Беллоу і Ф. Рота в аспекті національної ідентичності в умовах 
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мультикультуралізму американської літератури, а також виявленню типологічних рис 

«маргінального» героя в романах зазначених письменників. 

Ключові слова: маргінальність, маргінальний герой, роман. 

Статья посвящена исследованию романного наследия американских писателей 

еврейского происхождения С. Беллоу и Ф. Рота в аспекте национальной идентичности в 

условиях мультикультурализма американской литературы, а также виявлению 

типологических черт «маргинального» героя в романах обозначенных писателей. 

Ключевые слова: маргинальность, маргинальный герой, роман. 

The present article focuses on both researching the novel heritage of the American Jewish 

writers S. Bellow and F. Roth from the point of view of national identities in the environment of 

American literature multiculturalism and revealing the typological features of the “marginal” hero 

in the above mentioned writers’ works. 

Key words: marginality, marginal hero, novel. 

 
Поняття «маргінальності» і проблема «маргінального» героя набувають 

значущості в американській літературі з середини ХХ століття, оскільки 

пов’язані зі змінами в концепції американської культури загалом.  

Актуальність нашої роботи визначається, по-перше, тим, що 

«маргінальність» дотична важливій проблемі американського суспільства – 

проблемі мультикультуралізму, яка у зв’язку з процесами світової глобалізації 

набуває все більшого значення і здобуває статус культурної, політичної й 

соціальної концепції. 

Проблема мультикультуралізму в США пов’язана з феноменом 

«етнічного плюралізму» й одвічною проблемою «пошуків коріння», яка 

значною мірою тяжіє до образу «ризоми», що передбачає переплетення й 

множинність первнів. Відповідно художнє відображення цих процесів у 

літературі потребує подальшого вивчення. По-друге, зазначені проблеми 

пов’язані з проблемою «поліжанровості» американської літератури, а також 

тенденцій до «розмивання» чітких меж жанрів. 

Метою роботи є виявлення рис маргінального героя в романах С. Беллоу і Ф. Рота.  

Об'єктом дослідження є романи С. Беллоу «Герцоґ» і Ф. Рота «Випадок 

Портного».  

Методологічну основу роботи складають роботи,  присвячені проблемам 

теорії та історії літератури  (Л. Андрєєв, Н. Висоцька, Т. Михед, М. Новикова), 

фундаментальні розвідки з проблем поетики роману (Т. Денисова, М. Бахтін). 
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Наукова новизна роботи полягає у дослідженні романної творчості 

С. Беллоу і Ф. Рота в аспекті національної ідентичності в умовах 

мультикультурності американської літератури та виявленні типологічних рис 

«маргінального» героя у романах письменників. 

Творчість Сола Беллоу (1915-2005) і Філіпа Рота (1933), представників 

третього покоління єврейських американських письменників,  – оригінальне 

явище в американській літературі другої половини XX століття. В романістиці 

письменників знайшли відображення провідні тенденції доби: тяжіння до 

інтелектуалізації та рефлексії, а також увага до питань національної 

ідентичності й етнічної своєрідності в умовах мультикультуралізму США, що 

зумовлює актуальність вивчення творів цих митців. 

У становленні американської єврейської літератури виділяються три 

періоди. Відповідно, виявляються три покоління представників американської 

єврейської літератури, «одночасно присутніх у двох світах – суто єврейському і 

власне американському» (С. Фішман, О. Калужина) : 1) перші три десятиліття 

ХХ століття (М. Антін, А. Єзерська, Л. Льюїсон, Д. Фрідман); 2) 1930–1950-і 

роки (Ч. Рєзніков, Дж. Епстейн, С. Берман, А. Кейзин); 3) 1950–1960-і рр. – 

2000-і рр. (С. Беллоу, Е. Візель, Х. Голд, Б. Маламуд, Ф. Рот, Дж. Хеллер, 

Д. Шварц) [3, с. 5]. 

У вітчизняному літературознавстві проблемам пошуків національної й 

конфесійної ідентичності, маргінальності героїв в творчості американських 

письменників присвячено роботи І. Бельцер, М. Бронич, Т. Венедиктової, 

Н. Висоцької О. Калужиної, О. Механікової та ін. 

Термін «маргінал» належить американському соціологу Р. Парку, який 

увів його на початку ХХ ст. для визначення ситуації неадаптації іммігрантів до 

нових соціальних умов. Згодом сфери функціонування поняття маргінальності 

розширились, воно увійшло в обіг літературознавства, філософії та 

культурології. Літературний герой-маргінал також визначається як 

«серединний», «амбівалентний», «межовий», що вживаються як синоніми 

(У. Аллен, О. Калужина, О. Механікова). Загалом поняття маргінальності 
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припускає відсторонену, відчужену позицію героя щодо світу соціальних, 

релігійних і моральних цінностей. Маргінальність героїв може визначатися їх 

«внутрішньою чужістю» (Т. Агапкіна), що стала результатом етнічної й 

екзистенціальної інакшості. 

В романах С. Беллоу «Пригоди Огі Марча» (1959) і «Гендерсон, король 

дощу» (1959), «Герцоґ» (1964) зображено світ очима індивіда, що усамітнився і 

цілком віддався створенню власного світу шляхом рефлексії.  

Художній часо-простір роману «Герцог» є «мозаїчним»: це великі міста 

Америки та Європи середини ХХ століття, якими подорожує герой роману 

С. Беллоу. Мозес Герцоґ (повне ім’я Мозес Елкана Герцоґ) – головний герой 

роману, за походженням єврей з російським корінням. Народившись у Канаді 

(Монреаль), він здобув освіту й «зробив кар’єру» в Америці. 

Герцоґ – професор, викладач, автор відомих праць з історії та філософії. 

Як особистість з витонченою духовною організацією і високим інтелектом, 

предметом наукових досліджень він обирає суголосний своїй натурі напрям 

романтизму. Мозес, занурюючись у минуле, намагався знайти витоки сучасного 

та майбутнього, встановити зв’язок часів, щоб минуле зробити міцним 

фундаментом для кожної людини і для людства загалом.  

Здатність до постійної рефлексії провокує героя не тільки до аналізу 

«межових» ситуацій власного життя, але й до критики сучасних філософських 

ідей та вчень, до виявлення витоків сучасного споживацького масового 

суспільства США, до сумнівів щодо основних принципів американського 

образу життя. Домінування «егоцентризму», прагматизму, конформізму в 

суспільному житті тогочасної Америки викликали протест інтелектуала Мозеса 

Герцоґа, наслідками якого були листи-звернення до рідних і близьких, живих і 

мертвих, президента, письменників, філософів. Потік думок настільки 

захоплював професора, що він занурювався в «іншу реальність», втрачаючи над 

собою контроль, робив довгі паузи під час власних лекцій, відволікався на 

написання листів, в той час як аудиторія сиділа в очікуванні: «Якщо я втрачаю 

глузд, то нехай буде так, думав Мозес Герцог» [1, с. 7]. 
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Листи-послання виступають своєрідною формою монологу свідомості 

Мозеса. Прийом «подвійного монологу» розподіляє структуру оповіді 

головного героя на два рівні: буття (спогади минулого) та ідей (існують 

незалежно), що виводить «особисте» на рівень загальнолюдського. Портретні 

характеристики також виявляють «двоїсту сутність» героя: у дзеркалі професор 

не може позбутися своєрідного двійника – «примари власного обличчя». 

Мозес постійно відчуває стан «двоїстості», вдається до інтелектуального 

бунту, прагне переробити увесь світ, проте не має сил цього зробити. В романі 

осмислюється платонівська ідея щодо кохання як єдиної реальної сили, 

спроможної подолати смерть, надихнути людину на пошуки істини та змінити 

світ. Проте спроба героя створити шлюб із «сучасною діловою жінкою» 

Маделін зазнає краху. Замість очікуваного синтезу подружнього життя й 

інтелектуального партнерства брак обертається одночасно і трагедією, і фарсом 

для персонажа. Внутрішній конфлікт героя ґрунтується на неможливості дійти 

згоди зі своєю власною природою. Герцоґ постійно перебуває у пошуках 

сутності людини та її життя, онтологічних понять добра, життя, любові, смерті. 

Головними проблемами творчості Ф. Рота є також маргіналізація як 

соціальне й духовне відчуження. Бунт головного героя проти масового 

суспільства, нівеляції особистості, пов’язаний із загальним рухом 

нонконформізму. Персонажі творів Ф. Рота («Випадок Портного» (1969), 

«Професор бажання» (1977), «Контржиття» (1986) виступають проти всіх 

стереотипів, проти домінування релігійних і соціальних табу. Герої 

письменника виявляють «внутрішню чужість» і до єврейського етносу, і до 

американського суспільства.  

Герой роману «Випадок Портного», Олександр Портной, зображений 

також у «межовій» ситуації: віковій (тридцять три роки) та духовній (період 

зміни світоглядної точки зору). Розчарування в особистому житті 

провокують на втечу до Ізраїлю, проте в цій державі він не позбавляється 

відчуття «чужості», як і в рідному місті Ньюарк.  
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Маргінальний герой Ф. Рота постає як «внутрішньо чужий», сторонній 

власному середовищу (традиційного єврейства) й середовищу американських 

громадян. Характерна риса світовідчуття письменника – це подвійна 

маргінальність персонажів, реалізована у відчуженні від етнічної культури 

(єврейства) і, водночас, від національної культури (американської) [3, с. 9]. 

Маргінальність у творах Ф. Рота найчастіше реалізується за допомогою 

такого прийому, як іронія. Іронізуючи над традиційними стереотипами 

єврейського етносу й американської культури, письменник водночас 

показує трагізм ситуації, що полягає в домінуванні релігійних і соціальних 

табу.  

Отже, американські письменники єврейського походження С. Беллоу і 

Ф. Рот звертаються до екзистенціальної проблематики в пошуках шляхів до 

протистояння конформізму, подолання відчуженості й самотності особистості. 

Герої С. Беллоу намагаються протистояти абсурдній дійсності, створивши свій 

власний світ любові й співчуття. Персонажі романів Ф. Рота прагнуть 

перебороти «внутрішню чужість» і вибирають шлях саморефлексії, щоб 

знайти особисту свободу, але розчаровуються і залишаються у своєму 

замкнутому світі.  

У цьому зв’язку, перспективу нашої роботи вбачаємо у подальшому 

виявленні типологічних рис «маргінальності» в творчості інших письменників. 

 ЛІТЕРАТУРА 

1. Высоцкая Н.А. Транскультура или культура в трансе? [Электронный 

ресурс] / Н.А. Высоцкая // Вопросы литературы. – 2004 – №2. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/voplit/2004/2/vys1.html. 2. Денисова Т. Н. Історія 

американської літератури ХХ століття / Т.Н. Денисова. – Київ: «Довіра», 

2002. – 312 с. 3. Калужина О. В. Творчість Філіпа Рота в контексті 

американської єврейської літератури другої половини ХХ століття: автореф. … 

канд. филолог. наук : 10.01.04. / О. В. Калужина. – Сімферополь, 2013. – 20 с. 

4. Механiкова О. О. Философська проблематика i жанрова природа романiв 

Сола Беллоу 1940 – 1960-х рокiв: дис. … канд. филолог. наук : 10.01.03. / О.О. 

http://magazines.russ.ru/voplit/2004/2/vys1.html


 119 

Механiкова. – Симферополь, 2010. – 201 с. 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Беллоу С. Герцог: Роман / С. Беллоу // Пер. с англ. В.А.Харитонова; 

Посл. А.М.Зверева. – М.: Панорама, 1991. – 352 с. 2. Рот Ф. Случай Портного: 

[роман] / Ф. Рот; [пер. с англ. С. Коровина].– СПб: Лимбус Пресс, 2003. – 288 с. 

 

УДК 81.111:378.091.33-028.22 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДЯНСЬКИХ 

ЕКЗОТИЗМІВ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ Г. КОНЗАЛІКА 

 

Лазаревич Л.В. (Харків) 

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

 

Стаття присвячена проблемі використання радянських екзотизмів у німецькомовній 

художній літературі. Проаналізовано особливості перекладу i сприйняття екзотизмів 

російсько- та україномовними читачами. 

Ключові слова: екзотизм, міжкультурна комунікація, світобачення автора. 

Статья посвящена проблеме использования советских экзотизмов в немецкоязычной 

художественной литературе. Проанализированны особенности восприятия и перевода таких 

экзотизмов русско- и украиноязычными читателями.  

Ключевые слова: экзотизм, межкультурная коммуникация, мировоззрение автора. 

The article analyzes the problem of using Soviet exotics in German-speaking belles-lettres. 

Peculiarities of perception translation of such exotics by Russian- and Ukrainian-speaking readers 

were analyzed.  

Keywords: exotics, intercultural communication, author’s world-view. 

 

Розходження норм, цінностей, особливостей світобачення представників 

різних культур є головною проблемою міжкультурної комунікації, якої 

неможливо уникнути у процесі інтеракції, тому успіх взаємодії залежить від 

розуміння культурного різноманіття та готовності налаштовуватися на інший 

спосіб мислення та сприйняття світу. 

Ще більше проблем виникає при перекладі інформації іншою мовою: 

відсутність точного еквіваленту  для позначення того чи іншого поняття або 

навіть відсутність самого поняття в іншомовній картині світу пов’язана з 
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унікальністю кожної культури, представники якої по-різному бачать світ 

навколо себе. 

У зв’язку з цим актуальним є дослідження безеквівалентної лексики, а 

саме: радянських екзотизмів у творах  Г. Конзаліка. Актуальність вивчення 

екзотизмів саме в творах цього письменника зумовлена широкою популярністю 

його романів, багато з яких стали бестселерами і були екранізовані. 

Дослідженню безеквівалентної лексики і екзотизмів як одного з її видів 

було присвячено багато праць українських, російських та іноземних фахівців і 

дослідників, таких як:  С. Влахов, С. Флорин, А.В. Федоров, Л.Н. Соболєв, 

В.Н. Коміссаров, Вл. Россельс, Я.І. Рецкер, О.Д. Швейцер, Р.П. Зарівчак, 

О.Ф. Бурбак, Л.С. Бархударов та багато інших. 

Об’єктом дослідження у межах цієї статті є різні типи екзотизмів.  

Предметом аналізу виступають способи передачі автором національного 

колориту Радянського Союзу за допомогою екзотизмів. 

Метою дослідження є вивчення особливостей псевдоміжкультурної 

комунікації (згідно з типологією П.М. Донця) на прикладі романів Г. Конзаліка.   

Зазначена мета обумовила основні завдання дослідження: 

- розглянути поняття міжкультурної комунікації; 

- уточнити місце і роль псевдоміжкультурної комунікації як одного з видів 

міжкультурної комунікації; 

- проаналізувати особливості використання екзотизмів, а саме радянізмів,  

в обраних творах Г. Конзаліка. 

Матеріалом дослідження є 200 дискурсивних фрагментів романів відомого 

німецького письменника Г. Конзаліка „Natascha“ та „Babkin, unser Väterchen“, 

отриманих методом спеціальної вибірки зі вказаних текстів загальним обсягом 

565 сторінок.  

Комунікація є невід’ємною частиною життя особистості в соціумі: без 

спілкування не може існувати соціуму, а без соціуму не існуватиме і людини як 

соціальної істоти, як культурної особистості. Комунікація «править» людиною, 

має безпосередній вплив на її життя, поведінку, пізнання світу і себе як частини 
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світу. З розвитком міжнаціональних стосунків особливої важливості набула 

міжкультурна комунікація – процес взаємодії представників двох різних 

культур. При цьому комуникативна поведінка учасників обумовлюється 

етнічними, культурними, расовими, статусними та багатьма іншими 

причинами, які для партнера можуть залишатися невідомими та прихованими.  

Міжкультурна комунікація може бути як безпосередньою (первинною), 

тобто такою, за якої комуніканти спілкуються один з одним, та вторинною – 

коли письменник створює художній твір, описуючи в ньому країну, культура 

якої є для нього чужою.  

Проблема вторинної міжкультурної комунікації і пов’язаних з нею питань 

не була достатньо освітлена в спеціальній літературі, тому обрана тема 

становить суттєвий інтерес для дослідження.  

Г. Конзалік – автор понад 100 романів, багато з яких стали бестселерами, 

рівень його популярності у Німеччині можна порівняти з популярністю 

російської письменниці Дар’ї Донцової чи української Лади Лузіної. Деякий 

час протягом Вітчизняної війни Г. Конзалік перебував у полоні у Радянському 

Союзі і, хоча не мав можливості достатньо глибоко пізнати російську культуру, 

звичаї та традиції, пізніше в своїй літературній творчості багато романів 

присвятив відображенню життя у Радянському Союзі („Das Bernsteinzimmer“, 

„Der Arzt von Stalingrad“ та інші).  

Г. Конзалік прагнув надати своїм творам національного культурного 

колориту. Його романи «Natascha» та «Babkin, unser Väterchen», обрані для 

дослідження, сповнені безеквівалентної лексики: екзотизмів, варваризмів, 

ксенізмів, за допомогою яких автор намагається досягти автентичності у 

відображенні реалій країни, що описується.  

Поняття реалій та так званої «безеквівалентної лексики» вивчалося 

багатьма вченими в різних галузях лінгвістики та з різних точок зору. В теорії 

перекладу реалії розглядалися в основному як елементи, що становлять 

перешкоди при перекладі, розроблялися способи їх адекватної передачі  під час 
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перекладу. У лінгвокраїнознавстві вони є джерелом інформації про країну та 

мову, що вивчається. У літературознавстві – це засіб створення колориту [4]. 

Під екзотизмами розуміють слова, що позначають реалії «чужої» культури, 

тобто такі реалії, що не стали запозиченнями і, як наслідок, відсутні в тій чи 

іншій мові. Слід також згадати варваризми – автентичні іноземні слова і вирази, 

не повністю засвоєні чи зовсім не засвоєні через їхні фонетичні та граматичні 

особливості. Варваризми як і екзотизми виконують різні функції: називають те, 

що у даній мові не має назви, виконують роль засобу мовленнєвої 

характеристики персонажів; за їх допомогою досягається «ефект присутності» 

[3].   

Метою будь-якого літературного твору є передача інформації – тобто 

комунікація, а також створення певного емоційного ефекту. Г. Конзалік є 

представником німецької культури, проте значну частину творів присвячує 

іншій країні – Росії, персонажами яких є лише росіяни, іноді і росіяни, і німці. 

Г. Конзалік у своїх творах намагається відтворити національний колорит так, як 

він його бачить, проте його знання особливостей національної культури 

Радянського Союзу виявились недосконалими, що викликає проблему 

псевдоміжкультурної комунікації. Такий вид комунікації характеризується 

рядом ознак: недосконале знання автором місцевості проживання, культурних 

особливостей етнічної групи, що фігурує у літературному творі; численні 

помилки в написанні географічних назв, власних імен, при описі мотивації тих 

чи інших вчинків; присутня актуалізація хибних етнічних стереотипів. 

Згдно з метою дослідження, серед проаналізованих 300 власних імен 

виокремлюємо 204 антропоніма, з яких 84 патроніми та 76 топонімів. 

Структура антропонімів в російському узусі складається з 4 елементів, хибними 

з яких може бути кожен елемент. При використанні власних імен автор 

допускає багато помилок, іноді називаючи своїх персонажів неіснуючими в 

російській мові іменами, наприклад: Major Wascha Fjodorowitsch Dobrik,  Bobo 

Aleksandrowisch Panin, Arune, Feldwebel Sobobkin, Vitali Jakowlewitsch Gasisulin, 

Albina Igorewna Borodawkina. 
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Так, військові звання фельдфебель і унтер-офіцер існували лише у 

російській царській армії, а у радянській армії були відсутні. За результатами 

нашого дослідження близько 30% антропонімів використано з помилками. 

Використання патронімів, тобто імен по-батькові, властиве лише 

східнослов’янським мовам, у романах відрізняється граматичними помилками: 

Boris Witalowitsch Pyljow, Alexandr Anatolowitsch Kusmin, Katharina Ifanowna, 

Semjon Iljajewitsch. Окрім цього, в романі «Babkin, unser Väterchen» автор, 

розповідаючи про одного й того ж персонажа, використовує різні імена по-

батькові: Iwetta Borissowna та Iwetta Andrejewna. 

Серед хибних етикетних звернень замість вжитого автором «Genosse 

Georgij M. Malenkow» має бути «Товариш Маленков Георгій Максиміліанович». 

В даному випадку це ім’я громадського та політичного діяча СРСР і нам 

вдалося встановити значення скорочення.  

- Professor Waleri Tumanow та Ingenieur Sedow Luka Nikolajewitsch. 

Зазвичай, для вираження поваги, професора називають по імені та по батькові, 

а звичайного інженера Сєдова – без останнього. У даному випадку 

зіштовхуємося з проблемою мовленнєвого етикету. Форма звертання батька до 

дочки – Nelli Wadimowna – є неприродною для носія російської мови. 

Що стосується топонімів – тобто назв географічних об’єктів, вони можуть 

бути різних рівнів, починаючи з областей до урбанонімів. Серед використаних 

автором топонімів є реально існуючі (Москва, Іркутськ, Червона площа) та є й 

такі, утворення яких не відповідає нормам російського словотворення: 

Kamilawka, Potschino, Ulorjansk. 

Іноземне походження автора вплинуло і на неправильне відтворення 

радянських географічних назв: Bordjansk (Бердянськ), Pripjet (Прип’ять). Автор 

спотворює деякі власні назви, намагаючись вигадувати топоніми, за допомогою 

вірних суфіксів та закінчень, але його підводить недостатнє знання російської 

культури.   

Розглянемо функціонування радянізмів та іншомовних (в нашому випадку 

російськомовних) вкраплень. Згідно з класифікацією Верещагіна та 
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Костомарова, до радянізмів відносяться слова, що виражають поняття  

радянської сучасності. Ці поняття обслуговували «потреби радянського 

суспільства, його ідеологію та політику». Радянізми поділяють на: ідеологеми – 

елементи ідеології з яких складається самосвідомість народу (Sozialismus, 

Pioniere, Komsomolzen), реалії побуту (Machorka, Balalaika, Datscha, Kopeken, 

Fünfjahresplan), радянську військову та громадську термінологію (Unteroffizier 

Luka, Politruk Pleskow, Sowchose „Krassnoe Mowona“, Sowchose „Maxim Gorkij“, 

Holzkombinat „Lenin“, NKWD, Lubjanka). 

Деякі утворені Г. Конзаліком радянізми відповідають нормам російського 

словотворення, та деякі вжиті всупереч цим нормам: наприклад, назва радгоспу 

«Krassnoe Mowona» взагалі суперечить здоровому глузду носія російської мови, 

так як слова «мовон» не існує.  

Мова персонажу характеризується іншомовними вкрапленнями, тобто  

слова і вирази, які автор твору дає на іншій мові в їх споконвічному написанні 

чи користуючись прийомом транслітерації без будь-яких змін, що також є 

одним із засобів створення національного колориту. Матеріал дослідження 

багатий на цей вид екзотизмів, проте більшість з них звучить неприродньо та не 

відповідає стилістичним та орфографічним нормам російської мови, наприклад: 

-  Papaschka та Mamaschka / Mamuschka для зображення пестливого 

ставлення до батьків. 

- Moi ljubimez – це іншомовне вкраплення використане по відношенню до 

людини з метою вираження ніжності. В російській мові словосполучення «мой 

любимец» викликає, перш за все, асоціації з твариною. 

- З метою вираження емоційного стану (роздратування чи навпаки радості) 

Г. Конзалік використовує вигуки, що характерні для російської мови: job 

twojemadj, juchhe.  

Окремо слід звернути увагу на логічні помилки, тобто помилки в 

аргументації вчинків, розвитку сюжету, конфлікту, часових, просторових 

зв’язків: 
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- В Німеччині, на відміну від Росії, спочатку святкують Різдво, а вже потім 

Новий Рік. В одному з обраних творів ці два свята розташовані в неправильній, 

з точки зору російської культури, логічній послідовності: спочатку Різдво, 

потім Новий Рік, хоча має бути навпаки. Причиною цього є походження автора. 

-  Викликає усмішку також зображення поведінки незнайомих людей: в 

одному з його романів присутня сцена, коли маршал Жуков прибув до Кремля, 

Сталін привітав його простягнувши йому обидві руки. 

Для передачі іншомовних вкраплень автор у більшості випадків 

використовує транскрипцію, що призводить до виникнення граматичних 

помилок. Також  Г. Конзалік допускає помилки під час використання власних 

та географічних назв, реалій радянської Росії.  

Не кожна реалія побуту пояснюється автором, що в результаті може 

викликати труднощів під час читання у людини, яка недостатньо обізнана в 

російській культурі та взагалі не знає російської мови. Все це призводить до 

того, що даний роман може здаватися кумедним носієві російської мови.   

Перспективу розвідок вбачаємо в дослідженні відображення стереотипів у 

творчості Г.Козаліка 
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Стаття присвячена проблемі розробки навчально-методичних матеріалів для вивчення 

англомовної граматики. Проаналізовано умови оптимізації процесу опрацювання 

граматичного матеріалу, визначеного як активний у робочій програмі з англійської мови як 

другої іноземної.  

Ключові слова: навчально-методичні матеріали, граматичні одиниці, оптимізація 

процесу вивчення іноземної мови. 

Статья посвящена проблеме разработки учебно-методических материалов для 

изучения граматики английского языка. Проанализированы условия оптимизации работы с 

грамматическим материалом, который определен как активный в рабочей программе по 

английскому языку как второму иностранному.  

Ключевые слова: учебно-методические материалы, грамматические единицы, 

оптимизация процесса изучения иностранного языка. 

The article is devoted to the problem of developing study support materials for learning 

English grammar. The article considers the conditions for the optimization of the process of 

learning active grammatical units prescribed in the curriculum for English as a second language. 

Keywords: study support materials, grammatical units, optimization of the process of 

learning a foreign language. 
 

Граматика є найважчою мовною системою для засвоєння, особливо якщо 

мова, що вивчається, не є спорідненою з рідною мовою студентів. Серед 

вчених, які досліджували проблеми вивчення граматики: С.Ю. Ніколаєва, 

Н.Д. Гальскова, Н.І. Гез, А.П. Гризуліна, Г.А. Китайгородська, Я.М. Колкнер, 

Г.В. Рогова та інші.  

Актуальність дослідження – визначається необхідністю пошуку 

оптимальних шляхів формування граматичних навичок у студентів, що  

вивчають англійську як другу іноземну.  

Об’єкт дослідження – процес засвоєння видо-часових форм англійського 

дієслова. 
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Предмет дослідження – особливості засвоєння цієї теми. 

Мета дослідження – проаналізувати особливості розробки та створення 

навчальних матеріалів з теми «Видо-часові форми англійського дієслова».  

Завдання дослідження – дати загальну характеристику особливостей 

навчання іншомовної граматики; проаналізувати вправи на розвиток 

граматичних вмінь. 

Методи дослідження – аналіз і синтез під час опрацювання 

лінгвістичного, педагогічного і методичного матеріалу з об’єкту дослідження. 

Під час формування і закріплення навички правильного вживання видо-

часових граматичних структур найбільш важко засвоюваними є:  

- Perfect Forms. E.g.: Joe has just left; 

- Continuous Forms. E.g.: I was wondering where it was. 

Саме на труднощі вживання цих граматичних структур ми і будемо 

звертати увагу та намагатимемось усунути помилки при їх вживанні. 

Розглянувши попередньо викладений матеріал, можна дійти висновку, що 

проблеми – наявні (правильний вибір синтаксичних форм, вживання форми 

заперечення, вживання пасивного стану, Perfect Forms, Continuous Forms) і їх 

потрібно вирішувати: обрати шлях, кінцевою метою якого є удосконалення 

навички вживання видо-часових форм, а саме розробити комплекс вправ, 

спрямований на вживання граматичного явища “Видо-часові форми 

англійського дієслова”, який студенти-філологи можуть опрацювати під час 

занять з домашнього читання. 

Таким чином, впровадження такого комплексу вправ, які базуються на 

тексті книги для домашнього читання, дає змогу одночасно краще опрацювати 

лексичний матеріал та удосконалити навичку правильного практичного 

вживання спеціально відібраної (конкретної) граматичної теми. 

Для тренування навички правильного вживання видо-часових форм 

англійського дієслова, враховуючи психологічні особливості вивчення 

іноземної мови та беручи до уваги різновиди типів вправ, на основі класичної 

класифікації видо-часових форм англійського дієслова, нами був розроблений 
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комплекс вправ, розрахований на опрацювання протягом восьми занять 

домашнього читання, джерелом матеріалу яких став текст книги домашнього 

читання.  

Для створення вищезазначего комплексу вправ було розглянуто 

традиційні типи вправ: рецептивні (сприйняття й розуміння певної вербальної 

інформації), репродуктивні (відтворення повністю або із змінами сприйнятий 

навчальний граматичний матеріал), рецептивно-репродуктивні (сприйняття 

вербальної інформації з подальшим частковим її продукуванням), рецептивно-

продуктивні (продукування іншомовних висловлювань з попереднім 

сприйняттям та розумінням тексту) та продуктивні (самостійне висловлювання 

студентами думок).  

Таким чином, спочатку вводяться вправи на знаходження та аналіз 

вживання видо-часових форм англійського дієслова окремо, щоб усі студенти 

шляхом логічно-практичного розбору прикладів видо-часових форм 

англійського дієслова змогли нарешті чітко сформулювати для себе поняття 

часів, тобто удосконалювати навичку правильного їх вживання.  

Так, вправа з визначеним завданням проаналізувати вживання певного 

часу дієслова в реченнях дає можливість студентам-філологам 

експериментальної групи сфокусувати свою увагу лише на його наявності у 

реченнях визначеної вправи, що, в свою чергу, усуває ефект розгубленості на 

початковому етапі вдосконалення навички вживання видо-часових форм 

англійського дієслова у процесі їх розпізнавання і дає змогу осмислено 

відпрацьовувати правила, причини вживання відповідного граматичного явища. 

Наприклад, прочитавши речення, яке було взяте з книги з домашнього 

читання, студенти-філологи знаходять граматичну конструкцію Perfect Forms, 

аналізують особливості та необхідність її використання у ньому:  

Приклад речення на аналіз вживання граматичної конструкції: “Oh, look” 

they say; “he’s gone right out into the middle”. Приклад речення на аналіз вживання 

Continuous Forms: I was sculling and, asked the fellows who were staring if they 

thought it could be done. Остання вправа змушує студентів синтезувати 
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відновлені за допомогою опрацювання попередніх вправ у пам’яті знання та 

визначити певний вид часу у реченнях. 

Наступним етапом є виконання вправ на аналіз, переклад, а також 

створення правильних речень кожного підвиду даного граматичного явища 

окремо, під час яких звертається увага студентів на найбільш проблемні для 

засвоєння граматичні конструкції .  

Під час опрацювання Perfect Forms студенти виконують вправи на аналіз 

граматичних конструкцій у реченнях, наприклад: “ George had towed us up to 

Staines, and we had taken the boat from there and it seemed that we were dragging 

fifty tons after us and we were walking forty miles.”; роблять переклад на 

українську мову, наприклад: “What have you been trying to do with it? -You’ve 

made a nice mess, you have.”; підбирають правильну форму дієслова, 

розкриваючи дужки, наприклад: "Whatever the accident may have been, however, 

it in no way (to disturb) the young lady and gentlemen who (to tow)."; перекладають 

з української мови на англійську, наприклад: Боюсь, він зник через те, що скоїв 

щось погане. 

Потім надаються вправи на опрацювання Continuous Forms. Спочатку 

проводиться аналіз вживання граматичних конструкцій у реченнях, наприклад: 

“ They were looking at each other with as bewildered and helplessly miserable 

expressions as I have ever witnessed on any human countenance before or since.”, 

наступним кроком переклад на українську мову, наприклад: “ I was sculling and, 

asked the fellows who were staring if they thought it could be done.”, потрібно 

заповнити пропуск правильною формою дієслова, наприклад: “What you (to try) 

to do with it? -You’ve made a nice mess, you have.”, як завершення блоку, 

надаються вправи на переклад на англійську мову, наприклад: “Він завжди 

щось буркотів собі під ніс”. 

За допомогою опрацювання кожного виду часів англійського дієслова 

окремо у студентів сформувалося чітке поняття структури граматичного явища, 

що вивчається. Наступний етап формування граматичної навички – синтезувати 

закріплені знання та переходити до виконання вправ, під час опрацювання яких 
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зустрічатимуться всі часи англійського дієслова і проблемні для засвоєння 

граматичні конструкції, зокрема. 

Отже, виконуються комплексні різнотипні вправи на відпрацювання 

навички правильного вживання видо-часових форм англійського дієслова в 

цілому. І, знову ж таки, частіше за все у вправах зустрічаються речення, робота 

над якими потребує певних обмірковувань. 

Наприклад: вправи на визначення правильної форми дієслова:  

(E.g.: 1. While (to watch)  the play she advised we (to cry). 2. I (to see) the 

damp lying on the outside of my little window, as someone (to cry) there all night, 

and (to use) the window for a pocket-handkerchief.), на утворення речень з 

кожного підвиду умовного способу, правильно вживши необхідні дієслова.  

Завданням наступних граматичних вправ, розроблених для опрацювання 

студентами-філологами, є визначення правильної форми дієслова (E.g.: 1. They 

never knew their neighbour (not to go) out so often before. 2. With that, he (to go) 

upon his knees, and (to begin to flay) his victim; who, on the first stocking coming off, 

certainly (to fall over) backward with his chair, but for there being no room to fall 

anyhow.), на створення речень з кожного підвиду видо-часових форм 

англійського дієслова на основі змістових запитань (E.g.:  What you (to tell) to 

the criminal Abel Magwitch?).  

Також представлені вправи на відпрацювання правильного вживання 

граматичних структур усіх підвидів видо-часових форм англійського дієслова 

(зокрема, на відпрацювання складних моментів уживання часів) шляхом 

перекладу з української мови на англійську.  

(E.g.:  George had towed us up to Staines, and we had taken the boat from 

there and it seemed that we were dragging fifty tons after us and we were walking 

forty miles.  

They were looking at each other with as bewildered and helplessly miserable 

expressions as I have ever witnessed on any human countenance before or since. 

I have never taken much interest in German songs since then.). 

Таким чином, комплекс вправ розроблений за принципом “від простого 
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до складного”, дає можливість студентам-філологам ще раз ефективно 

закріпити знання з теми “Видо-часові форми дієслова”, більш детально 

практично опрацювавши матерал з даного граматичного явища, удосконалити 

навичку правильного вживання, не відриваючись від основної мети занять 

домашнього читання – опрацювання неадаптованого англомовного тексту. 
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Актуальність теми дослідження. З огляду на глобалізаційні процеси  та 

перетворення в світі на сучасному етапі постає нагальна проблема 

інтенсифікації та активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у 

процесі навчання іноземних мов. Одним із варіантів вирішення цього питання є 

інтерактивні педагогічні технології, тому використання казки як навчального 

матеріалу на інтерактивних засадах виступає актуальним та ефективним 

способом організації процесу вивчення іноземних мов у вищих навчальних 

закладах. Окрім цього, використання казок сприяє реалізації найважливішої 

вимоги комунікативної методики – представити процес оволодіння мовою як 

усвідомлення живої іншомовної дійсності. 

Об’єктом нашого дослідження є викладання граматики другої іноземної 

мови у вищих навчальних закладах.  

Предметом є особливості застосування авторських казок у викладанні 

граматики іноземної мови. 

Метою роботи є дослідження основних методів оптимізації навчання 

другої іноземної мови та детальний розгляд ролі авторських англомовних казок 

у навчанні граматики. 

Для реалізації цієї мети були поставлені наступні завдання:  

- проаналізувати теоретико-методологічні засади навчання іноземної 

мови та виокремити основні способи підвищення мотивації; 

- описати способи роботи з авторськими казками у навчанні другої 

іноземної мови; 

- уточнити місце авторських казок у навчанні іншомовної граматики 

та їх практичне застосування.  

Новизна роботи полягає в застосуванні нових способів роботи з 

автентичними матеріалами для оптимізації навчання граматики другої 

іноземної мови. 

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання 

запропонованих казок у викладанні граматики англійської мови як другої 

іноземної на кафедрі методики та практики викладання іноземної мови на 
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факультеті іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна. 

Сучасна методика викладання іноземної мови пропонує інтенсифікувати 

процес навчання за допомогою використання автентичних матеріалів, що 

дозволяє покращити якість викладання мов у вищих навчальних закладах  

шляхом створення нових методичних комплексів, які ґрунтуються на новому 

способі роботи з традиційним мовним матеріалом. Усе це зумовлює 

актуальність розробки такого методичного комплексу для студентів мовних 

факультетів вищих навчальних закладів. 

Важливим аспектом розвитку мовленнєвих навичок та якісного засвоєння 

іноземної мови у вищих навчальних закладах є поєднання теорії та практики, 

що являє собою складний процес у навчанні іноземної мови і потребує певниго 

закономірного комплексу форм, методів і технологій навчання.  

Згідно з метою дослідження ми розглянули зміст основних методів 

навчання іноземних мов та виділили базові категорії методики навчання 

іноземної мови. У роботі ми зосереджуємося на комунікативному та драматико-

педагогічному методах, зокрема на можливості використання авторських 

англомовних казок у процесі викладання іноземної мови. 

Основним методом роботи на заняттях з іноземної мови вважаємо 

комунікативний метод, суть якого полягає у мовленнєвій спрямованості 

навчального процесу; індивідуалізації та особистісного аспекту; 

функціональності, яка забезпечує відбір іншомовного матеріалу та 

ситуативності, де правила та приклади до них підкріплюються наочністю, 

вираженій у автентичному англомовному тексті казки. Складний процес 

навчання іноземної мови потребує певної організації, яка зумовлює розвиток 

граматичних навичок, а ситуативність комунікативного методу дозволяє 

систематично проводити тренування граматичних навичок, застосовуючи 

отримані знання в роботі з авторськими англомовними казками. 
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На нашу думку, саме цей метод є адекватним контекстом для 

використання авторських англомовних казок для побудови граматичних 

структур, що супроводжується відповідними прикладами до них. 

Важливим аспектом даного методу є принцип опанування «живою» 

мовою, що зустрічається в авторських англомовних казках, які дають 

можливість педагогу перетворити примусовий процес навчання в 

захоплюючий, бажаний і очікуваний, сформувати позитивне ставлення до 

навчально-виховного процесу загалом та стійку мотивацію до вивчення 

іноземної мови, зокрема. Навчання на основі казки дає можливість вивчити 

елементи загальнонаціональної культури, які знаходять своє вираження в 

літературному мовному стандарті, тобто лінгвокраїнознавчий аспект, що 

формує здатність до іншомовного спілкування через забезпечення «фонових» 

знань. 

Ефективність використання казки при навчанні англійської мови 

залежить від організації структури заняття та узгодженості навчальних 

можливостей казки з конкретними завданнями процесу навчання. Обрані нами 

казки дозволили наочно проілюструвати різні граматичні та лексичні одиниці, 

що вивчаються за навчальною програмою. Завчивши напам’ять уривок із 

тексту, студенти 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].  

Проаналізувавши робочий план дисципліни «Англійська мова» на 

першому курсі факультету іноземних мов, ми дійшли висновку, що 

використання англомовної казки як додаткового навчального матеріалу 

сприятиме розвитку вмінь та знань студентів та дозволить вирішити низку 

завдань: вивчаючи англійську як другу іноземну мову, студенти-філологи на 

першому курсі стикаються з проблемами індивідуального, творчого та 
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мотиваційного характеру, тому перед викладачем все частіше постає проблема 

активізації та урізноманітнення процесу навчання іноземних мов. 

Використання казок на заняттях з англійської як другої іноземної мови є 

доцільним з точки зору співвідношення цілей навчального матеріалу та 

результатів, які можуть бути досягнуті під час вивчення іноземної мови. У 

результаті наукового спостереження за застосуванням казок на заняттях з 

англійської мови нами було встановлено, що навчально-виховний потенціал 

використання казок під час вивчення іноземної мови має поліфункціональний 

характер, зорієнтований на розв’язання практичних проблем формування 

іншомовних комунікативних умінь, підвищення мотивації до оволодіння 

іноземною мовою і т.д.  

На прикладі британської народної казки «Lazy Jack» («Ледачий Джек») 

ми спробуємо продемонструвати структуру роботи з текстом та варіанти вправ, 

спрямованих на формування граматичних навичок студентів-філологів у 

процесі вивчення англійської мови. Після ознайомлення з текстом для студентів 

були виокремлені мовленнєві зразки. Переклавши речення з таким зразком, 

студенти мають скласти власні речення, беручи такий зразок за основу та 

використовуючи активний вокабуляр казки. Іншим видом роботи може бути 

вправа на закінчення речень, що містять активний мовленнєвий зразок. Окрім 

мовленнєвих зразків, казка містить граматичні конструкції, що безпосередньо 

перекликаються з робочим планом з англійської мови на першому курсі. Для їх 

відпрацювання викладач ставить низку питань щодо сюжету твору (наприклад: 

Who is Jack? What does he do for a living?), після чого студентам пропонується 

вправа на заповнення пропусків та створення альтернативної кінцівки твору.  

Вважаємо, що використання авторських англомовних казок при 

викладанні англійської мови як другої іноземної є доцільним саме на першому 

курсі факультету іноземних мов Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, оскільки рівень знань студентів є достатнім для розуміння 

простих граматичних структур та лексичного матеріалу, до того ж 
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використання казок на старших курсах не викликає такої зацікавленості та не є 

мотивуючим чинником. 

За результатами проведеного дослідження можемо зробити висновок, що 

використання автентичного іншомовного тексту дозволяє студентам краще 

засвоїти активні граматичні одиниці, реалізуючи принцип наочності у навчанні 

іншомовної граматики. 

Перспектива дослідження полягає у подальшому відборі автентичного 

мовного матеріалу для ілюстрації граматичних явищ, що заплановані 

навчальною програмою.  
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Стаття присвячена формуванню полікультурного виховного середовища у ВНЗ 

України та зарубіжних країн за допомогою впровадження тренінгового курсу, що передбачав 

застосування широкого комплексу активних та інтерактивних методів.  
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The article is dedicated to the problem of formation of polycultural educational environment 

in the higher educational establishments of Ukraine and foreign countries with the help of 

implementation of the training course that included a wide complex of active and interactive 

methods.  

Key words: experiment, polycultural educational environment, polyculturality, training 

course, training methods.  

 

Активізація інтеграційних і глобалізаційних процесів, прагнення України 

до взаємного обміну й взаємозбагачення практично в усіх сферах життя у 

загальносвітовому масштабі сьогодні потребує відповідних змін вітчизняної 

освітньої галузі в напрямі втілення полікультурного підходу у підготовку 

молоді до повноцінної життєдіяльності в умовах широкої міжнародної 

взаємодії, засвоєння знань і формування практичних умінь і навичок плідної 

співпраці в інтернаціональному контексті. 

Проблеми забезпечення інтернаціоналізації освіти й полікультурного 

виховання молодого покоління все частіше стають предметом наукових 

досліджень у галузі педагогіки, психології, філософії як в Україні, так і в 

зарубіжних країнах. Досвід зарубіжних країн щодо формування 

полікультурного виховного середовища у вищих навчальних закладах є дуже 

корисним для вітчизняної педагогіки з огляду на необхідність розробки 

державних стандартів полікультурної освіти, оновлення змісту полікультурної 

педагогічної підготовки тощо.  

Актуальність дослідження полягає в тому, що зараз у науково-

педагогічній літературі існує лише незначна кількість цілісних досліджень, 

присвячених науковій розробці проблеми формування полікультурного 

виховного середовища вищого навчального закладу як комплексного засобу 

полікультурної підготовки молоді. 

Об’єкт дослідження – процес полікультурного виховання студентів у 

вищих навчальних закладах.  
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Предмет дослідження – зміст, форми та методи формування 

полікультурного виховного середовища у процесі вивчення іноземних мов. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати сутність, структурні 

компоненти, функції, основні характеристики, потенціал і чинники формування 

полікультурного виховного середовища у ВНЗ України та зарубіжних країн; 

розробити й апробувати тренінговий курс з формування полікультурного 

виховного середовища в процесі вивчення іноземних мов. 

Гуманітарно орієнтована вища професійна освіта в контексті 

полікультурності має формувати у майбутнього фахівця культуру світу, 

толерантність, здатність до конструктивної міжкультурної комунікації, дух 

міжнародного співробітництва, здатність до діалогу культур, і на цій основі – 

готовність до життя і професійної діяльності у відкритому 

багатонаціональному, полікультурному суспільстві, представники якого є 

носіями різних мов, традицій, звичаїв, ментальностей, релігійних переконань.  

Поняттям „полікультуралізм” зазвичай позначається комплекс ідей і дій 

різних соціальних суб’єктів (державних та інших організацій), спрямованих на 

рівноправний розвиток різних культур, подолання дискримінації різних груп 

населення в усіх сферах громадського життя, забезпечення рівних шансів при 

працевлаштуванні й одержанні освіти, скасування схованих і явних перепон в 

адміністративній кар’єрі тощо [5, с. 140-145]. 

На нашу думку, полікультурність означає співіснування різних культур в 

одній країні та являє собою психологічну особливість, етичну доктрину, 

визначену політичну програму, відкритість суспільства.  

Проблема виховного середовища протягом багатьох років посідає чільне 

місце в науковому доробку видатних зарубіжних та вітчизняних учених. 

Виховне середовище є частиною соціального середовища, що створюється в 

суспільстві для формування зростаючого покоління в матеріальному, 

організаційному, кадровому, змістовному відношеннях тощо.  

Дослідженнями щодо середовища, в якому відбувається розвиток 

людини, встановлено, що будь-яке виховне середовище має бути: навчаючим, 
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розвивальним, виховуючим, інформативним, екологічним, естетичним, 

діалоговим, гуманним, одухотвореним [6]. 

На думку В.В. Ягупова, основними виховними функціями середовища 

виступають: ціннісно-орієнтаційна, адаптаційна, емоційного розвантаження, 

організаційна та коригуюча [8, с. 529]. 

Поняття „виховне середовище ВНЗ” розкрито в дослідженні 

В.О. Мастерової, яке вона трактує як „сукупність підсистем, що забезпечують 

можливість багатомірного руху особистості у виховно-освітньому просторі та 

створюють оптимальні умови для адекватної творчої самореалізації студентів” [7, с. 5]. 

Узагальнюючи вище викладене й виходячи з позицій особистісно-

орієнтованого підходу при розгляді явищ дійсності, спираючись на 

гуманістичні ідеї, в дослідженні виховне середовище вищого навчального 

закладу визначається як сукупність матеріальних і духовних умов, факторів, 

відносин, що створюються в закладі, так чи інакше впливають на формування 

людини, на її розвиток, виховання, освіту, соціалізацію як особистості, 

сприяють спільному розв’язанню проблем і співучасті в діяльності, 

спрямованої на реалізацію можливостей учасників педагогічного процесу, 

виявлення їхньої творчої індивідуальності. 

Формування полікультурного виховного середовища у вищому 

навчальному закладі є важливим чинником і одночасно дієвим засобом 

полікультурної підготовки молоді до життя у глобалізованому світі. 

У ході дослідження виявлено відсутність усталених наукових поглядів 

щодо термінологічного тлумачення полікультурного виховного середовища 

ВНЗ. Полікультурне виховне середовище ВНЗ трактується нами як 

соціокультурний продукт взаємодії суб’єктів виховання, що репрезентують 

багатоманітність культур у даному соціальному середовищі (країні, регіоні, 

місцевості) в окремому вищому навчальному закладі, якою визначається 

специфіка реалізації завдань навчання, виховання й усебічного розвитку 

особистості. 
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Аналіз змістової основи полікультурного виховного середовища ВНЗ 

дозволив виділити декілька підсистем: соціально-психологічну, інформаційну 

та педагогічну. 

Дослідження історико-соціальних передумов становлення і розвитку 

полікультурного виховного середовища зарубіжних країн виявило, що в США, 

Канаді, Австралії, Великій Британії, Північній Ірландії та Німеччині 

полікультурна освітня політика дозволила тільки до певної міри нейтралізувати 

проблему расової й культурної дискримінації. З одного боку, це пов’язане з 

тим, що в Великій Британії полікультурність фактично не визнана 

пріоритетним принципом державної освітньо-виховної політики. З іншого, в 

країнах із сильною нормативно-правовою підтримкою культурної 

різноманітності (Австралія, Канада, США) наявна суперечність між науковою 

розробленістю теоретичних і методичних засад забезпечення полікультурного 

виховання і підготовки вчителя до його здійснення та рівнем їх упровадження в 

навчально-виховну практику педагогічних закладів.  

На думку багатьох вчених [1, 3, 4], структурними компонентами 

полікультурного виховного середовища ВНЗ є: 

  просторово-семантичний компонент, спрямований на задоволення й 

розвиток пізнавальних, культурно-освітніх потреб суб’єктів навчально-

виховного процесу, розвиток їхнього творчого потенціалу в галузі інтересів, 

пов’язаних з полікультурами; 

  комунікативно-організаційний компонент, що передбачає формування 

позитивного соціально-психологічного клімату, доброзичливої атмосфери й 

взаємної відповідальності, що сприяють саморозвитку особистості й 

розширенню досвіду в міжетнічній взаємодії; 

  змістовно-методичний компонент, що враховує особливості 

полікультурної освіти, її основні ідеї й напрямки. 

Серед основних функцій полікультурного виховного середовища 

виділяються: полікультурна освіта, ціннісно-орієнтаційна функція, функція 
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полікультурного самозбереження, функція соціальної адаптації та креативна 

функція. 

Дослідники Л.Н. Бережнова, Н.Ф. Бориско та Г.Н. Волкова вважають, що 

основними характеристиками полікультурного виховного середовища є: 

  орієнтація на гуманістичні цінності в розвитку індивідуальності 

кожного студента; 

  захист прав особистості на освіту; 

  забезпечення свободи вибору освітнього шляху для всіх студентів; 

  формування в студентів готовності до збереження й відтворення 

культури; 

  розкриття творчого потенціалу суб’єктів освітнього процесу [1, 2, 3]. 

Найважливішою умовою реалізації полікультурної освіти є використання 

потенціалу полікультурного виховного середовища й соціокультурного 

оточення: полікультурного потенціалу заняття, окремих предметів та 

навчального процесу. 

Ефективність формування полікультурного виховного середовища 

студентів ВНЗ залежить від низки чинників, серед яких найважливішими є: 

обґрунтування його мети і завдань; забезпечення мотивації полікультурної 

освіти студентів; зміст полікультурного виховання; методи, форми 

полікультурного виховання; визначення ролі національної культури в системі 

полікультурного виховання; теоретичний і практичний культурологічний 

рівень підготовки викладачів; урахування вікових особливостей студентів, 

професійних інтересів студентів вищих навчальних закладів тощо. 

Вважаємо, що використання лінгвокультурологічної змістової лінії 

викладання іноземних мов допоможе студентам засвоїти духовні цінності 

народу, мова якого вивчається, географічні та історичні реалії в їх культурно-

історичному аспекті, систематизувати і закріпити лексику, що відбиває 

національно-культурний компонент семантики. 
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На першому етапі дослідження було проведено анкетування студентів 

Харківського національного університету, яке визначило рівень сформованості 

полікультурного виховного середовища у студентів ВНЗ.  

Встановлено, що 9,41% експериментальної групи і 10,1% студентів 

контрольної групи демонструють високий рівень сформованості 

полікультурного виховного середовища; 32,18% студентів експериментальної 

групи і 32,32% студентів контрольної групи – достатній рівень; у 33,66% 

студентів експериментальної групи і 33,84% студентів контрольної групи – 

середній рівень; у 24,75% студентів експериментальної групи і 23,74% 

студентів контрольної групи визначено низький рівень.  

Проведений аналіз отриманих даних дав змогу зробити висновок про 

недостатній рівень сформованості полікультурного виховного середовища у 

студентів і недостатнє використання інтегрувальних чинників іноземних мов у 

ході його формування. 

Аналіз недоліків формування полікультурного виховного середовища у 

ВНЗ (недостатність педагогічних заходів полікультурного спрямування; 

низький рівень мотивації студентів; недостатнє використання інтерактивних 

методів навчання; недостатнє насичення навчального матеріалу 

соціокультурною інформацією; неврахування у навчально-виховному процесі 

особливостей позааудиторного міжкультурного спілкування; недостатнє 

педагогічне стимулювання самоосвіти студентів) дозволив визначити методику 

поетапної реалізації формування полікультурного виховного середовища у 

студентів ВНЗ. 

Наступний етап експерименту був пов’язаний із розробкою та апробацією 

тренінгового курсу “Multicultural Awareness”, який складався з 10 

різноманітних вправ, які передбачали застосування наступних методів: 

інтерактивне моделювання, рольові ігри, проблемні ситуації, проектна робота, 

крос-культурний тренінг та дослідницька робота.  

На завершальному етапі за результатами дослідно-експериментальної 

роботи виявлено, що згідно з визначеними рівнями сформованості 
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полікультурного виховного середовища кількість студентів експериментальної 

групи, які досягли високого та достатнього рівня, збільшилася відповідно на 

8,91% та 16,33%, в контрольній групі відповідно – на 0,51% та 0,51%. 

Зменшилася кількість студентів експериментальної групи, що мають середній 

та низький рівні (на 2,47% та 22,77% відповідно). У контрольній групі кількість 

студентів з середнім рівнем сформованості полікультурного виховного 

середовища збільшилася на 1,01%, з низьким рівнем – зменшилася на 2,03%. 

Проведений аналіз отриманих даних дав змогу зробити висновок, що 

згідно з визначеними рівнями сформованості полікультурного виховного 

середовища кількість студентів експериментальної групи, які досягли високого 

та достатнього рівня суттєво збільшилася, а в контрольній групі – практично не 

змінилася. Найбільш суттєві зміни відбулися у показниках низького рівня у 

студентів експериментальної групи, а в контрольній групі ці зміни несуттєві. 

Отже, одержані на заключній стадії експерименту результати засвідчили 

позитивні зміни у рівнях сформованості полікультурного виховного 

середовища у студентів на основі застосування тренінгового курсу, тому є 

підстави стверджувати про ефективність запровадженого тренінгового курсу у 

процес вивчення іноземних мов. 

Перспективу подальшої наукової розробки проблеми методичного 

забезпечення формування полікультурного виховного середовища вбачаємо у 

підготовці з’ясованих ефективних засобів його педагогічного супроводу до 

впровадження у педагогічний процес вітчизняних вищих навчальних закладів. 
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Стаття присвячена проблемі навчання іншомовного письма в середній школі. 

Аналізуються характеристики писемного мовлення. Називаються етапи навчання писемного 

мовлення. Розглядаються вправи для навчання письма.  

Ключові слова: іншомовне письмо, етапи, вправи. 

Статья посвящена проблеме обучения иноязычному письму в средней школе. 

Анализируются характеристики письменной речи. Называются этапы обучения письменной 

речи. Рассматриваются упражнения для обучения письму. 

Ключевые слова: иноязычное письмо, этапы, упражнения. 

The article deals with the problem of teaching foreign language written communication at 

secondary school. The features of written communication in foreign languages have been analysed. 

The stages of teaching writing have been determined. Exercises for teaching writing have been 

considered.   

Keyword: writing in foreign language, stages, exercises. 
 

Письмо є потужним фактором розвитку людства. Йому належить 

визначна роль у створенні та збереженні духовних і матеріальних цінностей. 

Письмо – це суспільне явище, яким користуються всі.   

Актуальність дослідження. До недавнього часу в шкільних програмах з 

іноземних мов письмо розглядали лише як засіб навчання іншим видам 
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мовленнєвої діяльності, що дозволяє краще засвоїти мовний матеріал, а також 

як засіб контролю у навчанні англійської мови. Чинна шкільна програма 

підкреслює, що письмо є метою навчання англійської мови.  

Проблема навчання письма англійською мовою належить до недостатньо 

досліджених, незважаючи на значну кількість робіт (Т. І. Леонтьєва, С. В. 

Литвин, Р. П. Мільруд, О. О. Москалець) та навчальних посібників, а саме:  О. 

Д. Карп’юк, В. М. Плахотник, І. М. Верещагіна, Т. Л. Сірик. Обрана проблема є 

актуальною, тому що зараз часто можна спостерігати недостатній рівень 

розвитку писемного мовлення школярів. Однією з причин цього може бути  

недостатня кількість вправ для кожного з етапів навчання письма у 

підручниках, які використовуються в школах, а також те, що вчитель не 

використовує у навчанні учнів адекватної та ефективної системи вправ для 

навчання письма на уроках англійської мови. Саме тому необхідне подальше 

дослідження проблеми навчання письма англійською мовою у школі. 

Об’єктом дослідження є письмо англійською мовою. 

Предметом дослідження є методика, технологія навчання письма. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати і розробити питання, 

пов’язані з навчанням письма англійською мовою у загальноосвітній школі. 

Завдання дослідження: 

- аналіз літературних джерел за темою дослідження; 

- дослідити теоретичні основи навчання письма англійською мовою; 

- розглянути вправи для навчання писемного мовлення. 

У методиці викладання іноземних мов письмо – це «продуктивний вид 

мовленнєвої діяльності, який забезпечує висловлення думки у графічній формі» [1, 

с. 197].  

У сучасній методичній літературі вживаються поняття  «письмо» і 

«писемне мовлення». Ці поняття треба розрізняти, тому що різниця між ними 

суттєва. У практиці навчання під письмом розуміють техніку письма, тобто 

техніку використання графічної та орфографічної систем англійської мови, а 
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під писемним мовленням – складну творчу діяльність, яка направлена на вміння 

висловити думки у письмовій формі. 

 На сформовані навички техніки письма спирається навчання письма 

(писемного мовлення) як виду мовленнєвої діяльності. Кінцевою метою 

навчання писемного мовлення є формування вмінь писати тексти (писемні 

висловлювання) різних жанрів писемного спілкування: записки, листи (офіційні 

й неофіційні), короткі автобіографії, офіційні форми, анкети, есе, статті, 

анотації, рецензії, реферати. 

 Як і будь-яка діяльність, письмо має мотив (для чого писати), предмет 

(висловлення власних думок або передача думок інших), продукт (письмовий 

текст), результат (зміна поведінки того, до кого пишуть). Відмінною рисою 

письма як виду мовленнєвої діяльності є графічний спосіб його фіксації: 

продукт письма фіксується у графічних знаках. Ця необхідність зумовлює 

утворення не лише нервово-мозкових зв’язків між слуховим і мовленнєво-

моторним аналізаторами, як у процесі усного мовлення, але й додаткових 

зв’язків між артикуляційно-слуховими центрами, з одного боку, і центрами 

аналізаторів зору і руху руки, з іншого боку, тобто зорово-графічних зв’язків. 

Отже, для здійснення акту письма необхідна участь моторного аналізатора 

руки.  

Специфікою письма є відсутність безпосереднього контакту з партнером 

по спілкуванню. Тому у того, хто пише, немає можливості коригувати свою 

мовленнєву поведінку на основі його реакції (він може лише прогнозувати 

реакцію партнера). Це зумовлює необхідність детального відновлення ситуації, 

в якій здійснюється спілкування, що, у свою чергу, вимагає більшої 

розгорнутості змісту і чіткості мовного оформлення писемного висловлювання.  

Письмо пов’язано з іншими видами мовленнєвої діяльності. У своїй 

роботі Гапонова С. В. пише: «Писемне мовлення нібито виростає з усного, 

первинного мовлення. Воно неможливе без усного мовлення. Письмо є 

найскладнішим умінням. Генетично воно формується пізніше за інших. 

Навчання письма передбачає засвоєння нового, графічного способу фіксації 
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думок, що є досить нелегким завданням»[2, c. 14]. Письмо пов’язано з усним 

мовленням  через внутрішнє мовлення. У внутрішньому мовленні готується 

програма майбутнього висловлювання, йде відбір з довготривалої пам’яті 

лексичних одиниць, організації їх у граматично оформлені речення та 

об’єднанню цих структур у великі відрізки мовлення – абзаци – для виявлення 

логічних зв’язків між окремими думками. Потім шляхом оперування звуко-

графічними асоціаціями висловлювання фіксується на папері.  

Письмове оформлення думок має свої певні навчальні переваги: це 

процес уповільнений порівняно з усним мовлення, що дає можливість більше 

зосередити увагу на окремих його етапах, а це, у свою чергу, створює умови 

для вживання таких мовних форм, які недостатньо автоматизовані й тому в 

усній комунікації ще не можуть вживатися. Вживання цих форм у письмовій 

мові приводить до вільнішого оперування ними і це дає змогу використовувати 

їх і в усній мові [2, с. 2].  

Не викликає сумніву найтісніший зв’язок письма з читанням, оскільки іх 

основою є одна графічна система мови. Графемно-фонетичні відповідності 

встановлюються в процесі читання та письма. Але у процесі письма, на відміну 

від читання, графемно-фонетичні відповідності мають іншу спрямованість: від 

звуків до букв, тоді як в читанні – від букв до звуків. Іншими словами, поки ми 

пишемо, ми кодуємо наші думки через графічні символи, а поки ми читаємо, 

розкодовуємо їх. 

Я і в будь-якому іншому виді мовленнєвої діяльності, процес написання 

забезпечується сформованими у того, хто пише, різними знаннями, вміннями, 

та комунікативними здібностями особистості, які складають його мовленнєву 

компетенцію у письмі. У своїх дослідженнях Н. К. Скляренко приводить 

розширений список таких умінь: 

- уміння будувати речення і тексти відповідно до того, як саме вони 

повинні бути написані, а не усно сказаними; 

- уміння забезпечувати цілісність, зв’язність, завершеність й 

адресованість текстів, що пишуться; 
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- стилістичні вміння, що забезпечують відповідність стилю і жанру, в 

якому пишеться текст; 

- уміння композиційно правильно будувати текст певного жанру і 

типу (наприклад наявність вступної, основної і завершальної частин); 

- уміння оформлювати писемні тексти/документи так, як це прийнято 

у певній іншомовній соціально-культурній спільноті; 

- уміння стисло передавати зміст і смисл тексту-оригіналу [4, с. 4]. 

Компенсаторні вміння – уміння виходити зі складного положення в 

умовах дефіциту мовних засобів під час передачі іншомовної інформації у 

письмі. Це вміння перефразувати висловлювання, висловити складну думку за 

допомогою простіших мовних засобів, спиратись на текст з метою пошуку 

необхідної інформації тощо. 

Комунікативними здібностями письма є: 

- внутрішня мотиваційна готовність (бажання) стати учасником 

писемного спілкування, створювати тексти різних жанрів;  

- здібність орієнтуватися на сприйняття написаного майбутнім 

читачем, виходячи із власних цілей та намірів, тобто намагаючись, щоб читач 

сприйняв створений текст саме так, як потрібно і бажано тому, хто його 

написав;  

- здібність угадувати наперед реакцію читача;  

- здібність свідомо добирати зміст і мовну форму своїх писемних 

висловлювань, часто багаторазово змінюючи, переробляючи їх, намагаючись 

досягти бажаного ефекту та ін.. 

Для навчання писемного мовлення на уроці англійської мови вчитель 

використовує умовно-комунікативні та комунікативні вправи. 

Умовно-комунікативні вправи використовуються для формування і 

вдосконалення лексико-граматичних навичок письма. У такому типі вправ 

учитель ставить перед учнем певне мовленнєве завдання і формулює 

ситуативні умови. Наприклад: “Уявіть, що ви зустріли стародавнього 
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єгиптянина. Підготуйте чотири  запитання, які ви поставите йому. Запишіть їх 

та скажіть своєму однокласникові, які саме це були запитання”.  

Комунікативні вправи мають продуктивний характер і спрямовані на 

написання учнями творів, тобто власних письмових висловлювань за темою на 

рівні тексту. Їх виконують у середніх і старших класах, за винятком написання 

листа й листівки, до написання яких, згідно з програмою, залучають учнів у 3 

класі. 

 До комунікативних письмових вправ відносяться такі типи/жанри письма 

як написання листів, короткої автобіографії, заповнення формулярів, анкет, а 

також написання записок, творів-описів, розповідей, міркувань, есе. Учням 

старших класів пропонують такі творчі письмові вправи як рецензування, 

реферування, анотація прочитаного чи прослуханого тексту.  

Процес будь-якого писемного мовлення має три етапи: підготовчий, 

мовленнєвий і контрольний. На підготовчому етапі збирається фактичний 

матеріал для майбутнього твору, розробляють його тему і зміст, продумують 

композицію (розташування матеріалу за певною логічною послідовністю), 

ознайомлюють учнів з композиційними та жанровими особливостями твору 

англійською мовою, враховуючи потенційного адресата-читача. На 

мовленнєвому етапі, або етапі формулювання й оформлення задуму, робота 

учнів пов’язана із добиранням слів, кліше, ідіоматичних виразів, граматичних і 

синтаксичних структур відповідно до змісту і безпосереднім механічним 

написанням твору з урахуванням вимог каліграфії та орфографії. На етапі 

контролю учні перечитують написаний ними твір, виправляють мовні й 

стилістичні помилки, вносять зміни у композицію тощо. 

Для навчання писемного мовлення вчитель повинен мати добірку текстів-

зразків для аналізу й усвідомлення учнями жанрових особливостей тексту, 

перелік мовних кліше, схеми-алгоритми написання певного виду твору [3, с. 

207].  

Розглянемо приклади комунікативних письмових вправ.  
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Написання листа – писемного повідомлення творчого характеру, яке 

може бути особистим або діловим, має на меті, як правило, повідомлення 

адресату певної інформації, або спонукання до певної дії. В листі звичайно 

використовуються мовленнєві формули звертання, привітання, оцінки, 

спонукання, які передають різні комунікативні наміри автора листа. Для 

написання листа учень повинен уміти написати свою адресу, дату, 

сформулювати звернення, повідомити фактичну інформацію, висловлюючи при 

цьому свою думку, описати події, що відбулися, охарактеризувати їх, запитати 

потрібну інформацію, завершити листа. 

Опис – це констатуючий тип писемного висловлювання, в якому 

стверджується наявність або відсутність певних ознак в об’єкті, дається опис 

людини, природи, погоди, предметів, розташування предметів, 

перераховуються їхні властивості й ознаки. В якості письмової вправи опис 

сприяє удосконаленню вміння логічно, послідовно передавати на письмі певний 

зміст. Виконанню даної вправи може передувати, складання плану опису, усне 

повідомлення за цим планом. 

Навчання есе, невеликого твору на певну тему, який містить особисту 

думку, пов’язане з формуванням в учнів умінь письмового монологу. Есе має 

структуру, подібну до опису, повідомлення/розповіді, міркування: вступ, 

основна частина, висновки [5, с.83]. У вступі читача вводять у тему і 

формулюють головну ідею (тезу) твору. Есе може починатися з цитат. У цьому 

випадку потрібно обрати незвичайну цитату, яка буде перегукуватися з темою 

есе. В основній частині розкривається тема есе. Кожний абзац основної частини 

починається з речення, яке окреслює тему абзацу і передає його головну думку 

(topic sentence). За ним слідують речення (supporting sentences), в яких 

аргументується головна думка абзаца, надаються приклади, що ілюструють 

тощо. Заключне речення абзаца (concluding sentence) підсумовує написане в 

абзаці і встановлює зв’язок із наступним абзацем. Писати есе надзвичайно 

корисно, оскільки це дозволяє навчитися чітко і грамотно формулювати думки, 

структурувати інформацію, використовувати основні категорії аналізу, виділяти 



 151 

причинно-наслідкові зв'язки, ілюструвати поняття відповідними прикладами, 

аргументувати свої висновки. 

Таким чином, письмо є окремим видом мовленнєвої діяльності, завдяки 

якому реалізується писемне спілкування людей, проте воно тісно пов’язано з 

іншими видами мовленнєвої діяльності, у першу чергу, з говорінням і 

читанням. Для навчання писемного мовлення вчитель використовує умовно-

комунікативні та комунікативні вправи. В умовно-комунікативних вправах учні 

застосовують мовний матеріал на рівні надфразової єдності (висловлювання) з 

опорою на комунікативну ситуацію. Комунікативні вправи спрямовані на 

створення учнями власних творів на рівні тексту без використання опор. Учні 

вчаться писати листи (офіційні та неофіційні), опис, повідомлення/розповідь, 

анотацію,  есе, статтю. Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у 

створенні комплексів вправ для навчання письма англійською мовою. 
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Стаття присвячена конфліктологічній компетентності як складової педагогічної 

діяльності викладача іноземної мови. Розроблено та впроваджено в навчальний процес 

тренінговий курс, ефективність якого науково обґрунтовано та експериментально 

перевірено. 

Ключові слова: компетентність, конфлікт, конфліктологічна компетентність, 

професійна компетентність, тематичний блок, тренінговий курс. 

Статья посвящена конфликтологической компетентности как компонента 

педагогической деятельности преподавателя иностранного языка. Разработан и внедрен в 

учебный процесс тренинговый курс, эффективность которого научно обоснована и 

экспериментально проверена. 

Ключевые слова: компетентность, конфликт, конфликтологическая компетентность, 

профессиональная компетентность, тематический блок, тренинговый курс. 

The article is dedicated to the conflictological competence as a component of pedagogical 

activity of a foreign language teacher. The training course, effectiveness of which is scientifically 

grounded and experimentally confirmed, is developed and implemented into the educational 

process.  

Key words: competence, conflict, conflictological competence, professional competence, 

thematic block, training course. 

 

В умовах адаптації вітчизняної системи вищої освіти до вимог Болонського 

процесу та сучасних суспільних трансформацій висуваються нові вимоги до 

викладача вищої школи, в контексті демонстрації ним високого рівня педагогічної 

і фахової компетентності, готовності до забезпечення європейської якості освіти, 

переходу до нових форм і методів організації навчального процесу, сприяння 

мобільності студентів у межах європейського освітнього простору тощо. 

На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетною характеристикою 

спеціаліста є його професійна компетентність як здатність орієнтуватися у 

швидкоплинних умовах професійної діяльності. Однією із складових 

професійної компетентності є конфліктологічна компетентність, яка передбачає 

здатність викладача ефективно взаємодіяти з іншими людьми, досягати 

консенсусу, запобігати і розв’язувати проблемні й конфліктні ситуації на 

засадах гуманності, толерантності, відповідальності, співпраці. 



 153 

Актуальність дослідження полягає у тому, що проблема формування 

конфліктологічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови у 

ВНЗ ще не набула достатнього відображення у психолого-педагогічній 

літературі, відсутня єдність у підходах до її розробки та методики формування. 

Об’єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка майбутніх 

викладачів у системі вищої освіти.  

Предмет дослідження – зміст та методика формування конфліктологічної 

компетентності викладача у процесі його навчальної діяльності. 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці ефективності системи формування 

конфліктологічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови у 

вищому навчальному закладі. 

Розгляд ґенези загальної теорії конфлікту як джерела і передумови 

розробки підходів, які відбивають специфіку конфліктів, свідчить про те, що 

вчення про конфлікт має тривалу історію, яку накопичено багатьма науками 

(філософія, соціологія, психологія, педагогіка тощо). Так, конфліктологічні 

погляди пройшли еволюційний шлях від зародження і становлення вчення про 

конфлікт у часи античності (Анаксимандр, Геракліт, Аристотель, Платон), 

епохи Відродження (Ф. Бекон, Т. Мор, Ф. Рабле, Е. Роттердамський), Нового 

часу й епохи Просвітництва (Вольтер, Д. Дідро, Ш. Монтеск’є, Д. Пристлі, Ж.-

Ж. Руссо). Подальшого розвитку вчення про конфлікт отримало в першій 

половині ХІХ століття (І. Кант, Г. Гегель), другій половині ХІХ і на початку ХХ 

сторіччя (Г. Зіммель, З. Фрейд). Статус самостійної наукової галузі 

конфліктологія отримала лише у другій половині ХХ століття – періоду 

активного розвитку конфліктологічної теорії й практики (А.Я. Анцупов, 

Б.І. Хасан, А.І. Шипілов та ін.).  

Доведено, що на сьогодні немає загальновизнаного поняття конфлікту. У 

науковій літературі зміст поняття „конфлікт” розкривається через такі 

значення: стан відкритої, часто затяжної боротьби; стан дисгармонії у 

стосунках між людьми, ідеями чи інтересами; психічна боротьба, яка виникає 
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як результат одночасного функціонування взаємно виключних бажань або 

тенденцій; протистояння характерів або сил у літературному або сценічному 

творі [1, 3]. 

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 працях вітчизняних та зарубіжних дослідників розглядаються шість 

основних підходів до проблеми конфлікту: психодинамічний, ситуаційний, 

когнітивіський, організаційний, діяльнісний та особистісний [6]. 

В уявленнях багатьох людей конфлікти сприймаються як явище небажане 

й шкідливе. Але на справді наслідки конфлікту можуть бути як негативними, 

так і позитивними. Визначено, що конфлікт може мати як негативні, так і 

позитивні наслідки, тому розрізняються деструктивні і конструктивні функції 

конфлікту. До деструктивних відносяться дестабілізуюча, надлишково-

витратна та дезорганізуюча функції. До конструктивних – соціально-

діагностична, регулююча, інтегративна, інноваційна, комунікативна та 

соціально-психологічна функції [6]. 

З’ясовано, що інтерес до суперечностей у процесі виховання почав 

формуватися ще з 20-30-х років минулого століття, проте педагогіка конфліктів 

як наука почала своє становлення на рубежі ХХІ століття.  

Виявлення інваріантних ознак конфлікту дозволило визначити 

педагогічний конфлікт як найбільш гострий спосіб розвитку і подолання 

значущих суперечностей, що виникають у взаємодії учасників педагогічного 

процесу, який зазвичай супроводжується негативними емоціями та потребує 

розв’язання і гармонізації. 

У нашому дослідженні виділяються такі види педагогічних конфліктів 

між викладачами і студентами: конфлікти діяльності, конфлікти поведінки 

(вчинків), конфлікти відносин. У педагогічному середовищі всі причини 
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конфліктів можна умовно поділити на соціальні, психологічні та педагогічні [2, 

7]. 

Поняття професійної компетентності педагога взагалі та викладача 

вищого навчального закладу зокрема для вітчизняної педагогічної науки не є 

новим, але, незважаючи на значний інтерес до цієї категорії, визначення її 

сутності обмежується або загальними констатаціями її важливості у 

професійному становленні викладача вищого навчального закладу, або 

зводиться тільки до знаннєвого змісту.  

Для більш ретельного аналізу професійної компетентності педагога 

необхідно, перш за все, розкрити зміст безпосередньо самого поняття 

„компетентність”. Виявлено, що в освітній науці та практиці немає чіткого 

єдиного концептуального розуміння компетентності. Узагальнення наукових 

підходів дає змогу розуміти під компетентністю складне індивідуально-

психологічне утворення на основі інтеграції теоретичних знань, практичних 

вмінь і значимих особистісних властивостей, що забезпечує ефективне 

виконання професійної діяльності.  

За основу визначення груп видів компетентності нами, вслід за 

І.О. Зимньою [8], було виділено три групи компетентностей: компетентності, 

що стосуються самого себе як особистості, як суб’єкта життєдіяльності та 

самопізнання; компетентності, що стосуються взаємодії людини з іншими 

людьми; компетентності, що стосуються діяльності людини й визначаються у 

всіх її типах та формах. Також розрізнюються такі аспекти компетентності як 

мотиваційний, когнітивний, поведінковий, ціннісно-смисловий та емоційний.   

Теоретичний аналіз різних підходів до розуміння сутності професійної 

компетентності майбутнього викладача іноземної мови дозволив дійти 

висновку, що її можна інтерпретувати як інтегроване багаторівневе утворення у 

цілісній професійній структурі особистості, що є одним із проявів його 

професіоналізму та професійно-педагогічної культури, показником сформованості 

професійно необхідних умінь, якостей і характеристик на засадах системи 

теоретичних знань, педагогічних цінностей та практичного досвіду, що 
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зумовлюють необхідний рівень готовності до здійснення педагогічної діяльності у 

вищій школі, забезпечують високий рівень професійної самоорганізації та 

самореалізації у педагогічній діяльності. 

В останні роки досить активно досліджується проблема 

конфліктологічної компетентності особистості. Проте у психолого-педагогічній 

літературі відсутнє однозначне тлумачення поняття конфліктологічної 

компетентності, не визначене поняття конфліктологічної компетентності 

викладача іноземних мов, немає загальноприйнятого підходу до розкриття 

структури цього явища. 

Конфліктологічна компетентність розглядається як структурний 

компонент комунікативної компетентності (Л.А. Петровська, Б.І. Хасан) [10, 

11], як складова професійної компетентності фахівця (Є.Н. Богданов, 

І.В. Козич) [5, 9] або ж як окремий вид спеціальної компетентності (Л.Н. Цой) 

[12]. 

Проведений аналіз наявних у сучасній психології різноманітних 

теоретико-експериментальних досліджень конфліктологічної компетентності 

дав змогу визначити, що конфліктологічна компетентність викладача 

іноземної мови є когнітивно-регулятивною підструктурою професіоналізму 

особистості і діяльності, динамічним структурно-рівневим утворенням, яке 

характеризується наявністю знань про конфлікт, володінням широким спектром 

стратегій поведінки в конфлікті, емоційної саморегуляції та значимими 

особистісними властивостями (емпатія, рефлективність тощо). 

Виявлено, що існують різні підходи до визначення структури 

конфліктологічної компетентності. Конфліктологічна компетентність 

складається із когнітивного, мотиваційного та регулятивного компонентів 

(М.В. Башкін) [4]; когнітивного, мотиваційного, емоційно-вольового, 

рефлексивного та поведінкового компонентів (Л.О. Ярослав) [13]. 

В нашому дослідженні сутність сформованості конфліктологічної 

компетентності викладача іноземної мови представлена комунікативною, 



 157 

рефлексивною, профілактичною, навчальною, інноваційною, регулятивною та 

інтегративною функціями.   

З’ясовано, що компонентами конфліктологічної компетентності є 

змістовий, мотиваційно-діяльнісний, особистісний, конструктивний та 

комунікативний компоненти. 

Сформованість конфліктологічної компетентності можна оцінити за 

такими критеріями: психолого-педагогічна інформованість про конфлікти; 

конструктивне ставлення до конфлікту; розвинуті комунікативні вміння; 

володіння широким діапазоном стратегій поведінки у конфлікті; здатність не 

уникати конфліктної взаємодії; усвідомлення важливості, значущості 

конфліктологічної компетентності для професійної діяльності викладача 

іноземної мови. 

Виокремлено такі рівні сформованості конфліктологічної компетентності 

викладача: інтуїтивний, репродуктивний, творчо-репродуктивний, творчий. 

У ході дослідження нами було проведено експеримент, до якого було 

залучено 50 майбутніх викладачів іноземної мови, що виявили бажання 

отримати конфліктологічну підготовку. Для організації експерименту було обрано 

одну експериментальну та одну контрольну групи, які суттєво не відрізнялися 

одна від одної за рівнем сформованості комунікативної компетентності.  

Діагностика вихідного рівня сформованості конфліктологічної 

компетентності виявила необхідність цілеспрямованого формування у 

студентів конфліктологічної компетентності. З цією метою розроблено і 

апробовано тренінговий курс за темою “Understanding Conflict”, який складався 

з трьох взаємопов’язаних тематичних блоків, специфічних за своїми цілями і 

завданнями: рефлексивного, навчального й інтегрувального.  

Перший блок (рефлексивний) містив завдання, спрямовані на створення 

рефлексивності самого простору групової взаємодії, усвідомлення мети 

тренінгу та формування мотивації учасників. 

Другий блок (навчальний) охоплював тренінгові завдання, спрямовані на 

розвиток суб’єктів взаємодії в сенсі набуття ними нових комунікативних 
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якостей і формування активної конструктивної позиції в діалозі, що мало 

сприяти налагодженню ефективної групової взаємодії та конструктивному 

вирішенню конфліктів. 

Третій блок (інтегрувальний) завершував корекційну роботу. Він 

включав системи завдань із самопізнання і особистісного саморозвитку. Даний 

етап був спрямований на інтеграцію і асиміляцію результатів власної 

пошукової активності у напрямі актуалізації досвіду переживання конфліктів і 

використання його як психологічного засобу конструктивності в педагогічній 

взаємодії. 

Формуванню конфліктологічної компетентності сприяли активні форми і 

методи навчання, що використовувалися під час впровадження тренінгового 

курсу: рольові й ділові ігри, дискусії, „круглі столи”, „мозковий штурм”, аналіз, 

моделювання, програвання, розв’язання конкретних конфліктів, різноманітні 

індивідуальні й групові творчі завдання та поліфункціональні проекти. 

Виявлено, що у результаті експерименту чітко виражена динаміка 

сформованості компонентів конфліктологічної компетентності у студентів 

експериментальної групи, показники контрольної групи практично не 

змінилися. Так, наприклад, в експериментальній групі на початку експерименту 

84% студентів мали інтуїтивний рівень сформованості конфліктологічної 

компетентності, після проведення експерименту їх кількість зменшилась до 3%, 

помітно збільшилася кількість студентів репродуктивного рівня – 19%, до 

експерименту – 13%. До експерименту 2% студентів мали творчо-

репродуктивний рівень сформованості конфліктологічної компетентності, після 

експерименту цей показник склав 47%. Творчий рівень сформованості 

конфліктологічної компетентності після експерименту виявили 31% студентів, 

до експерименту цей показник складав 1%. У контрольній групі більшість 

студентів залишилась на репродуктивному рівні. 

Отже, отримані результати підтверджують ефективність і доцільність 

впровадження тренінгового курсу з формування конфліктологічної 

компетентності майбутнього викладача іноземної мови. 



 159 

Перспективу дослідження вбачаємо в оптимізації процесу магістерської 

підготовки майбутніх викладачів іноземної мови та вивченні спільної діяльності 

вищих педагогічних і загальноосвітніх навчальних закладів з формування 

конфліктологічної компетентності викладача. 
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УДК 811.111’42 

СЕКСИЗМ НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ РЕКЛАМИ 

 
Мітяєва М.С. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Птушка А.С. 

 

У статті розглядається сексизм на матеріалі англомовної реклами. Протягом століть 

жінки знаходяться у прямій залежності від чоловіків, і відносини між статями мисляться як 

ієрархічні, засновані на пануванні однієї статі над іншою і таким чином відбувається 

сексизм. Сексизм розглядається як ідеологія, яка затверджує нерівне положення і різні права 

чоловіків і жінок. У цьому зв'язку особливий інтерес представляє реклама, як неособиста 

форма комунікації, що відбиває соціальні факти у відносинах між чоловіками і жінками.  

Ключові слова: англомовна реклама, матріархат, патріархат, сексизм. 

В статье рассматривается сексизм на материале англоязычной рекламы. В течение 

веков женщины находятся в прямой зависимости от мужчин, и отношения между полами 

считаются иерархическими, основанными на господстве одного пола над другим и таким 

образом происходит сексизм. Сексизм рассматривается как идеология, которая утверждает 

неравное положение и разные права мужчин и женщин.  В этой связи особенный интерес 

представляет реклама, как неличная форма коммуникации, которая отражает социальные 

факты в отношениях между мужчинами и женщинами.  

Ключевые слова: англоязычная реклама, матриархат, патриархат, сексизм. 

In the article sexism is examined on the material of the English-language advertising. 

During ages women are in direct dependence on men, and relations between sexes are considered as 

hierarchical, based on domination of one sex above other and thus there is sexism. Sexism is 

examined as ideology which asserts unequal position and different rights for men and women. In 

this connection the special interest is presented by advertising, as the unpersonal form of 

communication which reflects social facts in relations between men and women.  

Keywords: the English-language advertising, matriarchy, patriarchy, sexism. 

 

Дана робота присвячена аналізу сексизму на матеріалі англомовної 

реклами. 

Сексизм (або дискримiнацiя жiнок) - це ідеологія, яка затверджує нерівне 

положення і різні права чоловіків і жінок; зосередження уваги на 

інтелектуальних, фізичних, творчих та інших перевагах однієї частини людства 

над іншою [1]. Якщо управляють чоловіки - це патріархат, а якщо жінки – 

матріархат. В даний час всі відомі суспільства в світі - патріархальні, отже, 

сексистські.  

Особливий інтерес у цьому зв'язку представляє реклама, як неособиста 

форма комунікації, що відбиває соціальні факти у відносинах між чоловіками і 
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жінками. Реклама – невіддільне явище сучасності, що зародилося ще на 

світанку цивілізації, пережило різні етапи становлення разом з еволюцією 

людини, її потреб і культурного розвитку. В умовах ринку цивілізована реклама 

є необхідною складовою системи комунікацій суб'єктів підприємницької 

діяльності. Вона не тільки інформує потенційних покупців і споживачів про 

можливості купівлі того чи іншого товару, а й дає змогу оптимального вибору, 

оскільки об'єктивно інформує про якість, ціну, способи використання й 

сервісне забезпечення – все, що покупцям необхідно знати для правильного 

вибору [2]. Сексистська реклама – реклама, що принижує гідність людини за 

расовою, національною або релігійною належністю, статтю, віком, 

недієздатністю або сексуальною орієнтацією [3].  

Актуальність дослідження обумовлена її антропоцентричною 

спрямованістю, що відповідає загальній тенденції сучасного мовознавства до 

вивчення мовлення як складника людської діяльності, а також, власне, 

невеликою кількістю робіт, які б вивчали сексизм на матеріалі англомовної 

реклами.  

Об’єктом дослідження обрано тексти з британських газет, журналів та 

бігбордів.  

Предметом даного дослідження є прояв сексизму у відображенні 

стереотипів фемінності і маскулінності в англомовній рекламній продукції. 

Метою роботи є детальний розгляд сексизму на матеріалі англомовної 

реклами.  

Відповідно до поставленої мети методи дослідження, які застосовувалися 

для обробки та добору матеріалу були: порівняльно-зіставний, аналітичний та 

системний. 

Теоретична основа дослідження визначається його внеском у лінгвістику 

та соціолінгвістику. 

Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета 

дослідження. Сексизм вже розглядався науковцями [5; 7], але детального 

аналізу сексизму на матеріалі англомовної реклами не було досліджено. 
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Практичне значення дослідження полягає в тому, що конкретний мовний 

матеріал, який міститься в дослідженні може використовуватися як 

психологами, у вирішенні міжособистісних конфліктів, так і рекламними 

фірмами, зацікавленими в підвищенні ефективності рекламної продукції, а 

також на практичних заняттях з англійської мови та у спецкурсах з лінгвістики 

та соціолінгвістики. 

Сучасний стан економіки Англії вважається перехідним. На цьому етапі 

ринок являє собою хаотичне поєднання різноманітних за рівнем і досконалістю 

механізмів, форм, структур, технологій і техніко-економічних принципів. 

Власне, англомовна економіка ще знаходиться на межі ринкових відносин і з 

огляду на це висвітлення напрямків і шляхів руху до сучасної ринкової системи 

з використанням досконаліших форм, методів і засобів набуває дедалі більшої 

ваги. 

Реклама – складний вид людської діяльності. Вироблена в її результаті 

продукція сформована таким чином, щоб виявляти вплив на підсвідомість 

людини. Реклама грає в житті людини важливу роль. Вона впровадилася 

непомітно і поступово стала невід'ємною частиною нашого життя. Куди б ми не 

йшли, що б ми не робили, реклама постійно з нами. Це плакати, стенди, афіші, 

вітрини, календарі і буклети. Панівне місце вона назавжди зайняла на 

телебаченні і радіо, в газетах і журналах, а також в мережі Інтернет. 

Сексистська реклама, яка принижує гідність людини за расовою, 

національною або релігійною належністю, статтю, віком, недієздатністю або 

сексуальною орієнтацією повинна бути виключена з життя людей. Реклама не 

повинна: пропагувати сексуальне насильство; принижувати роль тієї чи іншої 

статі; використовувати нездорово виглядаючих моделей; включати такі заяви і 

візуальні презентації, які б порушували норми пристойності і моралі 

загальноприйняті тими, хто, ймовірно, будуть залучені до перегляду реклами; 

містити елементи заниження людської гідності [6].  

Люди повинні пам’ятати, що реклама порушує добросовісну 

маркетингову практику, якщо: вона зображує або описує чоловіка або жінку, як 
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прикрасу чи сексуальний об'єкт, і якщо сексуальність людини зображується або 

описується принижуючим людську гідність, зневажливим або наклепницьким 

чином; якщо реклама зображає або описує чоловіка або жінку як сексуальний 

об'єкт або прикрасу у непристойній формі і це не має ніякої схожості з 

рекламованим товаром або послугою; якщо вона включає оголошення з 

сексуальними натяками чи обіцянками, які не мають ніякої схожості з 

рекламованим продуктом [4]. 

Реклама також порушує добросовісну маркетингову практику, якщо вона 

стверджує, або натякає, що роль однієї статі в соціальному, економічному і 

культурному житті нижча, ніж в іншої, або, якщо вона підтримує стереотипні 

уявлення про те, що є типовим або характерним для чоловіків або жінок, в їх 

особистості, або роботі. 

Реклама повинна уникати двозначних виразів, які можуть бути трактовані 

як образа для представника тієї чи іншої статі. Реклама має проходити 

тестування на предмет виявлення виразів, які принижують або можуть бути 

трактовані як такі що принижують гідність людини та дискримінують її з 

погляду статі, сімейного стану, сексуальних відносин, трансгендерного статусу, 

сімейних обов’язків, національності, раси, трудової діяльності, політичних 

інтересів, фізичних характеристик, релігійного віросповідання, інвалідності, 

годування груддю, типу харчування, алкогольної або наркотичної залежності, 

паління. Якщо під час тестування було виявлено, що рекламне висловлення 

може бути трактовано як образливе - таку рекламу неможна розповсюджувати.  

Отже, ЗМІ (телебачення, газети, журнали, та фільми) формують суспільні 

припущення про стать.  

Можна побачити яскравий сексизм в зображенні жіночих і чоловічих 

стереотипів у рекламі, як наприклад, плакат на дорозі в Лондоні радить: 

«Drivers: Belt the wife and kids - and help them safe». В той час, як на щиті з 

рекламою автомобіля FIAT читаємо: «If it was a lady it would get its bottom 

pinched». Хтось унизу написав: «If this lady was a car, shе'd run you down». 
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Ці і сотні інших прикладів, відібраних зі сторінок британської преси 

відображають яскравий сексизм в зображенні чоловіків і жінок у рекламі.  

Провівши дослідження в області чоловічих і жіночих стереотипів в 

англійській мові в цілому, і в його лексиці зокрема, можна показати такі 

результати: з п’ятиста випадково обраних слів – триста двадцять п’ять 

характеризують чоловіків і лише сто сімдесят п’ять жінок.  При розгляді цих 

слів, відповідно до розташування по семантичних зонах, виявилося, що серед 

позитивних характеристик жінок, абсолютну більшість складають 

характеристики зовнішності і коректності соціального поводження. Основними 

характеристиками чоловіків є рівень інтелекту, фізична сила і заповзятливість. 

Ці результати можна пояснити тим, що жінки традиційно характеризуються з 

позицій слабкості і соціальної пасивності, у той час, як чоловіки 

представляються більш сильними і заповзятливими. Перевага у вищевказаній 

вибірці слів, що відносяться до чоловіків, порозумівається історичними 

стереотипами, тобто, помітною соціальною роллю, що відводиться чоловікам. 

Розглянувши сексизм в англомовній рекламі, ми можемо сказати, що 

існує ряд особливостей, що характеризують мовленнєву поведінку жінок і 

чоловіків. Були відзначені такі розходження в комунікативній поведінці жінок і 

чоловіків, як логічність і швидкість мови, довгота мовного періоду, мета 

комунікації (бесіда-спілкування, бесіда-повідомлення), переривання мови і 

накладення висловлень, способи вирішення комунікативних конфліктів, 

готовність видавати інформацію особистого характеру й ін..  

Отже, однією зі сфер соціального життя суспільства є реклама, у якій 

знайшли відображення стереотипи фемінності і маскулінності. В нашій роботі 

ми привели приклади, які ілюструють сексизм у зображенні жіночих і 

чоловічих образів у рекламній продукції. Домінуюче положення в рекламі в 

таких сферах як: менеджмент, комерція, інтелектуальна діяльність - займають 

чоловіки, у той час як жінкам приділяється традиційна роль у сферах 

домашнього господарства, родини і підпорядкування на виробництві.  
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Роблячи резюме, можна сказати, що особливості комунікативної 

поведінки жінок і чоловіків визначаються тими соціальними умовами, у яких 

вони діють як члени суспільства. Очевидно, що явище сексизму має, 

насамперед, психологічно-соціальну природу. Сексизм - явище історично 

сформоване. Однак, з огляду на зміни, що нині відбуваються у соціальному 

житті суспільства, а відповідно, і тенденції змін нині існуючих стереотипів у 

рекламній продукції, можна припустити, що з часом, таке явище, як сексизм, не 

буде настільки актуальним.  
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Стаття присвячена проблемі розробки навчально-методичних матеріалів для вивчення 

англомовної лексики. Проаналізовано умови оптимізації процесу опрацювання лексичного 

матеріалу, визначеного як активний у робочій програмі з англійської мови як другої 

іноземної.  

Ключові слова: навчально-методичні матеріали, лексичні одиниці, оптимізація 

процесу вивчення іноземної мови. 
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Статья посвящена проблеме разработки учебно-методических материалов для 

изучения англоязычной лексики. Проанализированы условия оптимизации работы с 

лексическим материалом, который определен как активный в рабочей программе по 

английскому языку.  

Ключевые слова: учебно-методические материалы, лексические единицы, 

оптимизация процесса изучения иностранного языка. 

The article is devoted to the problem of developing study support materials for learning 

English vocabulary. The article considers the conditions for the optimization of the process of 

learning active lexical units prescribed in the curriculum for English as a second language. 

Keywords: study support materials, lexical units, optimization of the process of learning a 

foreign language. 

 

Інформаційні процеси в сучасному світі все більше впливають на 

систему освіти загалом та на процес викладання іноземних мов зокрема. 

Cьогодні усне і письмове спілкування англійською як міжнародною мовою 

стало реальністю і необхідністю: ми часто зіткаємося з надписами, TВ-

мовленням, інструкціями з використанням англійської, і навіть, особистим 

спілкуванням з іноземцями як у повсякденному житті, так і на роботі. Це 

обумовлює необхідність вивчення іноземних мов, метою якого є формування 

комунікативної компетенції, що включає мовну і соціокультурну компетенцію, 

оскільки не повідомляючи соціокультурного фону не можна сформувати 

комунікативну компетенцію вторинної мовної особистості, тому що вивчення 

іноземних мов покликане сформувати особистість, здатну брати участь у 

міжкультурній комунікації. 

Новітні інформаційно-комунікаційні технології сьогодні виступають 

додатковим джерелом для навчання та виховання, підвищення мотивації, 

зацікавленості у вивченні мов. Їхнє широке використання в освіті полегшує 

навчально-виховний процес, дозволяє студентові швидше адаптуватися до умов 

оточуючого світу, що постійно змінюються. Сучасні технічні засоби навчання 

сприяють виршшенню завдань, пов’язаних з вивченням англійської мови. 

Особливе місце серед них належить таким аудіовізуальним засобам, як: кіно, 

аудіо записи, відео програми і навчальне телебачення. 

Актуальність теми дослідження зумовлюється необхідністю оптимізації 

процесу вивчення іноземної мови. Такого результату можна досягти за 
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допомогою використання аудіовізуальних засобів у процесі навчання 

англійської мови за підручником «Практичний курс англійської мови 3 курс» 

під редакцією В.Д. Аракіна  на прикладах лексичного матеріалу, який наочно 

представлений у сучасних автентичних фільмах. 

Об'єктом роботи стала розробка навчально-методичних матеріалів з 

лексики на основі застосування аудіовізуальних засобів у методиці викладання 

англійської мови.  

Предметом нашого дослідження є використання аудіо-візуальних 

мистецтв, а саме: автентичних англомовних фільмів як засобу оптимізації 

вивчення активного лексичного матеріалу в контексті.  

Мета дослідження – розробити та описати способи використання 

аудіовізуальних засобів під час вивчення англійської мови для відпрацювання 

активного лексичного матеріалу.  

Поставлена мета вимагає вирішення наступних завдань: 

1. проаналізувати методичну літературу за темою дослідження та 

охарактеризувати дидактичний потенціал аудіовізуальних засобів; 

2. виявити особливості роботи з відеоматеріалами під час вивчення 

англійської мови; 

3. описати способи роботи з прикладами із фільмів у процесі вивчення 

активного лексичного матеріалу. 

Теоретичне значення дослідження полягає у доробку до методики 

навчання іноземних мов. 

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання 

проаналізованих аудіовізуальних матеріалів при викладанні англійської мови, 

проаналізовані та запропоновані приклади лексичних одиниць, що 

зустрічаються під час перегляду фільмів та визначаються як активні за 

підручником Аракіна В.Д. 

Методи дослідження включають аналіз методичної літератури, синтез, 

узагальнення. 
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Матеріалом дослідження слугували автентичні англомовні пісні та 

художні фільми «Фантастична четвірка», «Трансформери», «Сутінки», «Пірати 

Карибського моря» та ін. 

Попри чималий прогрес (використання мережі Iнтернет, комп’ютерних і 

навчальних програм), однією з труднощів навчання мови є дуже обмежена 

можливість для спілкування носіями мови та використання навичок розмовної 

мови поза аудиторними заняттями. Тому важливою завданням викладача є 

створення реальних і уявних ситуацій спілкування на уроках іноземної мови з 

використанням різних прийомів роботи. Важливим кроком також вважається 

залучення студентів до культурних цінностей народу-носія мови. У цих цілях 

велике значення мають автентичні матеріали – відеофільми та різні 

відеоматеріали. Їх використання сприяє реалізації найважливішого вимоги 

комунікативної методики – уявити процес оволодіння мовою як розуміння 

живої іншомовної культури; індивідуалізації навчання і розвитку та 

умотивованості мовленнєвої діяльності студентів. 

Проаналізовані нами дослідження методистів дають підстави говорити 

про переваги використання засобів аудіовізуальної наочності в навчальному 

процесі [3; 4; 5]. У психолого-педагогічній та методичній літературі 

зазначається, що 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.) [1; 7].   

Мотиваційно-розвиваюча роль аудіо-візуальних засобів інформації 

висуває їх на одне з перших місць серед технічних засобів навчання. Саме 

аудіо-візуальні засоби поєднують у собі мовний та позамовний елементи, 

стимулюючи розвиток внутрішнього мовлення як основи мовленнєво-

розумової діяльності, взаємопов'язують функціонування механізмів 

мовленнєвої діяльності, таких як мислення, сприймання, увага та пам'ять, 
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підтримують інтерес, стимулюють іншомовну мовленнєву діяльність та 

створюють мотивацію. 

Для відпрацювання активного лексичного матеріалу необхідно 

проаналізувати усі види вправ та підібрати ті, що сприятимуть формуванню 

навичок вживання обраних лексичних одиниць, оскільки характер вправи має 

відповідати тим навичкам та вмінням, які формуються за її допомогою. Вправу 

розуміємо як спеціально організоване в навчальних умовах багаторазового 

виконання окремих операцій, дій або діяльності з метою оволодіння ними або 

їх удосконалення. Найбільш ефективною послідовністю у побудові системи 

вправ є така: імітаційні, підстановчі, трансформаційні, грального характеру. Це 

важливо, бо відповідає етапам формування лексичних навичок. 

Процес розробки вправ для закріплення активних лексичних одиниць 

включав такі етапи: по-перше, ми виокремили лексичні одиниці, що містяться у 

підручнику під редакцією В.Д. Аракіна для 3 курсу, рекомендованого робочою 

програмою з англійської мови як другої іноземної на факультеті іноземних мов 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. По-друге, ми 

вибрали найбільш адекватний контекст функціонування виокремлених 

лексичних одиниць: в якості матеріалу для проведення дослідження були 

обрані сучасні автентичні англомовні фільми, які викликають чималий інтерес 

студентів, що дозволяє підвищити їх мотивацію до вивчення конкретного 

лексичного матеріалу зокрема та іноземної мови взагалі. 

Виокремлені лексичні одиниці були покладені в основу вправ для 

відпрацювання навичок їх правильного вживання, що включали імітаційні, 

підстановчі та продуктивні. При складанні системи лексичних вправ ми 

враховували необхідність рецептивних вправ, та вводили лексичні одиниці 

(ЛО) з візуальним випередженням.  

Для того, щоб лексичні вправи були цілісною системою,  необхідно 

виробляти відповідний відбір і організацію ЛО, встановлювати методичну 

типологію труднощів, розподіляти матеріал відповідно темам, віку учнів, 

цільової спрямованості, визначати етапи засвоєння лексики, враховувати 
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властивості довготривалої і оперативної пам'яті, зорового, слухового, 

мовленнєво-рухового і руко-моторного аналізаторів. У використанні вправ 

важливо дотримуватися логічної послідовності розумових операцій із засвоєння 

лексики. Вправи забезпечують засвоєння лексичних знань, розвиток первинних 

умінь свідомого оперування лексикою, лексичних навичок, формування 

складних умінь комплексного використання вимовних, лексичних і 

граматичних навичок при рецептивних і продуктивних видах мовленнєвої 

діяльності, розвиток творчого уміння включати ЛО в мовну ситуацію [4]. 

Вправи створюються з урахуванням поступового підключення   аналізаторів: 

чим більше аналізаторів бере участь в реалізації запам'ятовування, тим воно 

міцніше [5, с. 101]. 

При домінуючій ролі усної мови і читання лексика відпрацьовується як у 

рецептивному, так і в продуктивному планах. Вправи будуються так, щоб 

забезпечити ознайомлення з лексикою, первинне закріплення, тренування і 

вивід у мову. У лексичних вправах повинні бути враховані особливості лексики 

мови, що вивчається, виділені труднощі її продуктивного і рецептивного 

засвоєння.  

Таким чином, розробка оптимальної системи (комплексу) вправ, 

опираючись на зазначені типи вправ, є важливою запорукою вирішення 

проблеми навчання різних аспектів та явищ іноземної мови. 

У результаті проведеного дослідження можемо зробити наступні 

висновки. Використання відео під час вивчення мови допомагає рішенню 

наступних завдань: а) підвищення мотивації навчання, б) інтенсифікація 

навчання, в) активізація студентів, г) самостійна робота студентів, 

д) підвищення якості знань студентів.  

Функції аудіо-візуальних засобів та їх значення для оволодіння різними 

видами мовленнєвої діяльності, а також практика використання технічних 

засобів у навчанні англійської мови як другої іноземної становлять перспективу 

нашого дослідження. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ СХВАЛЕННЯ/ОСУДУ В 

АМЕРИКАНСЬКОМУ КІНОДИСКУРСІ 

 

Пилипенко А.І. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук Гридасова О.І. 

 
Стаття присвячена вивченню засобів вираження схвалення/осуду в американському 

кінодискурсі. Систематизовано способи вербалізації схвалення/осуду у висловлюванні, а 

також розроблено типологію експліцитного способу вираження схвалення/осуду по 

частиномовних характеристиках зі встановленням частотності залучання. 

Ключові слова: кінодискурс, схвалення, осуд, частиномовні характеристики, 

експліцитний спосіб. 

Статья посвящена изучению средств выражения одобрения/осуждения в 

американском кинодискурсе. Систематизированы способы вербализации 

одобрения/осуждения в высказывании, а также разработано типологию эксплицитного 

способа выражения осуждения/одобрения по частям речи с установлением частотности. 

Ключевые слова: кинодискурс, одобрение, осуждение,  характеристика по частям 

речи, эксплицитный способ. 

The present paper focuses on the study of features of approval/condemnation expression in 

the American film discourse. The ways of approval/condemnation verbalization are systematized 
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and the types of explicit expression of condemnation/approval are singled out proceeding from part-

of-speech specification followed by the study of their frequency. 

Keywords: film discourse, approval, condemnation, part-of-speech specification, explicit 

expression. 

 

Проблема мовленнєвого спілкування завжди привертала увагу вчених. 

Мовленнєве спілкування, зокрема, є об'єктом вивчення лінгвістики. 

Історія лінгвістичних теорій знала декілька поглядів на сутність мовленнєвого 

спілкування. Серед усього діапазона можливих комунікативних інтенцій, у 

досягненні яких зацікавлені учасники різноманітних комунікативних актів, нас 

передусім цікавить позитивна або негативна оцінка одним співрозмовником 

мовного внеску іншого. Тому дане дослідження спрямоване на пошук та опис 

мовних засобів передачі значення схвалення/осуду в англійській мові.  

Актуальність дослідження зумовлена загальною орієнтацією сучасної 

лінгвістики на вивчення функціонального боку мови, на розуміння мови як 

діяльності, що служить засобом реалізації інтенцій суб’єкта дискурсу. Такі 

інтенції завжди є особистісно спрямованими, тому аналіз досліджуваного 

явища пов'язаний з взаємовідносинами комунікантів у мовленнєвому акті. 

Актуальність даного дослідження, крім того, визначається недостатньою 

вивченістю такої складної і одночасно досить загальновживаної комунікативної 

одиниці, як висловлювання зі значенням схвалення / осуду. 

Інтегративна сутність категорії оцінки, яка визначає її важливість не лише 

для лінгвістики, а й для перекладознавства та методики навчання перекладу 

підсилює актуальність обраної теми. 

Метою роботи був лінгвістичний аналіз засобів вираження схвалення / 

осуду в сучасному американському кінодискурсі. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання низки наступних 

завдань: 

1. Вивчення принципів аналізу висловлювання зі значенням 

схвалення/осуду та уточнення цього поняття; 
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2. Аналіз матеріалу дослідження та виявлення висловлювань зі 

значенням схвалення/осуду в сучасному американському 

кінодискурсі; 

3. Систематизація експліцитного способу вираження схвалення/осуду 

по частиномовних характеристиках та встановлення їх частотності; 

4. Систематизація способів вербалізації схвалення/осуду у 

висловлюванні. 

Об'єктом аналізу є висловлювання зі значенням схвалення/осуду в 

сучасному американському кінодискурсі.  

Предметом даного дослідження є засоби вираження схвалення/осуду, які 

розглядаються не ізольовано, а в межах діалогічної єдності.  

Матеріалом  дослідження стали скрипти американських англомовних 

художніх фільмів. Загальний корпус прикладів становить 200 висловлювань зі 

значенням схвалення/осуду. 

Наукова новизна  роботи полягає у тому, що в ньому вперше здійснено 

спробу дослідження англомовних висловлювань зі значенням схвалення/осуду 

як окремого мовленнєвого акту. Вперше розроблено комплексну класифікацію 

мовних засобів реалізації мовленнєвого акту схвалення/осуду. 

При виконанні роботи використовувалась комплексна методика, яка 

включає традиційні методи лінгвістичного аналізу (методи спостереження та 

опису), елементи контекстуального аналізу, методи прагматичного аналізу з 

урахуванням співвідношення між мовним наповненням репліки та намірами 

учасників комунікативного акту. 

 Антропоцентрична спрямованість сучасної лінгвістики зумовлює і 

формує так званий "аксіологічний підхід до мови", що розглядає мову як 

дзеркало базової системи цінностей соціуму і найважливіше джерело 

інформації про неї [2, с.56]. Аксіологічна категорія оцінки є результатом 

оцінної діяльності мовця і має об’єктивно-суб’єктивний характер, оскільки, з 

одного боку, базується на цінності предмета чи явища, а з іншого –  цінність 

зумовлена індивідуальними особливостями сприйняття предметів чи явищ і 
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знаходить своє відображення у розрізненні схвалення або осуду мовцем об’єкта 

оцінки.  

Беручи до уваги постійно зростаючу популярність кіно як виду 

мистецтва, а також  потужність його впливу на аудиторію та роль яку воно 

відіграє у формуванні, а також пропаганді певного світогляду й цінностей 

цілком виправданим вважається вибір саме кінодискурсу матеріалом 

дослідження засобів вираження схвалення/осуду, адже вважаємо персонажне 

мовлення англомовних кінотворів – скриптів та титрів художніх фільмів 

достовірною моделлю реального [1, с. 49; та ін.]. Кінодискурс є важливим 

видом дискурсу, засобом ідеологічного впливу, пропаганди. Вивчення його 

засобами лінгвістики можливо, так як кінодискурс являє собою особливий тип 

тексту. Особливості кінодискурсу розглядаються в лінгвістичному аспекті, в 

лінгвістичних дослідженнях чимало науковців обирають кінотвір як модель 

природнього мовлення.  

При цьому хочемо також наголосити на двох важливих обставинах, по-

перше, використовуючи персонажне мовлення як модель природного діалогу, 

ми виходимо з того, що цей матеріал є адекватним для аналізу засобів 

вираження схвалення/осуду. По-друге, достовірність використаного матеріалу 

значною мірою залежить від його сприйняття носіями англомовного 

менталітету. Використаний нами матеріал сприймається позитивно, про що 

свідчить популярність досліджених творів в англомовному світі.  

Опорами побудови оцінок у висловленнях слугують експлікатури, 

імплікатури і пресупозиції, що виражаються за допомогою первинних 

вторинних та нульових маркерів. До первинних маркерів відносимо номінативні 

одиниці, у структурі значення яких міститься сема оцінки. У цьому ми 

поділяємо думку М.О. Яценко, яка слушно стверджує, що первинними 

маркерами є "мовні засоби, що безпосередньо кваліфікують референта, в 

термінах “добре” :: “погано” (або термінах конкретно оцінних значень)" [3, 

c. 63].  
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При цьому, під безпосередньою кваліфікацією розуміємо збіжність 

оцінного значення, конвенційно закріпленого за мовною (номінативною) 

одиницею та оцінного значення, актуалізованого у висловленні, що дозволяє 

визначити первинні маркери як експліцитні. Первинні аксіологічні маркери, як 

правило, представлені прикметниками, бо "у структурі значення загально 

оцінних прикметників оцінка є єдиним семантичним наповненням денотата, 

іншими словами, – вони не містять ніякої інформації, крім оцінки зі знаком 

“добре” або “погано” з більшим/меншим ступенем інтенсифікації / 

деінтенсифікації" [3, c. 64].  

Вторинні маркери є імпліцитними, вони за даними нашого аналізу, 

пов’язані із порушенням грайсових максим [4, c. 41] та охоплюють два типи. 

Імпліцитна оцінка на лексичному рівні передається через семи оцінності, 

які надають висловлюванню певну оцінну конотацію (напр. негативно 

марковане waste away the afternoon замість spend the afternoon).  

Специфіка впливу такого роду полягає в тому, що адресату необхідно 

самому розшифрувати неприємне для нього зміст висловлювання і відповідним 

чином відреагувати на нього, з метою актуалізації преферентно-оцінних 

стратегій дискурсу. 

Висловлювання з наявними в ньому нульовими маркерами оцінки не 

містять мовних одиниць з оцінним значенням. Це значення виводиться 

суб’єктом дискурсу з його пресупозиційного фонду з опорою на ціннісні 

орієнтири [3]. 

Пресупозиційне виведення оцінного значення ґрунтується на знаннях / 

уявленнях суб’єктів дискурсу про поняттєвий зміст та еталонну природу і 

прескриптивну функцію еталону: дії суб’єкта, що відповідають прескрипціям 

основуються на позитивній оцінці; дії, здійснювані всупереч цим прискрипціям 

– на негативній оцінці. Розглянемо на прикладі: у наступній ситуації бачемо 

невдоволення батька хлопцем його доньки, який, будучи повнолітнім, 

зустрічається з 15-літньою Алекс:  

(1) - Just get your stuff...and move on. 
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- Come on, man, relax. 

- How old are you? 

- I just turned 18. 

-  Well, she's 15. She was 10 five years ago. You know what I'm saying, 

stud? Now get out (1) 

Отже батько питає  у хлопця скільки йому років  (How old are you?) не з 

порожньої  цікавості, а спираючись на свої стереотипні знання та уявлення про 

те як повинна себе вести неповнолітня дівчинка, він вказує на те, що друг 

доньки аж занадто дорослий для неї.  

Систематизувавши експлікатури, імплікатури і пресупозиції, що 

слугують опорами побудови оцінок у висловленнях, ми встановили, що за 

оцінного способу використовуються речення розповідної / питальної структури, 

які функціонують як оцінні висловлення й містять первинні / вторинні маркери 

оцінки. Первинні маркери - експліцитні подані переважно прикметниками й 

частково іменниками в предикативній функції, та дієсловами. Ці мовні засоби 

водночас виступають ключовими елементами, тобто є також і експлікаторами 

поняттєвого змісту. Прикметники в атрибутивній функції не є типовими 

первинними маркерами, вони репрезентують лише оцінне значення, утворюючи 

вільне словосполучення з іменником.  

Розглянемо приклад експліцитного вираження осуду, у наведеній нижче 

ситуації наведено розмову двох друзів: 

(2) – It strikes me, that there’s a considerable amount of bullshit going on 

here.... You are a  dumb, insensitive suburban one! 

– Haven’t I made it clear I don’t particularly want to talk about it? (2). 

В наведеному прикладі первинними маркерами є прикметники dumb 

(informal stupid [лонгман, p. 487]) та insensitive ( not noticing or not taking care to 

notice, other people’s feelings, and not realizing when they are upset or when 

something that you do will upset them [288, p. 840]), вони виражають негативну 

оцінку.  
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Вторинні маркери представлені прикметниками, які імпліцитно 

репрезентують оцінне значення шляхом зміни знака оцінки на протилежний або 

за формальної відсутності та інференційного виводу маркера, наприклад,  

(3) - Oh, don't worry, God is not listening. If he is who doesn't care. 

Have you seen the news lately? We got gangs, we got drugs, we 

got corruption. What kind of God lets that happen? Every time 

we cure a disease he comes up with a new one! (1) 

Оцінний маркер у висловленні відсутній однак його неважко 

реконструювати, говорячи  «What kind of God lets that happen?», Брюс дає нам 

зрозуміти, що в стереотипних знаннях людей Бог має допомагати, а не навпаки. 

За результатами проведеного нами частиномовного аналізу експліцитного 

способу вираження СХВАЛЕННЯ було встановлено, що найчастіше у кількості 

64% СХВАЛЕННЯ актуалізується прикметником, 15% належать іменнику,  

15% актуалізацій відбувається завдяки прислівнику і ще 6% завдяки дієслову. 

В ході дослідження було виявлено, що у більшості випадків (55%) 

СХВАЛЕННЯ було виражено експліцитно, у 30% прикладів був застосований 

імпліцитний спосіб вираження та пресупозиційно СХВАЛЕННЯ виражалося  у 

15% випадків загальної вибірки. 

Згідно результатів частиномовного аналізу експліцитного способу 

вираження ОСУДУ було виявлено, що найчастіше у кількості 58% ОСУД 

виражений іменником, 32% – прикметником, 5% актуалізацій відбувається 

завдяки дієслову та 5% завдяки прислівнику. 

Аналіз експліцитних, імпліцитних  та пресупозиційних способів 

вираження ОСУДУ засвідчив, що у більшості випадків (40%) застосовано 

експліцитний спосіб, залучання імпліцитного способу вираження ОСУДУ було 

зафіксовано у 30% випадків та пресупозиція зареєстрована у 21% випадків. 
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Стаття присвячена використанню можливостей Інтернет-ресурсів на уроках 

англійської мови. На основі аналізу сайтів, матеріалу, що міститься на них, пропонованих 

текстів, завдань, вправ тощо для вивчення англійської мови проаналізовано можливості для 

розвитку двох видів мовленнєвої діяльності – читання та письма з англійської мови. 
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письма по английскому языку. 
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The article is devoted to the use of Internet resources at English lessons. The sites, their 

content, texts, tasks, exercises, tests to study English are analyzed for development reading and 

writing at English lessons. 

Keywords: Internet resources, sites, reading, writing, English lessons. 

 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку освіти  

необхідність забезпечення якісної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації максимальної кількості фахівців по всій території України є вкрай 

актуальними. В останні роки все частіше стає питання про застосування нових 

інформаційних технологій у середній школі. Це не тільки нові технічні засоби, 

але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. 

Основною метою навчання іноземних мов є формування і розвиток 

комунікативної культури школярів, навчання практичному оволодінню 

іноземною мовою. 

Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного 

оволодіння мовою для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які 

дозволили б кожному учню виявити свою активність, свою творчість. Завдання 

вчителя – активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі навчання 

іноземним мовам. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання у співпраці, 

проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет-

ресурсів допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, 

забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням 

здібностей дітей, їхнього рівня навченості, схильностей і т.д. 

Особливої уваги набуває використання Інтернет-ресурсів. Можливості 

використання Інтернет-ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює 

умови для отримання будь-якої необхідної учням і вчителям інформації, що 

знаходиться в будь-якій точці земної кулі: країнознавчий матеріал, новини з 

життя молоді, статті з газет і журналів, необхідну літературу і т.д. 

На уроках англійської мови за допомогою Інтернету можна вирішувати 

цілий ряд дидактичних завдань: формувати навички та вміння читання, 
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використовуючи матеріали глобальної мережі; удосконалювати вміння 

писемного мовлення школярів; поповнювати словниковий запас учнів; 

формувати у школярів стійку мотивацію до вивчення англійської мови. Крім 

того, робота може бути спрямована на вивчення можливостей Інтернет для 

розширення кругозору школярів, на уміння налагоджувати і підтримувати 

ділові зв'язки і контакти зі своїми однолітками в англомовних країнах. 

Форми роботи з Інтернет-ресурсами на уроках іноземної мови 

включають: вивчення лексики; відпрацювання вимови; навчання діалогічного і 

монологічного мовлення; навчання письма; відпрацювання граматичних явищ 

тощо. 

Учні також можуть брати участь у тестуванні, у вікторинах, конкурсах, 

олімпіадах, що проводяться у мережі Інтернет, листуватися з однолітками з 

інших країн, брати участь в чатах, відеоконференціях і т.д. Учні можуть 

отримувати інформацію з проблеми, над якою працюють в даний момент. Це 

може бути спільна робота українських школярів та їхніх зарубіжних однолітків 

з однієї або декількох країн. Проблемами використання Інтернет-ресурсів 

займаються такі дослідники як Є.С. Полат, В.П.Тихомиров та інші.  

Об’єкт дослідження – процес застосування Інтернет-ресурсів в освіті. 

Предмет дослідження – процес застосування Інтернет-ресурсів під час  

навчання англійської мови із школярами. 

Мета дослідження – проаналізувати можливості застосування Інтернет-

ресурсів у вивченні англійської мови зі школярами. 

Завдання дослідження: 

1. Теоретично обґрунтувати необхідність впровадження Інтернет-ресурсів 

на сучасному етапі,  визначити їх засоби. 

2. Розкрити сутність Інтернет-ресурсів, проаналізувати використання 

сайтів, комп’ютерних навчальних програм, словників як ресурсів Інтернету. 

3. Пропонувати методичну розробку з використанням Інтернет-ресурсів 

для школярів.  



 181 

Методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми дослідження; 

аналіз та узагальнення масового та передового педагогічного досвіду; 

критичний аналіз наукових джерел; наукове спостереження. 

Наукова новизна. Під час дослідження було уточнене поняття «Інтернет-

ресурси», «засоби Інтернет-ресурсів», «комп’ютерні навчальні програми» при 

навчанні англійської мови, набуло подальшого розвитку визначення процесу 

формування соціокультурної компетенції з використанням Інтернет-ресурсів. 

Практичне значення.  Під час роботи було пропоновано розробку на тему 

“Lovely sights of interest in London”, було зроблено презентацію, публікацію, 

веб-сторінку як основні прийоми використання Інтернет-ресурсів за допомогою 

навчального дистанційного курсу «Intel. Навчання для майбутнього». Результат 

роботи може бути використаний у подальших дослідженнях, при написанні 

курсових та дипломних робіт з теми використання Інтернет-ресурсів у ЗНЗ та 

ВНЗ. 

Інтернет-ресурси можна використовувати для навчання всім чотирьом 

видам мовленнєвої діяльності. У статті наведемо приклад щодо навчання 

читанню і письму. 

 

Навчання читання 

Інтернет – чудовий засіб для отримання інформації про останні події у 

світі. Таким чином, можна з допомогою Інтернет перетворити класну кімнату в 

агентство новин, а своїх учнів – в першокласних репортерів. Такий вид 

діяльності підійде для старших класів, тому що включає в себе об'ємне читання 

і мистецтво інтерпретації, швидку мову. 

Практично всі значущі газети у світі мають свої web-сторінки. Для того, 

щоб дізнатися, де і які існують газети, можна запропонувати учням відвідати 

сторіночку MEDIA LINKS (<http://www.mediainfo.com/emedia/>), що пропонує 

посилання на безліч видань. Media сайти англійською мовою: 

THE WASHINGTON POST (<http://www.washingtonpost.com/>) 
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Все, про що можна прочитати в газеті, видно на першій сторінці – вона 

являє собою комбінацію рекламної афіші та змісту. Тут представлені назви 

найбільш важливих статей з витягами з них, які, на думку авторів, повинні 

привернути увагу читачів, і основними положеннями в них обговорюваними. 

Як будь-яке видання періодичної преси, web-газети розділені на рубрики і 

підрубрики, тобто, мають дружній до користувача інтерфейс, що дозволяє 

натисканням кнопки миші перейти безпосередньо до потрібного розділу і тієї 

статті, що найбільш цікавить. The Washington Post має 5 основних рубрик: 

новини (news), стиль життя (style), спорт (sports), рекламні оголошення 

(classifieds) і новини ринку (marketplace). 

У плані оволодіння міжкультурної компетенцією онлайнова газета є 

незамінним помічником. Вона дозволить учням поринути в гущу світових 

подій, що відбуваються практично в поточний момент, побачити, що 

відбувається з різних точок зору. Особливо цінними для класної роботи є 

посилання – send us feedback, що здійснює інтеракцію читача з видавництвом. 

Висловити свою думку щодо прочитаного і особисто поговорити з автором 

певної статті можна завдяки розділу «сьогоднішні журналісти» («Today's 

Columnists»), де вибір певного прізвища зв'яже вас з ним безпосередньо. Іноді 

може з'являтися екстра  зв'язок з головною дійовою особою статті. 

CNN World News (<http://cnn.com/world>), 

ABC News (<http://www.abcnews.go.com/index.html>), 

BBC World Service (<http://www.bbc.co.uk/worldservice>), 

The Washington Times (<http://www.washtimes.com/>) 

The New York Times (<http://www.nytimes.com/>) – всі ці та інші  

агентства новин мають схожу зручну для користувача структуру дерева 

посилань. Назва та кількість рубрик може варіюватися від видавництва до 

видавництва, проте, всі вони охоплюють основні сфери життєдіяльності 

людини. 

BBC World Service (http://www.bbc.co.uk/worldservice) надають 

можливість не тільки прочитати, але й прослухати новини багатьма мовами, 
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причому можна навіть вибрати для себе відповідний рівень володіння 

англійською і прослухати новини в режимі LEARNING ENGLISH. Цікавою 

може здатися подвійна класифікація статей – за темами і за континентами. 

Зворотній зв'язок з видавництвом здійснюється за допомогою посилання 

CONTACT US. 

ABC News (http://www.abcnews.go.com/index.html) супроводжує свої 

публікації крім звукового ще й відео супроводом. Можлива так само бесіда на 

запропоновану тему серед читачів у розділах CHAT. 

CNN World News (http://cnn.com/WORLD) також надають інформацію 

декількома мовами і подвійну класифікацію статей. Можливо викликати аудіо 

та відео супровід. Інтеракція читачів з редакцією і між собою можлива в рамках 

рубрики DISCUSSION (дискусія), де є своя дошка оголошень (MESSAGE 

BOARDS), кімната для бесіди (CHAT) і зв'язок з редколегією (FEEDBACK).  

The New York Times крім перерахованого вище пропонує своїм читачам 

навчальну версію газети з готовими поурочними розробками. 

Можна запропонувати учням працювати по двоє або по троє, дослідити 

статті, що охоплюють всі сторони життя: передовиці, спорт, погоду, культуру. 

Перевага такої роботи полягає в повній залученості всього класу в поєднанні з 

диференціацією завдань: сильні учні можуть зайнятися дослідженням більш 

важких статей, в той час як більш слабким можна доручити звіт про погодні 

умови або що-небудь з галузі культури. 

На додаток до роботи над навичками читання, можна поповнювати 

словниковий запас. Для цього треба запропонувати учням скласти словникові 

статті, спираючись на прочитану інформацію. Можливе придбання нових 

граматичних навичок, приклади яких зустрілися в статтях. 

Результатом такої роботи може стати створення своєї сторінки, 

присвяченої одній конкретній події, де необхідно спробувати дати нейтральне 

бачення проблеми, ґрунтуючись на аналізі інформації різних агентств новин. 

Тут же необхідно вказати гіперпосилання на джерела. Для розвитку 

міжкультурної компетенції дослідження статей на певну тему лише одного з 
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агентств новин протягом тривалого проміжку часу має також свої переваги: 

досконально вивчивши проблему, учні будуть в змозі не тільки визначити 

позицію даної країни до досліджуваної проблеми, але і виявити підстави для 

такої точки зору, і, відповідно, зможуть прогнозувати розвиток подій. Після 

виконаної роботи необхідна дискусія або телеконференція, де робота кожного 

учня чи групи буде окремим сектором загальної проблеми. Так, поділившись 

результатами своєї роботи і склавши їх в єдине ціле, учні отримають 

багатогранну картину події, яка дозволить їм зрозуміти причини того, що 

відбувається і, цілком імовірно, націлить їх на пошук оптимального рішення – 

адже розуміння, встановлення причинно-наслідкових зв'язків – це єдино 

правильна основа для виходу з конфлікту. 

Основною перевагою такої роботи є те, що учні отримують доступ до 

інформації з перших рук, а не тижневої або й того більше давності друкованим 

виданням, і виявляються залученими в центр світових подій, особисто 

здійснюючи на нього вплив. 

Інтернет може і повинен використовуватися не тільки пасивно, але й 

активно. Учні можуть спробувати себе в ролі не споживачів, а постачальників 

інформації. Сайт THE YOUNG VOICES OF THE WORLD (<http://www1.fukui-

med.ac.jp/kuzuryu/>) – відкритий форум, який представляє собою якесь 

видавництво, де бажаючі можуть опублікувати свої роботи, зробивши їх 

надбанням багатомільйонної аудиторії і висловивши при обговоренні свою 

думку. Всі роботи супроводжуються електронною адресою їх творця, що 

дозволяє здійснювати зворотній зв'язок і зав'язування дискусій. 

Автори статті Language Learning Activities for the World Wide Web 

відзначають величезні можливості WWW з використання та створення 

двомовних сторіночок, забезпечуючи оптимальні результати інтеграції Інтернет 

в процес уроку для обох сторін (клас, який вивчає англійську в Україні і клас, 

який вивчає українську в США або Англії). Ось лише деякі з можливих 

обговорюваних тем: огляд книг, казок, газетних статей, телепередач, цитати та 

приказки, вислови, анекдоти і загадки, місцеві рецепти, меню, засоби народної 
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медицини, фольклор, спорт, школа та її проблеми і т.д. Учням повинен здатися 

захоплюючим і значущим процес створення своєї сторінки. 

Навчання письму 

 Спілкування у віртуальній реальності здійснюється за допомогою 

електронної пошти, яка для оволодіння міжкультурної компетенцією може 

використовуватися наступним чином: 

1. Встановлення дружнього листування. 

Міжнародний обмін листами можна здійснювати в будь-якому класі і на 

будь-якому рівні володіння мовою. Крім цілеспрямованого використання мови, 

що вивчається, відбувається встановлення дружніх контактів і вивчення таким 

чином культури, електронне листування має свої переваги порівняно з 

паперовим: воно швидше, зручніше і дешевше. 

Знайти партнерів по листуванню для своїх учнів можна таким чином: 

1. звернутися з відповідним запитом до TESL -L (computer  assisted 

language learning sub - branch listserv@cunyvm.cuny.edu / listserv@cunyvm.bitnet) 

або TESLK - 12 (listserv@cunyvm.cuny.edu); 

2. звернутися до лист-серверу для міжкультурних зв'язків (Intercultural E - 

Mail Classroom Connections <http://www.iecc.org>, 

<http://www.stolaf.edu/network/iecc/>), що пропонує встановлення листування з 

різними цілями: для виконання спільних проектів, обговорення нагальних 

проблем, ведення дискусій між цілими класами; 

3. відвідати домашню сторіночку E - mail for ESL / LINC Students 

(<http://edvista.com/claire/linc.html>). Вона пропонує допомогу та інструкції з 

використання e-mail, вільний доступ до електронної пошти, допомагає знайти 

друзів по листуванню, пропонує участь у парних і групових проектах, і, крім 

цього, пропонує посилання до всіляких корисних ресурсів. 

Для отримання оптимальних результатів такого виду діяльності 

необхідно зупинитися на деяких проблемах, які можуть виникнути в ході 

роботи. 
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Вчителі, що інтегрували e-mail в навчальний процес, відзначають 

недостатню глибину змісту листування. Споконвічна зацікавленість швидко 

проходить і учні виявляються в скрутному положенні, не знаючи про що 

писати. Щоб уникнути розчарування необхідно обов'язково співвіднести даний 

вид роботи із загальним навчальним планом і не можна пускати його на 

самоплив. Наприклад, можна запропонувати учням розпитати своїх друзів по 

листуванню з тієї чи іншої теми і на базі отриманих результатів зробити 

доповідь у класі. 

Не на всі листи приходять відповіді, що тягне за собою глибоке 

розчарування. Щоб цього не сталося, можна запропонувати учням спілкуватися 

відразу з декількома партнерами (у тій же групі або в паралельній, в іншому 

місті і навіть країні). 

Проаналізувавши досвід використання електронної пошти в процесі 

навчання іноземним мовам можна наголосити на наступних засадах: 

1. Перевага віддається роботі в невеликих групах, без жорсткого 

контролю з боку вчителя. Найкращі результати досягаються за рахунок 

можливості учням самим вибрати тему для обговорення, а не беззаперечно 

слідувати вказівкам вчителя і більшості групи (в такому випадку просто 

утворюється нова група). 

2. Електронна комунікація – прекрасна практика мови, де здійснюється 

перехід від форми до змісту – у бік спілкування і вільного польоту думок. 

Присутність реальної публіки забезпечує підвищення якості письма – мова 

школярів стає більш виразною, до звичайних оповідного і описового жанрів 

додалася аргументація. 

3. Змінюється процес письма – більше уваги приділяється редагуванню 

робіт і виправленню помилок, причому навіть для складання монологів учні 

нерідко звертаються за думкою або радою до своїх партнерів – така робота 

представляє собою втілення принципу інтерактивності. 

4. Використання e-mail підвищує інтерес до самого процесу вивчення 

мови. 



 187 

Крім формального мовного досвіду, набутого за допомогою 

телекомунікацій, не можна заперечувати і розвиток міжкультурної компетенції. 

Більше того, можна сміливо стверджувати, що на сьогоднішній день 

використання ресурсів Інтернет, в т.ч. e-mail - найбільш ефективний і 

доступний спосіб опанування крос-культурною грамотністю в умовах 

реального спілкування. 

Як вже зазначалося вище, для підвищення ефективності використання e-

mail має бути цілеспрямованим. Набір завдань може бути наступним: 

• помістіть оголошення про пошук друзів на різних сайтах по 

листуванню; 

• напишіть інформацію про себе; 

• вишліть кілька повідомлень, наприклад, 2-3 на тиждень; 

• для того щоб отримати відповідь, задайте в кінці повідомлення питання, 

які вас цікавлять; 

• прийміть не менш трьох відповідей на свої повідомлення; 

• надайте повний звіт про виконану роботу: що ви зробили, що з цього 

вийшло, що нового ви дізналися, як ви оцінюєте завдання. Включіть в звіт свої 

листи і відповіді на них. 

Наприкінці дослідження можна дійти висновку, що особливості 

впровадження Інтернет-ресурсів у різних видах мовленнєвої діяльності, а саме 

у читанні та письмі є важливим фактором, який в цілому позитивно впливає на 

процес формування та засвоєння учнями знань, умінь та навичок, компетенцій, 

сприяє підвищенню ефективності навчання англійської мови. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТИПАЖ “АНГЛІЙСЬКИЙ ДЕТЕКТИВ” 

 

Прістер М. М. (Харків) 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Семченко Н.О. 

 
Стаття присвячена вивченню лінгвокультурного типажу “англійський детектив” на 

основі інтерпретативного аналізу тематичних текстів. Проводиться аналіз вербальної, 

ціннісної і когнітивної складової типажу, здійснюється його оцінка як представника 

англійської лінгво-культурної спільноти Вікторіанської доби на матеріалі творів Артура 

Конан Дойла про Шерлока Холмса.  

Ключові слова: англійська лінгвокультурна спільнота, вербальна, когнітивна та 

ціннісна складові типажу, лінгвокультурний типаж «англійський детектив». 

Статья посвящена изучению лингвокультурного типажа “английский детектив” на 

основе интерпретативного анализа тематических текстов. Проводится анализ вербальной, 

ценностной и когнитивной составляющих типажа, осуществляется его оценка как 

представителя английской лингвокультурной общности Викторианской эпохи на материале 

произведений Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. 

Ключевые слова: английская лингвокультурная общность, вербальная, когнитивная 

и ценностная составляющая типажа, лингвокультурный типаж «английский детектив». 

The article aims at studying the linguistic and cultural type of the “English detective” based 

on the interpretative analysis of thematic texts. The authors carry out the analysis of verbal, value 

and cognitive components of this linguistic and cultural type interpreting him as a representative of 

the English linguistic and cultural community of the Victorian era on the material of Arthur Conan 

Doyle's Sherlock Holmes stories. 

Key words: English linguistic and cultural community, linguistic and cultural type of the 

“English detective”, verbal, value and cognitive component.  
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Аналіз взаємозв’язків мови і культури в рамках досліджень 

лінгвокультурних типажів в антропоцентричній парадигмі залишається одним 

із актуальних лінгвістичних напрямків. На сьогоднішній день відомими є 

дослідження таких лінгвокультурних типажів, як “британская  королева” [8], 

“французький “буржуа” [2], “сноб” [7], “маклер” [4]. Проте на цей час 

проводилось не багато лінгвокультурних досліджень, присвячених 

англійському детективу взагалі і англійському детективу періоду кінця XIX –

початку XX століття зокрема. Саме цим пояснюється актуальність і наукова 

новизна дослідження лінгвокультурного типажу англійського детектива (АД).  

Отже, об’єктом цієї роботи є лінгвокультурний типаж, тобто 

узагальнений образ особистостей, чия поведінка й ціннісні орієнтації значною 

мірою впливають на лінгвокультуру в цілому, і є показниками етнічної та 

соціальної самобутності певної нації. Предметом дослідження виступає 

вербальна, ціннісна і когнітивна складові лінгвокультурного типажу АД.

 Мета даної роботи – охарактеризувати лінгвокультурний типаж АД. Для 

досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання: 

1) визначити поняття “лінгвокультурний типаж”; 

2) розробити модель опису лінгвокультурних типажів; 

3) описати лінгвокультурний типаж АД з урахуванням його вербальної, 

ціннісної і когнітивної складових. 

Практичним матеріалом для даного дослідження виступають 300 

фрагментів з творів Артура Конан Дойла про Шерлока Холмса, в яких 

експлуатується стереотип АД, що увібрав у себе важливі національні цінності 

Англії та професіональні цінності особистості англійського детектива, у 

відповідності до яких АД будує свою мовленнєву поведінку. 

Для роботи над фактичним матеріалом використовуються наступні 

методи дослідження: 1) описовий метод; 2) дистрибутивний метод; 3) 

статистичний аналіз даних; 4) загальнонаукові методи дедукції, індукції, 

аналізу і синтезу. Методологією дослідження є когнітивно-комунікативний 

підхід до аналізу мовного матеріалу, що характеризується розумінням єдності 
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його когнітивного й прагматичного аспектів та базується на принципах 

антропоцентричності, експланаторності, експансіонізму, нелінійності, 

системності та діяльнісного розуміння досліджувальних явищ.  

Теоретичне значення цієї роботи полягає у розробці на базі узагальненого 

теоретичного матеріалу певної моделі опису лінгвокультурних типажів, у т.ч. 

АД. Практичне значення роботи полягає у можливості застосування її 

результатів у викладанні курсів теоретичної граматики, лінгвокраїнознавства 

Великої Британії, а також її подальшої деталізації й удосконалення з метою 

використання для досліджень інших лінгвокультурних типажів.  

Лінгвокультурний типаж являє собою впізнаваний образ представника 

той чи іншої культури, типізований на основі соціокультурних крітерієв а 

також певних специфічних характеристик вербальної і невербальної поведінки. 

У сучасній лінгвістиці виділяється безліч підходів до вивчення концептів, які 

можна звести до двох основних взаємодоповнюючих типів – концепти як 

лінгвокогнітивні і лінгвокультурні сутності [6, с.299]. Згідно з В.І. Карасиком 

ми визначаємо лінгвокультурний типаж як різновид концепту, що має 

понятійну, образну і ціннісну складові [5; с.128]. У нашему дослідженні ми 

виходимо з припущення про те, що характерні риси досліджуваного типажу 

можуть бути висвітлені за допомогою аналізу вербального, ціннісного та 

когнітивного рівней лінгвокультурного типажу АД. 

У процесі аналізу вербального рівня виявлено характер та частоту 

вживання мовленнєвих актів (за класифікацією Г.Г. Почепцова [9]) на 

прикладах особистості Шерлока Холмса в творах Артура Конан Дойла: 

найбільш уживаними мовленнєвими актами є “констативи” (54%). Констатив – 

це прагматичний тип речень, найбільш поширений в мовленнєвому вживанні. 

Комунікативно-інтенціональний зміст констатива полягає у твердженні [9, 

c.437], що ілюструє наступна презентація інформації доктору Вотсону:  

“I'm a consulting detective, if you can understand what that is. Here in London 

we have lots of government detectives and lots of private ones. When these fellows 

are at fault, they come to me, and I manage to put them on the right scent. They lay 
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all the evidence before me, and I am generally able, by the help of my knowledge of 

the history of crime, to set them straight” [10, c.8]. 

Директив – це прагматичний тип речення, складом якого є пряме 

спонукання адресата до дії. “Директиви ” вживаються в мовленні АД у 21% 

випадків. Наприклад, Холмс спонукає візника зупинити кеб:  

“So it is. Stop, driver, stop!” [10, c.11].  

Квеситив – це питальне речення у його традиційному розумінні              

[9, c.443]. Квеситиви вживаються в 17,3% зафіксованих випадків, наприклад, 

Холмс, використовуючи свій дедуктивний метод, опитує співробітників поліції 

як можливих свідків: 

“You did not come here in a cab?” asked Sherlock Holmes “No, sir.” “Nor 

Lestrade?” “No, sir.” [10, c.11].  

“Промісиви” уживаються у 4,3% зафіксованих нами випадків. 

Промісивіні речення характеризуються незмінною віднесеністю у своєму змісті 

до майбутнього. У промісивах автор висловлювання в усіх випадках виступає 

як гарант реальності обіцяного [9, c.437]. Наприклад: Холмс поклявся, що 

зловить злочинця: 

“I shall have him, Doctor – I'll lay you two to one that I have him.” [10, c.17-

18].  

Частка “перформативів” серед зафіксованих нами мовленнєвих актів 

становить 3,3%. На відміну від констативів, які описують дію, тому що служать 

для відображувального повідомлення про факти дійсності, реальних або тих що 

представляються як реальні, перформативи самі служать для здійснення дії     

[9, c.440]. Наприклад, під час своїх хімічних дослідів Холмс винайшов 

речовину, яка йому була потрібна, він виражає емоцію радості : 

“I've found it! I've found it,” he shouted to my companion, running towards us 

with a test-tube in his hand. “I have found a re-agent which is precipitated by 

haemoglobin, and by nothing else.” Had he discovered a gold mine, greater delight 

could not have shone upon his features. [10, c.3].  
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На ціннісному рівні розглядаємо узагальнений образ носія культурно-

мовних та комунікативно-діяльнісних цінностей, знань, установок і 

поведінкових реакцій. Під цінностями розуміємо найбільш фундаментальні 

характеристикам культури, вищі орієнтири поведінки [6, c.116]. Шерлок Холмс 

як лінгвокультурний типаж діє у Лондоні XIX ст. часів королеви Вікторії. Ця 

доба має в культурології назву Вікториансьткої епохи і характеризується 

набором так званих “вікторіанських цінностей”: почуття обов'язку і 

працелюбство, респектабельність: суміш моралі і лицемірства, строгості і 

пристосування до суспільних стандартам (володіння гарними манерами, 

володіння комфортабельним будинком, регулярне відвідування церкви і 

благодійність) [11].  

На когнітивному рівні розглядаємо лінгвокультурний типаж АД згідно із 

запропонованою С.А. Жаботинською схемою [3, с.362]. Кваліфікативна 

складова «Шерлок Холмс» є дуже худий, енергійний, проникливий, доволі 

замкнений, зрістом більше 6 футів, неодружений, не важкий для життя 

разом. Локативна схема – Шерлок Холмс існує в Лондоні, Бейкер стрит. 

Темпоральна схема – «Шерлок Холмс» існує у XIX ст. Схема стану / процесу – 

Шерлок Холмс захоплюється науками, розслідує злочини, має сталі звички, грає 

на скрипці. АД «Шерлок Холмс» діє на світ злочинності. Ідентифікаційний 

фрейм моделює відносини «Шерлок Холмс» є детектив, а схема генералізації – 

«Шерлок Холмс» є сищик. Схема подібності зображує Шерлока Холмса, який є 

як собака-нишпорка лежить в основі аналогії, яка встановлює подібні риси у 

сутностей, що належать до однієї і тієї ж понятійної сфері. В результаті 

інтеграції базисних фреймів виникає концептуальна мережа [3, c. 363], що 

поєднує всі пропозиційні схеми.  

За результатами аналізу частоти вживання мовленнєвих актів з різною 

інтенцією можна зробити висновок, що найбільшу частку складають  

констативи (54%); директиви (21%); квеситиви  (17, 3%); промісиви та 

перформативи займають набагато меншу частку (4,3 та 3,3% відповідно). Такий 

розподіл частотності вживання мовленнєвих актів репрезентує 
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лінгвокультурний типаж АД як такого, що відбиває критерії «справжнього 

джентльмена»: у половині випадків мовлення він констатує дійсність навколо 

себе, не вдаючись до емоцій, надання характеристик, тощо. Також, цей 

висновок підтверджується й повною відсутністю «пустопорожніх» менасивів у 

вибірці його мовлення. Професія – сищик – диктує велику частку директивних 

мовленнєвих актів у дискурсі досліджуваного типажу: як переможець 

кримінального світу він повинен віддавати накази. Промісивні та 

перформативні мовленнєві акти є, наявне, другорядними у його дискурсі: цій 

стриманій особистості не притаманні жодні емоції чи обіцянки. Промісиви та 

перформативи виявляють собою периферію уживаних лінгвокультурним 

типажем АД мовленнєвих актів, оскільки специфіка роботи детектива не 

залишає достатньо місця для прогнозів, в його дискурсі небагато обіцянок а 

емоціональне забарвлення здебільшого притаманне епізодам, пов’язаним з 

наукою – чи не єдиною пристрастю Шерлока Холмса окрім його професії, або 

коли йдеться про вдале завершення завдання. В процесі розслідування злочину 

сищик має вдаватися до таких прийомів як з'ясування обставин справи, 

опитування і допит свідків, давати розпорядження помічникам.  

Перспективу дослідження становить вивчення лінгвокультурних типажів 

в лінгвокультурології та в авторських творах. Здобуті данні можуть бути 

використані для майбутніх досліджень: аналізу складових рівней 

лінгвокультурних типажів в літературному тексті та питань, пов’язаних з 

проблемою оцінювання лінгвокультурних типажів. 
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Стаття присвячена дослідженню інновацій, що функціонують у сучасному 

англомовному публіцистичному дискурсі. Проаналізовано ідеографічні характеристики 

неологізмів та оказіоналізмів, а також зв’язку між соціальними чинниками та виникненням 

інновацій y певній галузі людської діяльності.  

Ключові слова: інновація, неологізм, оказіоналізм, публіцистичний дискурс. 

Статья посвящена исследованию инноваций, функционирующих в современном 

англоязычном публицистическом дискурсе. Проанализированы идеографические 

характеристики неологизмов и окказионализмов, а также связь между социальными 

факторами и появлением инноваций в определенной сфере человеческой деятельности.  

Ключевые слова: инновация, неологизм, окказионализм, публицистический дискурс. 
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The article is devoted to investigating innovations that function in modern English 

publicistic discourse. The article studies ideographic characteristics of neologisms and nonce-

words, as well as the interrelation between social factors and emergence of innovations in certain 

fields of human activity. 

Keywords: innovation, neologism, nonce-word, publicistic discourse. 

 
Однією з особливостей розвитку мови є її мінливість, яка детермінується 

впливом суспільства і яка відбувається, в першу чергу, у мовленні, а потім – у 

мові. Саме тому дипломна робота присвячена дослідженню ідеографічних 

характеристик інновацій, що фунціонують у сучасному англомовному 

публіцистичному дискурсі.  

Актуальність даної теми обумовлена увагою в останні десятиліття як 

вітчизняних, так і закордонних лінгвістів до змін лексичного складу мов 

(С.М. Єнікєєва, В. І. Заботкіна, Ю.А. Зацний, О.В. Ребрій, R. Fisher та ін.). 

Підвищена зацікавленість до інновацій обґрунтовується тим, що останнім 

часом в англійській публіцистиці з’являється великий прошарок нових слів та 

словосполучень, утворених з метою посилення прагматичного впливу на 

читача. Усі ці інновації потребують регістрації, опису, класифікації та 

досліджень основних джерел утворення.  

Питання орієнтованості мови на отримувача повідомлення розглядаються 

у межах лінгвістичної прагматики, де ця проблема трактується як “фактор 

адресата”. Серед існуючих способів номінації оказіональне словотворення є 

одним із найважливіших засобів номінації в англійській мові і поповнення її 

словникового складу в даний час. Аналіз сучасних досліджень в галузі 

англійської лексики свідчить про відсутність спеціальних праць, присвячених 

вивченню особливостей функціонування оказіональних мовних одиниць у 

сучасному англомовному дискурсі [2-5]. 

Об'єктом дослідження в даній роботі виступають неологізми та 

оказіоналізми, що функціонують у сучасних англомовних публіцистичних 

статтях.  

Предметом дослідження є ідеографічні характеристики інновацій у 

публіцистичному дискурсі. 
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Отже, мета роботи полягає у дослідженні зв’язку між виникненням 

інновацій та соціальними чинниками, а також вивчення специфіки 

функціонування неологізмів та оказіоналізмів у сучасному англомовному 

публіцистичному дискурсі. 

Вищезазначена мета вимагає вирішення наступних завдань: 

1) розмежувати поняття «інновація», «неологізм» та «оказіоналізм»; 

2) уточнити поняття публіцистичного дискурсу та описати його 

специфічні ознаки як контексту появи та функціонування інновацій; 

3) дослідити ідеографічні характеристики неологізмів та 

оказіоналізмів, що функціонують у сучасному публіцистичному дискурсі. 

Матеріалом для даного дослідження слугували 386 новотворів, обраних 

методом суцільної вибірки з американських та британських періодичних видань 

та новинних сайтів загальним обсягом  410072 друкованих  знаки. Серед них 

було виокремлено неологізми, що утворились у мові за останні роки та ввійшли 

до складу електронної лексикографічної бази неологізмів словника The Oxford 

English Dictionary як мовні інновації за період серпень 2010 – лютий 2014 рр. 

[6]. Підґрунтям відбору оказіоналізмів слугувала відсутність реєстрації їхнього 

вживання в періодичних виданнях.  

Теоретико-методологічною основою дослідження слугували праці 

вітчизняних та зарубіжних дослідників, які займалися вивченням проблем 

неології, зокрема узуальності та оказіональності (В. Г. Гак, Ю. О. Жлуктенко, 

Ю. А. Зацний, В. І. Заботкіна, А. Г. Ликов, О. В. Ребрій, Є.В. Розен, Е. Ханпіра, 

L. Bauer, R. Fischer, R. Keller, H. Marchand, D.W. Mauer та ін.) 

При аналізі мовного матеріалу та для досягнення конкретної 

дослідницької мети були використані наступні методи дослідження: загально-

теоретичні методи аналізу та синтезу, метод суцільної вибірки, метод 

семантичного аналізу і соціолінгвістичий метод. Отримані результати були 

узагальнені за допомогою кількісного аналізу. 

Теоретична цінність роботи полягає в уточненні поняття публіцистичного 

дискурсу та визначенні ознак новітніх узуальних та оказіональних мовних 
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одиниць, що становить доробок до галузі соціолінгвістики, лінгвістики тексту, 

лексикології, стилістики та 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 публіцистичними статтями, а також при читанні лекцій зі 

стилістики, лексикології, лінгвістики тексту.  

Нові реалії, які з’являються з незбагненною швидкістю, потребують 

негайного відображення в сучасній англійській мові. Засоби масової інформації 

є сферою початкового контексту й головним каналом розповсюдження 

новотворів, які, з іншого боку, оновлюють лексику публіцистичного дискурсу, 

роблять її свіжою та актуальною, що відповідає, по-перше, функціям цього 

типу дискурсу, а, по-друге, сучасним нагальним потребам суспільства для 

зображення та опису явищ, предметів, дій сьогодення. 

З огляду на це, публіцистичний дискурс визначаємо як 

інституціoналізовану мовленнєво-мисленнєву діяльність, що реалізується у 

межах публіцистичних засобів масової інформації [1]. Здатність 

публіцистичного дискурсу до відображення актуальних проблем як соціуму в 

цілому, так і окремих його представників зумовлює інноваційну проникність 

публіцистичного дискурсу та робить його ідеальним контекстом для 

дослідження інновацій. 

Зростання темпів збагачення словникового складу англійської мови 

завдяки революції у галузі комп’ютерно-інформаційних технологій надає 

неологізму як рушійній силі прогресу мови ще більш актуального змісту. У 

роботі під неологізмами розуміємо слова та словосполучення, які носії 

літературної мови сприймають як нові (за формою або за змістом), ще не 

зафіксовані в нормативних загальномовних словниках.  

На початку нового сторіччя лексикон англійської мови поповнюється під 

впливом таких макросоціальних чинників, як: інформаційна революція, 

проблеми охорони навколишнього середовища, соціальна напруженість, що 
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обумовлюють появу нових мовних одиниць для позначення нових реалій 

життя. Так, наприклад, широковживаними у сучасній публіцистиці є 

неологізми: FOSS (Free and open-source software) – програмне забезпечення, що 

є безкоштовним для завантаження з мережі інтернет; SSD (solid state drive or 

solid state disk) – твердотільний накопичувач, тобто комп’ютерний 

запам’ятовувальний пристрій на основі мікросхем пам’яті; BYOD (абревіація 

виразу ‘bring your own device’) – практика, коли роботодавці просять або 

дозволяють використовувати власні пристрої (комп’ютери, смартфони, тощо) 

для робочих завдань.  

1) Back when we all first starting texting on our dumbphones, the sort of 

shorthand style that developed was perfectly reasonable (The Washington Post, Dec. 

2011). 

Dumbphone – дуже простий стільниковий телефон, в якому 

відсутні будь-які характеристики сучасного смартфона.  

2) This allows you to get very specific with your searches and weed out a lot of 

the cruft that can get in the way of good results (Daily Mirror, March 2005) 

Cruft (розм.) – погано розроблене, необумовлено складне програмне 

забезпечення або програма.  

У результаті дослідження ідеографічних характеристик інновацій у 

сучасному англомовному публіцистичному дискурсі можемо стверджувати, що 

особливо бурхливого розвитку в умовах сучасного етапу суспільних 

перетворень набуває та сфера лексичних новотворів англійської мови, яка 

безпосередньо співвідноситься з інформаційними та суспільними змінами. 

Таким чином, виокремлюємо наступні тематичні групи неологізмів: «Наука та 

технологія» – 35,5 %, «Дозвілля та спосіб життя» – 29 %, «Людина та 

суспільство» – 12 %, «Бізнес» – 7 %,  «Молодіжна культура» – 6,5 %, «Здоров’я 

та здоровий спосіб життя» – 3 %, «Довкілля» – 3 %, «Музика» – 1,5 % та 

«Наркотики та алкоголь» – 1,5 %. 

З іншого боку, регулятивна функція публіцистичного дискурсу 

обумовлює необхідність появи оказіоналізмів, як експресивних одиниць, що 

http://oxforddictionaries.com/definition/english/FOSS
http://oxforddictionaries.com/definition/english/SSD
http://oxforddictionaries.com/definition/english/BYOD
http://oxforddictionaries.com/definition/english/dumbphone
http://oxforddictionaries.com/definition/english/cruft
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відрізняються своїм контекстуальним вживанням і невходженням до узусу.  

3)…people will often slow down to take a look… at the 650-pound (300-

kilogram) pumpkin dominating the yard. Bennett is always happy to oblige. He is not 

a farmer…He is what he jokingly likes to call a pumpkineer (The Sun, April 2010).  

Pumpkineer – оказіоналізм, утворений шляхом поєднання pumpkin та 

engineer, означає людину, яка вирощує гігантські гарбузи.  

Оказіоналізм ubermomming, у складі якого ми бачимо «aнглiзoвaний» німецький 

префікс uber, позначає здатність жінки поєднувати «сімейні функції» з кар’єрою:  

4) This ubermomming represented a level of selflessness that would have been 

considered downrigth neurotic in France (The Telegraph, Nov. 2010).  

5) Tracey Ruiz, 36, is a Toronto sleep doula, which means she does house calls 

and teaches parents hoe to get baby to go asleep. Parents call her “because they are 

exhausted,” says Ruiz (The Washington Post, Dec. 2011). 

Sleep doula – особа, яка навчає молодих батьків, як досягти здорового та 

міцного сну дитини упродовж ночі. 

Проаналізувавши виокремлені методом суцільної вибірки оказіональні 

новотвори, можемо виокремити наступні ідеографічні групи: «Людина та 

суспільство» – 63,3 %, «Дозвілля та спосіб життя» – 27,2 % та «Молодіжна 

культура» – 8,5 %. 

На відміну від неологізмів, що переважно утворюються журналістами для 

позначення нових реалій, оказіоналізми як клас лексичних інновацій, 

утворюваних для реалізації негайних комунікативних потреб мовця, 

відрізняються експресивністю, новизною, незвичністю для сприйняття і 

ненормативністю, що дозволяють реалізовувати прагматичний вплив на 

реципієнта публіцистичного дискурсу.  

Перспектива подальшого дослідження полягає у вивченні когнітивних 

особливостей створення неологізмів та оказіоналізмів у публіцистичному типі 

дискурсу. 
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ПЕРЕКЛАДІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПОЕЗІЇ 

(на матеріалі англійського перекладу сонету Ж. М. Ередіа “Aux 

montagnes divines”) 

 

Рижкова Д.В. (Харкiв) 

Науковий керiвник: канд. філол. наук, доц. Шамаєва Ю.Ю.  

 

У роботі розглядається англійський переклад сонету Ж. М. Ередіа “Aux montagnes 

divines”, запропонований Едвардом Робсоном Тейлором. Системі образів даного вірша 

притаманне повернення до Високої класики та традиційного канону поезії. При аналізі 

перекладу особливу увагу приділено засобам відтворення тексту оригіналу та добору 

лексико-синтаксичних відповідників.  

Ключові слова: літературний парнас, перекладознавство, порівняльний аналіз. 

В работе рассматривается английский перевод сонета Ж. М. Эредиа "Aux montagnes 

divines", предложенный Эдвардом Робсоном Тейлором. Системе образов данного 

стихотворения свойственно возвращение к Высокой классике и традиционному канону 
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поэзии. При анализе перевода особое внимание уделено средствам воспроизведения текста 

оригинала и отбора лексико-синтаксических соответствий. 

Ключевые слова: литературный парнас, переводоведение, сравнительный анализ. 

The research paper analyzes lthe English translation of the J. M. Heredia’s sonnet "Aux 

montagnes divines", proposed by Edward Robson Taylor. The imagery of this poem is characterised 

by the return to the High classic and by the traditional canonic style of poetry. The stydy of the 

translation is focused on the means of  interpretation of the original text and on the selection of 

lexical and syntactic equivalents. 

Key words: comparative analysis ,literary parnassianism , translation. 

 

Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю проведення 

детального порівняльного аналізу французького оригіналу сонету Ередіа та 

англійського перекладу Е.Р Тейлора, що дозволить поглибити розуміння 

подібностей та розбіжностей у поетичній мові двох текстів. Новизна роботи 

полягає в тому, що вперше здійснено комплексний аналіз  першої англійської 

інтерпретації сонету Ж. М Ередіа, запропонованої  Едвардом Робсоном 

Тейлором. Об’єктом дослідження є англійський переклад сонету Ж. М Ередіа, 

здійснений Едвардом Робсоном Тейлором. Предметом  дослідження є 

перекладацькі прийоми та відповідники, що їх застосовував Тейлор задля 

досягнення змістовної еквівалентності. Мета: дослідити особливості 

відтворення форми французького сонету в англійському перекладі та 

розглянути добір найбільш прийнятних лексичних та стилістичних 

відповідників.  

Французький поет Жозе-Маріа де Ередіа належав до поетичної течії 

парнасизму, і не буде перебільшенням сказати, що в його творчості парнасизм 

сягнув своєї художньої вершини, здобув найбільш досконале й витончене 

втілення. Його єдина поетична збірка «Трофеї» творилася протягом тридцяти 

років і була завершена 1893 року.  «Трофеї» можна назвати найдосконалішим 

поетичним втіленням художнього ідеалу парнасизму: це «об'єктивна поезія», в 

якій поетична форма доведена до найвищої довершеності та витонченості. 

Більшість сонетів написано на сюжетні мотиви грецької міфології, але вже 

«оброблені» в античній поезії та мистецтві.  
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Перший англійський переклад збірки «Трофеї» був запропонований 

Едвардом Робсоном Тейлором та донині залишається прикладом довершенності 

поетичного перекладу. Сонетом, який привертає увагу читачів та перекладачів є 

сонет «Aux montagnes divines». Тейлором цілком зберігає назву першотвору і 

публікує свою інтерпретацію, - «To the Divine Mountains»: 

 

Aux montagnes divines 

geminvs servvs 

et pro svis conservis 

Glaciers bleus, pics de marbre et 

d’ardoise, granits, 

Moraines dont le vent, du Néthou 

jusqu’à Bègle, 

Arrache, brûle et tord le froment et 

le seigle, 

Cols abrupts, lacs, forêts pleines 

d’ombre et de nids! 

 

Antres sourds, noirs vallons que les 

anciens bannis, 

Plutôt que de ployer sous la servile 

règle, 

Hantèrent avec l’ours, le loup, 

l’isard et l’aigle, 

Précipices, torrents, gouffres, soyez 

bénis ! 

 

Ayant fui l’ergastule et le dur 

municipe, 

L’esclave Geminus a dédié ce 

To the Divine Mountains 

geminvs servvs 

et pro svis conservis 

Blue glaciers, peaks of marble, 

granite, slate,  

Moraines whose winds send 

blighting ruin through  

The wheat and rye from Begle to 

Nethou;  

Lakes, woods of shade and nest, 

steep crags serrate ;  

Lone caves, dark vales, where 

exiles desolate,  

Sooner than crouch before the 

tirant crew,  

Wolf, chamois, eagle, bear, as 

comrades knew;  

Abysses, torrents, cliffs, blest be 

your state!  

 

From cruel town and prison when 

he flew,  

Geminus, the slave, this cippus 

gave unto  
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cippe 

Aux Monts, gardiens sacrés de 

l’âpre liberté; 

 

Et sur ces sommets clairs où le 

silence vibre, 

Dans l’air inviolable, immense et 

pur, jeté, 

Je crois entendre encor le cri d’un homme 

libre ! 

The Mountains, sacred guards of 

liberty;  

 

And on these silence-pulsing 

summits clear,  

In this pure, boundless air's 

immensity,  

A freeman's cry still falls upon mine ear. 

 

Переходячи безпосередньо до аналізу перекладу, необхідно приділити 

увагу  основній проблемі перекладу – еквівалентності. Термін 

«еквівалентність» означає спільність змісту, тобто змістову близькість 

оригіналу і перекладу. При перекладі поезії виникають специфічні проблеми, 

оскільки форма вираження (ритм, розмір, рима, асонанси, звуконаслідування, 

звуковий символізм та ін) є істотними чинниками при передачі аудиторії духу 

повідомлення. На думку Л.С. Бархударова, труднощі перекладу поетичних 

творів обумовлені «розбіжностями між структурою двох мов і жорсткими 

формальними вимогами, що накладаються на поетичні тексти» [1,  с. 41]. Тому 

при перекладі поезії формальним елементам приділяється явно більше уваги 

ніж зазвичай у прозі. 

Перш за все, стосовно сонету Ередіа можна зазначити, що він ставить на 

меті створення урочистого, піднесеного  звучання,  надання емоційного  

забарвлення,  що  допомагає  передати  захоплення  мовця  величчю  і  грізною 

міццю Піренеїв, які надійно оборонили рабів-утікачів від переслідувань. Саме 

цю мету переслідують усі прийоми увиразнення мовлення твору. 

При аналізі перекладу Едварда Робсона Тейлора, відзначається адекватна 

передача ритмічної структури. Оригінал написано александрійським віршом, 

що має 12 складів  і цезуру (ритмічно-інтонаційна паузу) в середині віршового 
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рядка посередині, при цьому обов'язковими є наголоси на 6-му і 12-му складах.  

Перекладачу вдалося зберегти такі характеристики вірша, як розмір і стопність, 

що є однією з умов зберігання гармонійності вірша. 

Крім того, в оригіналі присутня риторична фігура апострофи, що утворена 

звертанням до неживих об'єктів. У поєднанні  з  іншими  мовностилістичними  

засобами вона надає початковому твору урочистості і композиційно наближує  

сонет  до  жанру  гімну,  перша  частина якого містила звернення людини до 

свого  покровителя  та  захисника.  Тейлор відтворює наявні  в оригіналі  

звертання  до  неживих  об'єктів,  актуалізує  використані в оригіналі 

міжжанрові зв'язки та сприяє досягненню  функціональної  еквівалентності  на  

ритмікоінтонаційному рівні.  

У першому катрені оригіналу перелічуються  об'єкти,  які формують  різні  

яруси  панорами, що  їх можна розрізнити, якщо розглядати гори у напрямку 

згори  униз,  а  саме  у  цьому  катрені  можна виділити три основних групи цих 

об'єктів: 

(1) верхів’я гір (1-ий рядок): glaciers, pics, granits; (2) морени (2-ий рядок): 

moraines;  

(3) підніжжя гір, міжгір'я та низини (4-ий рядок): cols, lacs, forêts. 

Перехід від одного з цих ярусів до іншого увиразнюється в оригіналі за 

допомогою ритмічних пауз наприкінці віршового рядка. У другому катрені 

оригіналу при доборі членів однорідного ряду зберігається  той  же  принцип  

розгортання  візуальних  образів, згадуються нижні яруси цієї панорами:  

(3)  підніжжя  гір,  міжгір'я  та  низини (5-ий  рядок): antres, vallons (4)  

провалля (8-ий  рядок):  précipices, torrents, gouffres. 

Перекладач з увагою ставиться до цих прийомів і знаходить шляхи 

передачі авторської художньої стратегії. Щоб зрозуміти, що сприяє 

адекватному  відтворенню опису  у  перекладі  необхідно розглянути вибір  

способів  перекладу членів однорідного ряду  і  їхніх поширювачів. Зокрема, у 

перекладі зустрічаються :  

-  прямі відповідники (напр.,forêts → woods, ardoise→ slate),  



 205 

-  синонімічні відповідники (напр.,cols → crags, gouffres→ cliffs),  

-  відповідники  лексичнх  транспозицій (напр., granits →granite).  

Це  дозволяє  створити  опозиції ‘верх'-‘низ' між складовими опису, що 

містяться у першому та другому  катренах.  Подібні опозиції  увиразнюють  

строфічний поділ,  а  також  узгоджуються  із  композиційною  схемою теза (у 

першому катрені) – антитеза (у другому катрені), що є  типовою для жанру 

сонета [3, c. 649].  Вдала і змістовна праця на рівні підбору лексичних 

відповідників дозволяє  однорідному ряду виступати засобом  створення фігур  

просторової градації, ампліфікації, вертикальних та горизонтальних 

паралелізмів.  

У більшості випадків Е. Р. Тейлор вживає однорідні ряди, що є 

відповідниками  тих,  що  містяться  в  оригіналі Ередіа. У  перших  двох 

строфах  першотвору  розташовано 12-членний  іменниковий  однорідний  ряд. 

Цей однорідний ряд побудовано у рамках опису цілого через перелік окремих 

його деталей та частин. Подібна  стратегія формування  однорідних  рядів  є  

типовою для  Ередіа.   

У разі незбереження структури однорідного  ряду  Тейлор використовує  

різного  роду  паралельні  чи  симетричні конструкції  у  рамках методу 

компенсації: 

 

Moraines dont le vent, du 

Néthou jusqu’à Bègle, 

Arrache, brûle et tord le 

froment et le seigle, 

 

Moraines whose winds send 

blighting ruin through  

The wheat and rye from Begle to Nethou; 

 

У рядку  оригіналу сполучуються  два однорідних  ряди:  дієслівний ( 

аrrache, brûle et tord) та  іменниковий (le froment et le seigle). Між  ними 

проходить  цезура.  Таке  розташування  паралельних  конструкцій  увиразнює  

ритміко-інтонаційний поділ цього  рядка  на два  піввірші  і  є  у  першотворі  

одним  із  засобів  створення  урочистої  інтонації,  якою  супроводжується 
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розповідь про важкий шлях давньоримського  раба  Ґеміна  до  здобуття  

особистої  свободи.  

Тейлор мінімізує  втрати  від  опущення дієслівного однорідного ряду 

завдяки вдалому вибору його часткового  відповідника.  Він  замінив  ряд  

метафоричною  конструкцією, поширену епітетом : winds send blighting 

ruin.Завдяки цьому ритмічна пауза посередині віршового рядка не втрачається. 

Цьому сприяє й добір  однакового  ритмічного малюнка для  обох  піввіршів 

цитованого рядка.  Використання  цих  прийомів  надає  ритмові чіткості  й  

розміреності,  а  поетичному мовленню –  урочистості,  якою  позначений  і  

першотвір  Ередіа.   

Іншою особливістю поеичного мовлення Ередіа є використання 

емфатичних конструкцій. При використанні стильового прийомого емфази 

слово або група слів ставиться на початку речення або в кінці для створення 

більшого ефекту. Внаслідок цього певний елемент виділяється й набуває 

емоційності або експресивності. Таким чином порядок слів стає засобом 

вираження емфази і набуває стилістичної функції:  

L’esclave Geminus a dédié ce 

cippe 

Aux Monts, gardiens sacrés de 

l’âpre liberté; 

 

Geminus, the slave, this cippus 

gave unto  

The Mountains, sacred guards of 

liberty; 

 

Як бачимо, перекладач не тільки зберіг емфазу оригіналу, але й у виді 

перекладацької  дописки додав  додаткові інверсії. Ці  зміни  узгоджуються  із  

обраною  автором  стратегією  характеризування  цього  персонажа,  який  

обоготворяє  гори  і  якому  Ередіа  приписує типовий для давньоримської 

ментальності антропоморфізм ( уявлення про те, що окремі об'єкти чи явища 

світу мають чудодійні  чи  магічні  властивості,  є  захисниками чи ворогами 

людини і що їх можна задобрити поклонінням) [4, c. 380-381].   

Так,  Ередіа акцентує  увагу  читача, виносячи  іменник у наголошену 

позицію  наприкінці  віршового  рядка,  що  маркує  його інтонаційно,  і  
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використовуючи  вказівний прикметник ce у якості детермінанта іменника 

cippe. Тейлор так само вживає у перекладі прямий відповідник this cippus. 

Завдяки переліченим діям і  в оригіналі,  і  в  перекладі увага читача  

фокусується  на  вищезгаданих  предметних  деталях,  а  саме  на  об'єктах,  

споруджених  рабом-втікачем  для  вшанування  гір,  і  підкреслюється  

значущість такого вшанування для персонажа, котрому гори допомогли  

здобути  волю.  Ці іменники відігравають роль тропів,  набувають символічного 

забарвлення  і  сприймаються,  як  пам'ятники боротьбі за людську честь  і 

гідність. І Ередіа,  і  Тейлор наголошують  на  тому,  що  споруди, зведені  

збіглим  давньоримським  рабом  на  честь  гір, що  стали  його  союзниками  у  

здобутті  волі і збереглися до сучасної епохи, мають особливе значення. 

Таким чином, на прикладі прекладу Едварда Робсона Тейлора вірша Ж.М 

Ередія Aux montagnes divines можна впевнитися в  майстерністі, із якою 

перекладач узгоджує окремі чинники художнього враження в єдине ціле  і 

мінімізує витрати від вилучення чи трансформації окремих складових у 

перекладі. Все вищезазначене дозволяє зробити висновок, що переклад Тейлора 

відрізняється конкретним  і  чітким зображенням художнього простору 

оригіналу, використанням прийому деталізації  при формуванні  однорідних  

рядів та уникненням будь- яких трансформацій сюжету.   
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РОЗХОДЖЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК 
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У статті розглядаються розходження в англійській мові чоловіків і жінок. Докладно 

розглянуто терміни «гендер», «гендерна рівність» та «гендерні ролі». Проаналізовано 

причини, фактори та соціальні корені розходжень. Результати дослідження показали, що 

мовленнєві розходження між статями викликані низкою причин, як лінгвістичного, так і 

екстралінгвістичного характеру. 

Ключові слова: гендер, гендерні ролі, теорії мовленнєвої поведінки статей, 

мовленнєві розходження.  

В статье рассматриваются расхождения в английском языке мужчин и женщин. 

Подробно рассмотрены термины «гендер», «гендерное равенство» и «гендерные роли». 

Проанализированы причины, факторы и социальные корни расхождений. Результаты 

исследования показали, что речевые расхождения между полами вызваны рядом причин, как 

лингвистического, так и экстралингвистического характера. 

Ключевые слова: гендер, гендерные роли, теории речевого поведения полов, 

речевые расхождения.  

In the article the speech differences of English men and women are examined. The terms 

«gender», «gender equality» and «gender roles» are considered thoroughly. The reasons, factors 

and social roots of the speech differences between sexes are analysed. The results of the research 

showed that the speech differences between sexes were caused by a number of reasons of linguistic 

and extralinguistic origin. 

Keywords: gender, gender roles, the theories of speech conduct of sexes, the speech 

differences. 

 

Подана стаття знаходиться в площині гендерної лінгвістики та 

присвячена дослідженню розходжень в англійській мові чоловіків і жінок. 

Актуальність дослідження визначається його антропоцентричною 

спрямованістю, що цілком відповідає загальній тенденції сучасного 

мовознавства до вивчення мовлення як складника людської діяльності, а також, 

власне, невеликою кількістю робіт, які б вивчали розходження в англійській 

мові чоловіків і жінок.  

Об’єктом дослідження є англійська мова на сучасному етапі її розвитку. 

Предметом дослідження є розходження в англійській мові чоловіків і 

жінок. 
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Метою дослідження є аналіз та систематизація розходжень в англійській 

мові чоловіків та жінок. 

Відповідно до поставленої мети методи дослідження, які застосовувалися 

для обробки та добору матеріалу були:  

- порівняльно-зіставний (порівняння та зіставлення мовленнєвих структур 

чоловіків і жінок),  

- аналітичний (аналіз мовленнєвих структур чоловіків і жінок та поділ їх на 

групи)  

- системний (систематизація отриманих результатів дослідження). 

Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета 

дослідження. Розходження в англійській мові чоловіків і жінок вже 

розглядалося науковцями, але детального аналізу проведено не було [1; 6; 7]. 

Теоретична основа дослідження полягає в одержанні нових знань щодо 

розходжень в англійській мові чоловіків і жінок та визначається його внеском у 

лінгвістику та соціолінгвістику. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані в його ході 

результати можуть становити інтерес для широкого кола осіб, які цікавляться 

англійською філологією та гендерною лінгвістикою зокрема, а також, висновки, 

отримані в роботі, можуть бути використані при проведенні досліджень в 

області соціолінгвістики, а саме при дослідженні мовленнєвої поведінки статей. 

Існує ціла низка теорій, які обґрунтовують мовленнєві розходження між 

статями. Серед них можна виділити економічну, соціальну, еволюційну, 

біологічну та культурну теорію.  

Економічна теорія відіграє одну з головних ролей в нерівному положенні 

чоловіка та жінки. Автором економічної теорії вважається Ф. Енгельс. 

Відповідно до неї розподіл праці за статевою ознакою існував завжди, робота, 

яку виконували чоловіки та жінки, оцінювалася як однаково необхідна, й 

первісне «дитинство людства» було гендерно егалітарним. Однак, із появою 

вдосконалених засобів праці та підвищення її продуктивності, а також завдяки 

можливості накопичення власності чоловіки виявилися зацікавленими у 
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певному механізмі наслідування. Енгельс був переконаний, що заради цього 

вони обмежили жіночу сексуальність, пропагуючи «мораль» моногамної сім’ї, 

тобто такої, де жінка може мати лише одного постійного партнера [3]. 

Перехід від доби матріархату до часів патріархату, який ознаменувався 

вдосконаленням засобів праці та підвищенням її продуктивності, зумовив чітке 

розмежування суспільної та приватної сфер життя, а також мав потужний уплив 

на всі області взаємин між статями [3].  

Соціальна теорія передбачає право кожної людини самостійно визначити 

до якої статі себе відносити. При цьому прибічники теорії соціальної статі 

вважають, що ступінь інтегрованості представників обох статей у активну 

громадську діяльність визначає ступінь розвитку суспільства в цілому [8]. 

Еволюційна теорія вважає чоловіків першопрохідцями в будь-якій новій і 

часто небезпечній справі. Жінкам же еволюційна теорія відводить роль 

майстринь, які здатні досягнути в цій сфері досконалості [2].  

Біологічна теорія стверджує, що жінки апріорі не можуть займати місце 

поряд з чоловіками, адже є фізично слабшими. Більш того, розумовий 

потенціал чоловіків, на думку послідовників цієї теорії, теж набагато вищий [4]. 

Культурна теорія говорить, що концепти чоловіче/жіноче існують у мові 

у вигляді культурно-символічних рядів, де чоловіче завжди символізує 

раціональне, духовне, божественне, культурне, а жіноче – стихійне, тілесне, 

природне [5].  

Усі вищенаведені теорії мовленнєвої поведінки статей мають на меті 

науково обґрунтувати наявні відмінності у мовленні чоловіків і жінок. Проте 

деякі з них носять відверто дискримінаційний характер по відношенню до 

однієї зі статей, зокрема біологічна. В умовах сьогодення подібний підхід є 

неприйнятним, адже й чоловіки, й жінки мають рівні права та зобов’язання 

перед суспільством. Лише незаангажований та побудований суто на 

експериментально доведених фактах аналіз мовленнєвих структур може 

наблизити нас до формулювання достовірної та логічно побудованої теорії 

мовленнєвої діяльності статей, що, в свою чергу, допоможе нам детальніше 
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зрозуміти складні психолінгвістичні процеси, які відбуваються на рівні 

людської підсвідомості та пов’язані з приналежністю особи до однієї зі статей. 

Проблема взаємин статей, їхні соціальні ролі в суспільстві 

обговорюються сучасною наукою досить давно і широко [1; 6; 7]. Мова як засіб 

спілкування між статями є цікавою темою для дослідження у світлі цієї 

проблематики. Перші дослідження подібних відмінностей розпочалися як 

тільки відбувся перший контакт між цивілізованим і туземним світом. Ще за 

часів примітивних племен вчені виявляли розходження в мові статей. Однак, 

зараз, слід зазначити, що ознаки диференціації мови за ознакою статі 

простежуються й в багатьох європейських (англійська, французька, фінська) і 

навіть азіатських мовах, наприклад тайській. 

Таким чином, розходження в англійській мові чоловіків і жінок були 

відзначені лінгвістами досить давно. Ще в XIX сторіччі вони звернули увагу, 

що в багатьох випадках жінки і чоловіки говорять по-різному, а в окремих 

ситуаціях їхня мова може значно різнитися.  

Провівши аналіз розходжень в англійській мові чоловіків і жінок, де за 

основу було взято онлайн-діскусії чоловіків і жінок (онлайн-діскусії були 

проведені окремо між чоловіками, жінками та чоловіками і жінками) на цікаві 

для них теми, такі як Love (Кохання), Mode of Life (Побут) та Mutual relations 

(Взаємовідносини) були зроблені наступні висновки: 

-  Чоловіки в обговоренні тематик, таких як Love (Кохання), Mode of Life 

(Побут) та Mutual relations (Взаємовідносини) частіше використовують вказівні 

займенники, а особливо займенник першої особи однини – I, My, Mine та ін. В 

той час як, характерна ознака мови жінки – використання займенника We. 

- Під час розмов жінки використовували більше слів, пов'язаних з 

психологічними та соціальними процесами. Вони часто згадують про дім, дітей, 

магазини, щоденний побут, в той час, як чоловіки відходять від тематик Love 

(Кохання), Mode of Life (Побут) та Mutual relations (Взаємовідносини) і 

починають дискутувати на теми спорту, політики, роботи та грошей, при цьому 

використовують спеціальні терміни. 
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- Слова підтримки, слова, які виражають емоції та почуття, вибачення, 

підсилювальні слова та пестливі слова більш характерні для мови жінок, в той 

час, як чоловіки використовують більше образливих форм. Результати нашого 

дослідження підтверджують раніше зроблені висновки вчених, що жінки 

використовують набагато частіше ввічливі словоформи та прохання, а також 

уникають вульгарних і лайливих висловів, на відміну від чоловіків. 

- Одними з найяскравіше виражених категорій мови жінки є дієслівні 

фрази, умовний спосіб та модальні конструкції, які вказують на брак 

впевненості. Щоб висловити свої думки жінки використовують частіше 

підрядні речення обставин, а також підрядні речення, які служать для 

уточнення, позбавлені смислу, окличні та розділові речення. Питання та 

заперечення невід’ємна частина комунікації жінок, а ось для чоловіків 

притаманні ствердження, вказівки, слова, які виражають згоду та 

розпорядження. 

- Чоловіки більше полюбляють перефразовувати, а ось жінки 

використовують часто прямі цитування. 

- В ході нашого дослідження було виявлено те, що для мови чоловіків 

притаманна наявність згадувань минулих подій по відношенню до 

теперішнього повідомлення; чоловіки перевершили жінок в онлайн-дискусіях з 

низки аспектів таких як довжина слова та частота вживання вигуків;   

просторові та географічні посилання, прийменники, які вказують на час, місце 

розташування та ін., вказівка на розташування об'єктів пріоритетні в 

повідомленнях, автор яких є чоловік; еліптичні та безособові речення теж 

характерні більш чоловічій манері висловлюватись. 

Але під час нашого дослідження ми зауважили цікавий факт того, що  при 

обговоренні тематик, таких як Love (Кохання), Mode of Life (Побут) та Mutual 

relations (Взаємовідносини) і чоловіки і жінки  майже в однаковій мірі 

використовуюють жарти та всупереч стереотипам, чоловіки і жінки в однаковій 

кількості звертаються до інтимних тем розмови. 
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Отже, чоловіча мова більш сприйнятлива до нововведень. Вона містить 

більше неологізмів і термінів. Мова жінки більш нейтральна, статична, у її 

лексиконі частіше можна знайти застарілі слова й обороти, архаїзми та 

діалектні слова. 
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Стаття присвячена проблемі розробки навчально-методичних матеріалів для вивчення 

граматики англійської мови. Проаналізовано умови оптимізації процесу опрацювання 

граматичного матеріалу, визначеного як активний у робочій програмі з англійської мови як 

другої іноземної.  

Ключові слова: навчально-методичні матеріали, граматичні одиниці, оптимізація 

процесу вивчення іноземної мови. 
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Статья посвящена проблеме разработки учебно-методических материалов для 

изучения граматики английского языка. Проанализированы условия оптимизации работы с 

грамматическим материалом, который определен как активный в рабочей программе по 

английскому языку.  

Ключевые слова: учебно-методические материалы, грамматические единицы, 

оптимизация процесса изучения иностранного языка. 

The article is devoted to the problem of developing study support materials for learning 

English grammar. The article considers the conditions for the optimization of the process of 

learning active grammatical units prescribed in the curriculum for English as a second language. 

Keywords: study support materials, grammatical units, optimization of the process of 

learning a foreign language. 

 

Потреба сучасного суспільства у фахівцях, які вільно володіють 

іноземною мовою у побуті та у професійній діяльності, зумовлює необхідність 

пошуку нових конструктивних ідей для вирішення проблеми оптимізації та 

інтенсифікації навчання іноземних мов, здобування нових знань та 

удосконалення рівня мовної та мовленнєвої підготовки. Об’єктивною 

тенденцією у вищих закладах освіти є скорочення кількості аудиторних годин 

та збільшення годин, що відводяться на самостійну роботу студентів. Отже, 

сьогодні на особливу увагу заслуговують питання інтенсифікації навчального 

процесу, які полягають у тому, щоб за найменших витрат часу дати необхідну 

кількість інформації, добитися її якісного засвоєння, що обумовлює 

актуальність обраного напряму дослідження. 

Об'єктом роботи стала розробка навчально-методичних матеріалів з 

граматики на основі застосування аудіо-візуальних засобів у методиці 

викладання англійської мови.  

Предметом нашого дослідження є використання аудіо-візуальних 

засобів, а саме: автентичних англомовних фільмів, як засобу оптимізації 

вивчення активного граматичного матеріалу.  

Мета дослідження – розробити та описати способи використання 

аудіовізуальних засобів під час вивчення англійської мови для відпрацювання 

активного граматичного матеріалу.  

Поставлена мета вимагає вирішення наступних завдань: 

1. проаналізувати методичну літературу за темою дослідження;  
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2. охарактеризувати дидактичний потенціал аудіо-візуальних засобів; 

3. описати способи роботи з прикладами із фільмів у процесі вивчення 

активного граматичного матеріалу. 

Теоретичне значення дослідження полягає у доробку до методики 

навчання іноземних мов. 

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання 

проаналізованих аудіо-візуальних матеріалів при викладанні англійської мови, 

проаналізовані та запропоновані приклади граматичних конструкцій, що 

зустрічаються під час перегляду фільмів та визначаються як активні у робочій 

програмі з англійської мови як другої іноземної. 

Методи дослідження включають аналіз методичної літератури, синтез, 

узагальнення. 

Матеріалом дослідження слугували автентичні англомовні пісні та 

художні фільми «Пірати Карибського моря» та ін. 

Аудіо-візуальні засоби навчання мають ряд принципових переваг. 

Головна перевага полягає в тому, що навчальна інформація поступає до учнів 

одночасно через зоровий і слуховий канали. "Одночасний вплив складного 

комплексу подразників на різні аналізатори... має особливу силу та емоційність. 

Тому орган людини, яка сприймає інформацію з допомогою аудіовізуальних 

засобів навчання, знаходиться під впливом могутнього потоку якісно 

незвичайної інформації, що створює емоційну основу, на базі якої від 

конкретного образу легше переходити до логічного мислення, до 

абстрагування" [12, с. 6]. 

До аудіовізуальних засобів навчання належать діафільми із звуковим 

супроводом, кінофільми (навчальне кіно) та кінофрагменти (відеофрагменти). 

Отже, у своїй роботі ми використовували аудіовізуальні кліпи, що 

містили активні граматичні конструкції. Визначивши власне проблему 

подальшого дослідження - граматичні явища, які є найменш засвоєними 

студентами-філологами, ми спробували розробити комплекс вправ для 

відпрацювання обраного граматичного явища. 
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Метою експериментального дослідження є підтвердження гіпотези, що 

підвищення ефективності засвоєння студентами-філологами такого 

граматичного явища англійської мови як умовний спосіб визначається 

сукупністю чинників, які його обумовлюють, а саме: забезпечення управління 

формуванням активного діяльного ставлення студентів-філологів до 

опрацювання граматичної теми “Умовний спосіб” за допомогою іншомовних 

неадаптованих фільмів; забезпечення єдності змістовної та діяльнісної 

складових навчального процесу, що дає змогу реалізувати систему методичних 

прийомів, які сприяють цілеспрямованому формуванню навички правильного 

вживання умовного способу під час іншомовної мовленнєвої діяльності 

студентів-філологів.  

Організовуючи експериментальну роботу, ми розглядали вдосконалення 

навички правильного вживання умовного способу у студентів-філологів під час 

іншомовної мовленнєвої діяльності на заняттях з граматики як один з елементів 

системи комплексної фахової підготовки спеціалістів-філологів у ВНЗі, яка має 

свою мету, засоби її втілення та результат.  

Проаналізувавши кількість аудиторних годин, відведених на вивчення 

граматичних тем, можна дійти висновку, що на вивчення більш складних тем 

було приділено більше часу. Проте необхідно перевірити якість знань 

студентів-філологів із цих тем. 

Тестова контрольна робота вміщує у собі 40 тестових завдань із чотирьох 

вищезазначених граматичних тем (по десять завдань на кожну). Оцінка 

виставляється за завдання з кожної граматичної теми для можливості 

визначення найменш засвоєної теми, а також виводиться загальна оцінка з 

метою визначення однорідності експериментальної та контрольної груп у 

знанні граматичних явищ англійської мови. 

Результати тестової контрольної роботи експериментальної та 

контрольної групи яскраво демонструють, що найбільш засвоєною виявилася 

тема “Passive Voice”, а певного доопрацювання потребує тема “Perfect Rooms”.  
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В основу експериментальної роботи з вдосконалення навички 

правильного вживання умовного способу покладені такі принципи: 

1. Принцип комунікативного співробітництва. Він передбачає розгляд 

навчання як процесу міжособистісної взаємодії і спілкування, що, як нами вже 

підкреслювалося, є особливо значущим при вивченні іноземних мов. При цьому 

викладач і студент є рівноправними суб’єктами цього процесу. Це, на нашу 

думку, веде до підтримки і формування пізнавального інтересу до процесу 

навчання в цілому.  

2. Принцип комплексного підходу. Комплексний підхід диктується наявністю 

великої кількості чинників, які впливають на розвиток особистості. Сутність 

комплексного підходу з позиції цілісності особистості полягає у 

взаємозалежному впливові складових особистості; включення особистості в 

різноманітні види ціннісної діяльності, які підпорядковані формуванню 

відповідних її якостей, інтегративному підході до розвитку особистості. З 

позицій цілісності педагогічного процесу комплексний підхід виявляється у 

розвиненості всіх компонентів освітнього процесу; у скоординованій взаємодії 

його учасників; у наявності необхідних чинників і умов, які забезпечують 

функціонування процесу; у єдності навчання, виховання й розвитку; у етапно- 

управлінському підході до педагогічного процесу [8]. 

2. Принцип індивідуалізації. Забезпечення балансу єдності й 

диференціації процесу навчання. Виявлення і розвиток сильних рис 

індивідуальності, урахування суб'єктивних властивостей тих, кого навчають, 

їхнього суб'єктивного досвіду, індивідуальних особливостей, надання кожному 

студенту можливостей для самореалізації, самоорганізації, саморозвитку. 

3. Принцип проблемності. Будь-який матеріал, запропонований для 

засвоєння, дається як засіб вирішення того чи того комунікативного 

завдання [19]. В освітньому процесі передбачається системність  побудови 

змісту, форм, засобів і методів навчання і взаємозв'язок їх структури на основі 

логіки пошукової діяльності cтудентів. 
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4. Принцип ментальності. Орієнтація на те, щоб у процесі діяльності 

знаходив конкретно-історичне втілення кращий соціально-культурний досвід 

нації, групи, індивіда, який є “засобом вторинного, тобто духовного 

(людського) формування вищих форм ментальності у формі вчинків краси і 

добра, актів свободи і віри, творчих злетів і мудрої поведінки” [5, c.5 –6]. 

5. Принцип духовності. Він вимагає проведення різнобічної адаптації 

змісту навчальних курсів у напрямі створення такого соціокультурного 

простору в аудиторії, який  забезпечує інтенсивну внутрішню роботу викладача 

й студента над самим собою, максимально реалізує їхні емоційно-

інтелектуальні та духовно-вольові резерви. Водночас виховні впливи, 

гуманізуючи навчально-предметний зміст і породжуючи у кожного 

нормативно-регуляційну активність певного типу, неподільно пов’язані із 

навчальними та освітніми, що дає змогу системно змінювати досвід 

організованого духовного співжиття особистостей від їх потребнісно-

мотиваційних глибин до ситуативної поведінки та свідомої освітньої 

діяльності.  

6. Принцип розвитку. Це традиційний для вітчизняної психолого-

педагогічної науки та практики принцип. Основном соціальним механізмом 

реалізації цього принципу виступає психолого-педагогічний зміст.  

Реалізувати програму дослідження можна  тільки через комплексний 

експеримент. З огляду на цей факт ми будували свою дослідно-

експериментальну роботу.  

Отже, у результаті проведеного дослідження можемо зробити висновок, 

що за допомогою аудіовізуальних засобів ми зможемо 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. 



 219 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Барменкова О. И. Видеозанятия в системе обучения иностранной 

речи / О. И. Барменкова // Иностранные языки в школе. –  1999. –  № 3. – С. 20-

25. 2. Верисокин Ю.И. Видеофильм как средство повышения мотивации 

школьников при обучении иностранному языку /Ю. И. Верисокин // 

Иностранные языки в школе. –  2003. – № 5. – С. 31-35. 3. Гуржій А. М. Візуальні 

та аудіовізуальні засоби навчання: Навчальний посібник / А.М.Гуржій, 

В.П.Коцур, В.П.Волинський, В.В.Самсонов // – К., 2003. – 173 с. 4. Єгоров О. 

Комунікативна функція навчального заняття / О. Єгоров – Учитель. –  2001. –  № 

1. – С. 52-54. 5. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам / И. А. 

Зимняя. – М. : Педагогика, 1991. – 222 с.   

 

УДК 811.11’42 

МОВНА ОСОБИСТІСТЬ «АНГЛІЙСЬКА АРИСТОКРАТКА» 

(на матеріалі художньої прози ХІХст.) 

 

Толкачова Н. О. (Харків) 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Семченко Н.О. 

 

Статтю присвячено вивченню мовної особистості англійської аристократки на 

матеріалі художньої прози ХІХст.Проведено аналіз комунікативних стратегій увічливості в 

даному дискурсі, досліджено стратегії зближення та віддалення, які функціонують в дискурсі 
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Статья посвящена изучению языковой личности английской аристократки на 

материале художественной прозы ХІХ в. Проведен анализ коммуникативных стратегий 

вежливости в данном дискурсе, были исследованы стратегии позитивной и негативной 

вежливости, которые использует английская аристократка.  
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The present article is dedicated to the study of the English noblewoman linguistic identity on 

the basis of the 19
th

century fiction. We have conducted the analysis of communicative politeness 

strategies in the discourse, studied positive and negative politeness strategiesfound in the discourse 

of the English noblewoman. 

Keywords: discourse, language identityof the English noblewoman, negative politeness, 

positive politeness. 
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У сучасній лінгвістичній науці значна увага приділяється фактору 

людської взаємодії, національної та гендерної специфіки (огляд див. [3]). 

Пропоноване дослідження англійської аристократки як мовної особистості– 

типової представниці етносоціальної групи, пізнаваної за специфічними 

характеристиками вербальної і невербальної поведінки та виведеної ціннісної 

орієнтації – об'єднує наявні в сучасній лінгвістиці трактування даного 

феномена. 

Об’єктом дослідження виступає мовна особистість англійської 

аристократки та засоби її вербалізації.Предметом дослідження є структурно-

семантичні та прагма-лінгвістичні характеристики різнорівневих засобів 

вербалізації мовної особистості англійської аристократки в художньому 

англомовному дискурсі ХІХ ст. 

Мета роботи–визначити специфіку феномена мовної особистості 

англійської аристократки ХІХ ст. Для досягнення поставленої мети у роботі 

вирішено низку завдань: проведено комплексний аналіз засобів вербалізації 

мовної особистості англійської аристократки; встановлено комплекс 

комунікативних стратегій увічливості, притаманних дискурсу досліджуваної 

мовної особистості; схарактеризованоїї ціннісний рівень;розкрито зміст 

культурологічного концепту «увічливість», як основи комунікативної поведінки 

мовної особистості англійської аристократки. 

Практична цінність полягає у можливості використання отриманих 

результатів у курсах теоретичної граматики (розділ «Комунікативний принцип 

увічливості»), лінгвокраїнознавства (розділ «Британський соціум ХІХ ст.»), 

спецкурсі з когнітивної лінгвістики. Теоретичною значущістює розвиток теорії 

мовної особистості, оскільки в роботі запропоновано когнітивно-дискурсивний 

підхід до аналізу даного явища. 

Матеріалом дослідження виступають 300 фрагментів художнього 

англомовного дискурсу ХІХст., які містять як засоби вербалізації мовної 

особистості англійської аристократки, так і ілюструють мовну поведінку даної 

особистості. 
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При вирішенні завдань використовувалися такі методи й методики 

аналізу, як дефінітивний аналіз, контекстуальний аналіз, дискурс-аналіз (з 

використанням інтерпретаційних методик). 

Наукова новизна роботи полягає у поєднанні когнітивних методик 

моделювання мовної особистості англійської аристократки з дискурсивними 

методиками аналізу мовлення зазначеної особистості.  

Дискурсивні студії є актуальним напрямком сучасної лінгвістики. 

Дискурс – це зв’язний текст в сукупності з соціокультурними, психологічними 

та іншими чинниками; як тексту, який розглядається в аспекті подій; мовлення 

як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, який бере участь у взаємодії 

людей і механізмах їх свідомості. Дискурс – це мовлення, “занурене в життя” [1]. 

У дискурсі знаходить реалізацію мовна особистість. Услід за 

Ю.М. Карауловим під мовною особистістю він розуміємо сукупність 

здібностей і характеристик людини, що обумовлюють створення і сприйняття 

нею мовних творів (текстів), які розрізняються: а) ступенем структурно-мовної 

складності,б) глибиною і точністю відображення дійсності,в) певною цільовою 

спрямованістю. У нашому дослідженні мовна особистість англійської 

аристократки – це типізований представник середніх/вищих шарів 

лінгвокультурної спільноти Великої Британії, виразник ментальності, що 

відбиває соціальні й культурні норми епохи, носій англійської мови XIX ст. 

Дослідження ввічливості як одного з головних структуруючих факторів 

дискурсу належить до актуальнихнапрямків наукового пошуку: досліджено 

зв’язок ввічливості з соціальними нормами та стереотипами, визначено 

взаємозв’язок ввічливості з конверсаційними максимами, встановлено 

психологічне підґрунтя ввічливості, проаналізовано ввічливість як дотримання 

конверсаційного контракту, розглянуто ввічливість як прагнення зберегти свій 

соціальний імідж (“обличчя”) та соціальний імідж (“обличчя”) співрозмовників, 

виділені її особливості у різних лінгвокультурах. Виявлено також 

соціолінгвістичний аспект ввічливості, її когнітивні засади, роль у формуванні 

дискурсу мовної особистості (огляд див. [3]). У нашому дослідженні 
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розглядаємо уживання увічливості для створення та підтримання свого 

соціального іміджу мовною особистістю англійської аристократки ХІХ ст., 

застосовуючи класифікацію стратегій, запропоновану П. Браун та С. 

Левінсоном[6]. 

На вербальному рівнімовної особистості англійської аристократки 

домінуючими, за нашими даними, є стратегія зближення Р5 «Будь 

оптимістичним» (33% усіх зафіксованих стратегій позитивної увічливості) та 

стратегія віддалення N2 «Ухиляйся від відповіді» (29% стратегій негативної 

увічливості у нашій вибірці). Нижче розглянемо ці стратегії детальніше. 

В англійській культурі цінується оптимізм в спілкуванні. Перш за все це 

проявляється у відповідних репліках на питання про стан, самопочуття, які є не 

стільки питанням про стан партнера по комунікації, скільки вітанням. Як 

зазначає Дж. Ліч, відповідь на це питання має бути короткою і позитивною, а не 

довгою та негативною [4]. Наприклад, Джейн Ейр звертається до містера 

Рочестера: 

I may reasonably hope to have all my expectations of pleasure 

realised.(S. Bronte, p. 84) 

Велика частка використання стратегії N2 пояснюється тим, що в 

англійській мові не прийнято давати прямі вказівки. Натомість широко 

використовуються різноманітні непрямі спонукання. На приклад,звертання до 

міс Елізи Беннет: 

Miss Eliza Bennet, let me persuade you to follow my example, 

andtakeaturnabouttheroom. I assure you it is very refreshing after sitting so 

long in one attitude. (J. Austen, p. 187) 

Ціннісними характеристиками дискурсу мовної особистості англійської 

аристократки є оптимістичність та увага до слухача. Освоюючи цінності 

навколишнього світу, англійська аристократка спирається на усталені в її 

культурі традиції, норми, звичаї і таким чином формує систему 

основоположних і загальноприйнятих цінностей. 
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Когнітивний рівень досліджуваної мовної особистості становить 

культурологічний концепт увічливість.«Ввічливість» співвідносить поведінку 

індивідів, в т.ч. мовленнєву, з ситуацією спілкування, в якій вони перебувають, 

і припускає уважне (але не обов'язково дружнє) ставлення до партнерів по 

комунікації; історично увічливість є прерогативою вищих верств суспільства і 

асоціюється з міським способом життя. 

Таким чином, стратегії ввічливості дискурсу англійської аристократки 

відображають вербалізовану засобами англійської мови XIX ст. стереотипну 

комунікативну поведінку англійської аристократки відповідно до соціальної 

стану її співрозмовників та її самої,.Підгрунтям для виявленного 

співвідношення уживаних в дискурсі англійської аристократки стратегій 

увічливості є цінності англійської лінгвокультурної спільноти ХІХ ст. та 

концепт «увічливість», притаманний ментальності цієї історичної доби. 

Безперечно, матеріал статті не вичерпує всіх аспектів проблеми, що 

розглядається. Перспективою подальших розвідок є побудова модельної 

особистості англійської жінки в діахронії.  
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study. 

 

Вивчення іноземної мови є складним багатоступінчастим процесом, що має за 

мету досягнення учнями високого рівня іншомовної компетенції. Ефективність 

навчання іноземній мові значною мірою залежить від чіткої і гнучкої організації 

навчального процесу на уроці, від уміння педагога враховувати індивідуальні 

особливості кожного учня. «Вчитель іноземної мови повинен знаходитись у 

неперервному пошуку нестандартних підходів як до викладання іноземної мови, 

так і до особистості учня, яка постійно розвивається» [1, с.49]. Питання впливу 

психологічних факторів на процес засвоєння іноземної мови є одним з 

найскладніших і все ще недостатньо вивчених. Такими фахівцями як І.П.Павлов, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Penguin_Classics
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П.К.Анохін, Л.С.Виготський, І.О.Зимня, С.Ю.Ніколаєва, О.О.Леонтьєв були 

дослідженні різні аспекти психології мовлення, особистості, психолінгвістики. 

Проте виявляється відсутність цілісного і системного наукового аналізу феномену 

успішності оволодіння іноземною мовою. В даній роботі комплексно 

досліджується система факторів, що здійснюють вплив на засвоєння іноземної 

мови, а також порівнюється ступінь їх впливу, у цьому полягає наукова новизна 

дослідження. 

Беручи до уваги особистісно орієнтовану тенденцію розвитку методики 

викладання іноземної мови, вивчення питання впливу факторів структури 

особистості на цей процес є, як ніколи, актуальним.  

Об’єктом даного дослідження є людина як цілісна особистість в процесі 

оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією. 

Предметом дослідження є вивчення закономірностей індивідуального 

оволодіння іноземною мовою в залежності від психотипологічних характеристик 

особистості. 

Мета роботи – дослідити закономірності залежності успішного чи 

неуспішного засвоєння іноземної мови від індивідуальних психотипологічних 

особливостей людини. 

Завдання роботи: 

1. Проаналізувати компоненти загальної та психологічної моделі засвоєння 

іноземної мови, а також фактори, які впливають на цей процес. 

2. Порівняти вплив іншомовних здібностей та психологічних особливостей 

особистості на формування іншомовної компетенції. 

Безпосередньою метою будь-якого учбового процесу є оволодіння певними 

вміннями та навичками. Вміння – це здатність до дії, яка не має найвищого рівня 

сформованості і виконується повністю свідомо. Навичка – це здатність до дії, яка 

має найвищій рівень сформованості і виконується автоматично, без усвідомлення 

проміжних кроків. У процесі вивчення іноземної мови учні оволодівають 

спочатку вмінням як проміжним етапом засвоєння нової лексики чи, скажімо, 

граматичних правил, що виражається у розумінні цих знань та можливості їх 
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свідомого відтворення. У наступному процесі практичного використання із 

досить частим повторенням та контролем правильності виконуваних дій вміння 

переростають у навички. Те, що дана дія стала навичкою, означає, що індивід в 

результаті вправ придбав можливість здійснювати дану операцію, не роблячи її 

виконання своєю свідомою метою [6].  

Процес учбового пізнання, в тому числі і вивчення іноземної мови, 

складається з кількох етапів: сприйняття об’єкта, осмислення, запам’ятовування 

виділених властивостей об’єкта, етап активного відтворення учнями сприйнятих і 

осмислених ними значущих властивостей. Процес засвоєння знань завершує етап 

їх перетворення, що пов’язаний або з включенням нового матеріалу в структуру 

минулого досвіду, або з використанням його як засобу побудови чи виділення 

іншого нового знання. Таким чином, нові знання проходять шлях від первинного 

осмислення і буквального відтворення далі до розуміння, застосування у 

знайомих та нових умовах, оцінювання самими учнями корисності та новизни цих 

знань. 

Відповідальною за засвоєння іноземної мови, як і будь-яких інших знань, є 

людська пам’ять. Вищим видом пам’яті, що притаманний тільки людині, 

вважається вербальна (іноді її ще називають словесно-логічною чи семантичною) 

пам’ять. Кожне слово зберігається в ній у вигляді складних психолінгвістичних 

комплексів звукової форми та зв’язаних з нею значень [7]. В ході дослідження 

нами встановлено, що через особливості запам’ятовування і забування інформації, 

ґрунтовне засвоєння іноземної лексики відбувається в разі її дозованого й 

систематичного вивчення. 

«Дослідження, що проводилися з метою оптимізації шляхів викладання 

іноземної мови у вищих навчальних закладах, виявили десятки факторів 

методичного, лінгвістичного та особливо психологічного характеру, які об’єктивно 

впливають на ефективність запам’ятовування і зберігання в пам’яті мовного 

матеріалу» [4 с. 76]. В рамках курсової роботи нами були детально досліджені 

теоретичні основи впливу факторів психологічної структури особистості у 

порівнянні із впливом природних здібностей учнів на засвоєння іноземної мови. 
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Відомо, що наявність іншомовних здібностей у учнів є одним із провідних 

факторів, які забезпечують успішність засвоєння ними іноземної мови. 

Багатогранність і неоднозначність здібностей до іноземних мов визнається 

більшістю дослідників, область наукових інтересів яких пов’язана з вивченням 

методів діагностики й розвитку даних здібностей, а також із питаннями 

формування мовної особистості (І.В.Баринкіна, Є.В.Дьомін, М.К.Кабардов, 

З.Н.Нікітенко, М.В.Румянцева). Під здібностями до іноземної мови розуміють 

такі індивідуально психологічні та психофізіологічні особливості, які 

характеризують високий темп та високий рівень оволодіння мовою у відповідних 

умовах [3]. Іншомовні здібності пов’язують перед усім із вербальною пам’яттю, 

вербальним мисленням та слуховим сприйняттям. Ці пізнавальні процеси 

складають когнітивне ядро іншомовних здібностей. У процесі засвоєння мовного 

матеріалу мислення сприяє його смисловій організації, пам'ять – його фіксації. 

Слухове сприйняття у мовленнєвій діяльності забезпечує аудіювання і 

самоконтроль під час говоріння на іноземній мові. Розвиток здібностей людини, 

залежить як від генетичних, так і від соціальних факторів. При чому, результати 

досліджень, проведених на близнюках, показали, що вербальні здібності 

переважно зумовлені спадковістю, а невербальні – соціальними факторами 

(досвідом, освітою і т.д.) [7]. Необхідно також відрізняти іншомовні здібності від 

задатків, які є природженими передумовами до розвитку здібностей і залежать від 

будови мозку людини. Крім того, дані досліджень дозволяють із впевненістю 

стверджувати, що висока позитивна мотивація може доповнювати брак 

спеціальних здібностей або недостатній запас, знань, умінь і навичок, 

компенсуючи їх. Однак у зворотному напрямі дана компенсація не діє. Іншими 

словами, яким би здібним та ерудованим не був учень, без бажання до навчання 

успіхів він не доб’ється [5]. 

Психологічні та методичні дослідження показують, що успішність 

оволодіння іноземною мовою визначають не тільки розумові когнітивні процеси, 

але й особистісні фактори мають неабиякий вплив на цей процес. Кожна людина з 

моменту зародження відрізняється вираженою індивідуальністю, яка 
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проявляється на всіх рівнях організації і є результатом і певної генетичної 

конституції, і унікального життєвого досвіду. Сукупність найбільш стійких 

психічних якостей людини можна розглядати як психологічний тип та як 

акцентуацію особистості. 

Більшість спеціалістів сходяться на тому, що фундаментальними для 

особистості є риси її темпераменту. Темперамент інтегрований в структуру 

особистості та є її природною основою. «Темперамент – це ті природжені 

особливості людини, які обумовлюють динамічні характеристики інтенсивності та 

швидкості реагування, ступеню емоційної збудливості та врівноваженості, 

особливості пристосування до оточуючого середовища» [7, с. 288]. Властивості 

темпераменту впливають на те, яким чином індивід засвоює іноземну мову з 

точки зору індивідуального темпу роботи, зосередження уваги, типу сприйняття, 

рівня тривожності, процесів збудження/гальмування в нервовій системі. Нами 

виявлено, що учні з переважанням темпераментів по типу сангвінік та холерик 

краще засвоюють  іноземну мову  при  груповому  навчанні  з частою зміною 

типів сприйняття та комунікативних ситуацій. Учні меланхолічного й 

флегматичного темпераменту більш схильні до індивідуального стилю навчання 

із переважанням зорового типу сприйняття [8]. 

Психологи умовно розподіляють психологічні типи особистості на дев’ять 

різновидів. Виявлено, що серед студентів факультетів іноземних мов найчастіше 

зустрічаються представники чотирьох психотипів: циклоїдного, істероїдного, 

епілептоїдного та шизоїдного. Для студентів з циклоїдною структурою 

особистості характерний перенос зовнішньої активності у внутрішню 

інтелектуальну діяльність, сприяючи високому рівню професійного перекладу 

іншомовної літератури. Студенти з істероїдною структурою психотипу 

характеризуються переважно вербальним методом засвоєння інформації, високою 

продуктивністю слухової пам’яті, якісним сприйняттям лінгвістичних 

конструкцій на слух, здібністю швидко проникати у зміст лінгвістичного діалогу. 

Наявність комунікативного стилю відтворення дозволяє підтримувати діалог без 

попередньої підготовки. Висока направленість уваги на мовленнєву діяльність 
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забезпечує досягнення значних результатів у синхронному перекладі. Студенти з 

епілептоїдною структурою психотипу характеризуються як комунікативним, так і 

некомунікативним стилем оволодіння мовою, як вербальним, так і візуальним 

високоефективними методами засвоєння інформації, а такі якості, як 

цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, кмітливість і здатність до швидкої 

та довгочасної мобілізації, дозволяють їм досягнути успіху при синхронному та 

технічному перекладі, проявляти як свій творчий потенціал, так і монотонно 

виконувати рутинне завдання. У студентів із шизоїдним психотипом переважають 

некомунікативний стиль оволодіння мовою і візуальний метод засвоєння 

інформації. Творчий підхід в технічному перекладі і точність відтворення 

професійної та комунікативної мови, оптимізують діяльність будь-якого 

мікросоціуму, де працюють представники шизоїдного психотипу [2]. 

Оскільки існує вплив психологічних характеристик особистості та 

індивідуальних стереотипів поведінки на оволодіння іноземною компетенцією, то 

вони повинні враховуватися при формуванні індивідуального стилю навчання. 

Дослідження особистісно-психологічної структури учнів допомагає 

цілеспрямовано використовувати сильні сторони характеру і контролювати, 

укріплювати слабкі, що сприяє гармонізації особистості під час навчання, 

підвищуючи ефективність оволодіння іноземною мовою, оптимізуючи 

педагогічний процес в цілому. 

Перспектива дослідження вбачається у практичному застосуванні здобутих 

відомостей при побудові методичних розробок викладання іноземної мови на всіх 

освітніх рівнях, а також більш детальному вивченню зовнішніх факторів які 

можуть частково або повністю компенсувати негативний вплив індивідуальних 

характеристик учнів на якість засвоєння іноземної мови. 
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Стаття присвячена дослідженню проблеми формування навичок усного мовлення в 

старших класах середньої школи. 
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Статья посвящена исследованию проблемы формирования навыков устной речи в 

старших классах средней школы. 
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упражнений. 

The article is dedicated to the investigation of the problem of formation of communication 

skills in senior classes of secondary school. 
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Практика навчання іноземної мови на сьогоднішній день є об’єктом 

критики, в першу чергу, через низький рівень сформованості комунікативних 

умінь. У зв’язку з цим, важливого значення набуває необхідність вирішення  

основних питань, які лежать в основі формування таких вмінь. Як зазначає 

О.В.Кунашенко, «…лише людина, яка грамотно вміє будувати своє мовлення, 

здатна адекватно реагувати на певні зміни у ситуації спілкування, активно 

впливати на співбесідника, доводячи правильність своїх думок, тверджень, 

поряд із цим, справляти враження приємного партнера у спілкуванні, виявляти 

почуття емпатії. Тому лише оволодіння такими важливими якостями процесу 

спілкування стане запорукою успіху в майбутній професійній діяльності…» [1]. 

Актуальність даної роботи обумовлена тим, що питання, пов’язані зі 

створенням учбово-методичних комплексів для середніх навчальних закладів 

залишаються невирішеними; дотепер недостатньо розроблені завдання і 

комплекси вправ для навчання усного мовлення, дуже мало практичних 

рекомендацій і методичних розробок по проведенню занять з іноземної мови зі 

змістом завдань комунікативного характеру. 

 Об'єктом дослідження є процес формування навичок і вмінь усного 

мовлення  в старших класах загальноосвітньої школи; предметом – зміст і 

структура комплексу вправ спрямованих на формування  навичок і вмінь 

усного мовлення. 

Мета дослідження є теоретичне обґрунтування обліку факторів, що 

впливають на формування навичок та умінь усного спілкування, а також 

розробка завдань, спрямованих на формування таких навичок та умінь. 

Дослідженню даного питання в різний час було  присвячено низку робіт 

вчених лінгвістів, філософів, психологів, соціологів та ін., серед них А.А. 

Алхазишвіллі, Д. Браун, І.О. Зимня, В.Л. Скалкін, В.О. Бухбіндер,. Ю.І. Пассов, 

Є.М. Розембаум, Н.К. Скляренко, .Бабич, М.Вашуленко, Л.Мацько, 

М.Пентилюк, Г.Сагач, М.Стельмахович, Г.Шелехова, Т.Кочеткова, I.Невлева, 

Л.Озадовська, М.Попович та ін.. 
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Головна мета даної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні обліку 

факторів, що впливають на формування навичок та умінь усного спілкування, а 

також аргументація розробки завдань, спрямованих на формування таких 

навичок та умінь.Основними завданнями є опанування найважливішими 

складовими усного спілкування, зокрема вмінням слухати та вмінням говорити, 

що є безпосереднім відображення навичок усного спілкування. Також варто 

відмітити важливу роль діалогічного й монологічного мовлення та практичний 

аспект формування лексичних, фонетичних і граматичних навичок усного 

спілкування. 

Дослідження проводилось в 10-11 класах загальноосвітньої школи. На 

початку дослідження була сформульована гіпотеза, яка полягала в тому, що 

рівень сформованості вмінь старших класів продукувати усні висловлювання 

підвищиться за умови: 

1) забезпечення сукупності знань про ознаки усного спілкування, правила 

його побудови та випереджальне оволодіння ним; 

2) урахування індивідуально–психологічних особливостей учнів та 

психолінгвістичних чинники процесу спілкування; 

3) активного впровадження  в процес удосконалення навичок усного 

спілкування інноваційних технологій навчання; 

4) застосування системи вправ і завдань, що забезпечує формування 

вмінь і навичок учнів, необхідних для продукування усних 

висловлювань іноземною мовою. 

Центральною ланкою в роботі над засвоєнням лексичного матеріалу є  

формування лексичних навичок. За визначенням С.Ф. Шатілова, “лексичні  

мовленнєві навички – це навички інтуїтивно-правильного утворення, 

вживання і розуміння іншомовної лексики на основі мовленнєвих лексичних 

зв’язків між слухо-мовленнєвомоторною і графічною формами слова і його 

значенням, а також зв’язків між словами іноземної  мови” [4].  

Навички усного мовлення повинні характеризуватися такими ознаками, 

як автоматизованість, гнучкість та стійкість і формуватися поетапно. За 
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урахуванням теоретичних положень було доведено, що процес формування 

навичок включає декілька етапів. Розглянемо етапи формування лексичних 

навичокОзнайомлення з новими ЛО починається з семантизації, тобто 

розкриття значення нових ЛО. Вони поділяються на перекладні та 

безперекладні. 

Способи семантизації 

Таблиця 1 

Перекладні способи Безперекладні способи 

■ однослівний переклад, 

■ багатослівний переклад, 

■ пофразовий переклад (в інтенсивних 

методах навчання), 

■ тлумачення /пояснення/ значення 

рідною 

мовою, 

■ дефініція /визначення/ рідною 

мовою. 

■ наочна семантизація (демонстрація  

предметів, малюнків, діапозитивів, картин, жестів, 

рухів тощо), 

■ мовнасемантизація: 

 контекст, 

 антоніми, синоніми, 

■ дефініція іноземною мовою, 

■ тлумачення значення іноземною мовою. 

Обираючи спосіб семантизації, необхідно також брати до уваги 

належність слова до активного чи пасивного мінімуму, ступінь навчання 

(початковий, середній, старший), вікові особливості та мовну підготовку учнів. 

Так, семантизація нових ЛО активного мінімуму здійснюється вчителем, а 

незнайомі слова, що належать до пасивного мінімуму, можуть бути 

семантизовані учнями  самостійно за допомогою словника при читанні у класі.

  На початковому ступені  навчання переважають такі способи 

семантизації як наочність та однослівний  переклад, на старшому можна 

застосувати дефініцію або тлумачення іноземною мовою тощо [3]. 

Основним типом вправ на середньому та старшому етапах є рецептивно-

репродуктивні та продуктивні умовно-комунікативні вправи, в яких учень 

сприймає зразок мовлення (ЗМ) і виконує з ним певні дії (в усній або письмовій 

формі) згідно створеної учителем ситуації мовлення, виконуючи такі види 

вправ: 

 - імітація ЗМ; 
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- лаконічні відповіді на альтернативні запитання вчителя; 

- підстановка уЗМ; 

- завершення ЗМ; 

- розширення ЗМ; 

- відповіді на інші типи запитань; 

- самостійне вживання ЛО у фразі/реченні; 

- об'єднання ЗМ у понадфразові єдності - діалогічну та монологічну. 

Розглянемо етапи формування граматичних навичок. Граматичні навички 

мовлення, як і всі інші, повинні характеризуватися такими ознаками, як 

автоматизованість, гнучкість та стійкістьі формуватися поетапно. 

 Сформованість репродуктивної граматичної навички - одна з передумов 

функціонування вміння висловлювати свої думки в усній та письмовій формі. 

Щоб здійснити свій комунікативний вибір, той, хто говорить/пише, має 

спочатку вибрати граматичну структуру (ГС), яка б відповідала даній ситуації 

мовлення. Обрану ГС потрібно оформити відповідно до норм даної мови 

(синтаксичні та морфологічні особливості ГС).  Вибір та оформлення ГС 

здійснюються паралельно: засвоюючи форму, учень повинен мати певний 

комунікативний намір (запитати, попросити, заперечити тощо) [1].  

Сформованість рецептивної граматичної навички - одна з передумов 

функціонування вміння розуміти думки інших людей в усній та письмовій 

формах. В цьому випадку першою операцією у формуванні рецептивної 

граматичної навички є сприймання звукового або графічного образу ГС, що 

супроводжується розпізнаванням граматичних форм та співвіднесенням їх з 

певним значенням. Етапи формування репродуктивних граматичних 

навичок 

Таблиця 2 

1. Ознайомлення учнів з новою граматичною структурою (ГС) 

Мета: продемонструвати нову ГС, її функцію і форму 

Зміст етапу: 

1. Демонстрація вчителем нової ГС в ситуації - пояснення функції нової ГС 
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2. Перевірка розуміння значення нової ГС (відповіді на запитання вчителя) 

3. Демонстрація графічної форми нової ГС (пояснення правил утворення, 

особливостей вимови, інтонування тощо) 

4. Фонетичне опрацювання нової ГС (вправи в імітації) 

//. Автоматизація дій учнів з новою ГС на рівні фрази 

Мета - навчити учнів вживати нову ГС на рівні фрази 

Зміст етапу: 

Виконання учнями рецептивно-репродуктивних умовно-мовленнєвих вправ 

■ в імітації ГС, 

■ на підстановку до ГС, 

■ на трансформацію ГС, 

■ на завершення ГС, 

■ на розширення ГС, 

■ відповіді на запитання, 

■ самостійне вживання нової ГС. 

///. Автоматизація дій учнів з новою ГС на рівні понадфразової єдності 

Мета - навчити учнів вживати нову ГС в коротких висловлюваннях монологічного і 

діалогічного характеру 

Зміст етапу: 

Виконання учнями рецептивно-репродуктивних умовно-мовленнєвих вправ 

■ на об'єднання зразків мовлення у мікромонолозі, 

■ на об'єднання зразків мовлення у мікродіалозі. 

 

На наступному етапі було проведено експериментальне дослідження 

ефективності розробленого комплексу вправ. Процес оцінювання учнів 

проходив наступним чином. Після 2-3 хвилин підготовки учень мав 

висловитись відповідно до запропонованої ситуації. Комунікативне завдання 

вважалось розв’язаним у разі змістовної та функціональної відповідності 

висловлювання до ситуації,  адекватності використання мовленнєвих зразків, а 

також нормативності мовлення учня. Після завершення монологічного 

повідомлення учень брав участь у співбесіді з вчителем, обсяг якої орієнтовно 

10 реплік ( по 5 з боку вчителя і учня). Відповіді на запитання мали носити 

неформальний  природний характер  і бути зв’язані з контекстом спілкування. 
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Монологічне висловлювання повинно було відповідати ситуації, а також мало 

бути лексично насиченим, фонетично правильним і граматично оформленим. 

Запитання вчителя були різного типу. Обсяг відповіді міг різнитися, але 

відповідь повинна була свідчити про те, що учень правильно розуміє запитання 

чи спонукання з першого пред’явлення і адекватно на них реагує. Результати 

опитування наведені в таблиці 3. 

Розроблений комплекс вправ по формуванню та вдосконаленню навичок 

усного спілкування застосовувався на уроках англійської мови в старших класах та 

показала підвищення у школярів інтересу до вивчення тем занять, високу 

ступінь засвоєння лексичного матеріалу, появу бажання спілкуватися, 

зростання мотивації навчання. Усні висловлювання учнів характеризувалися 

варіативністю, лексичною наповненістю, логічністю. 

 

Таблиця 3 

Оцінки учнів за висловлювання ( по 12 бальній шкалі оцінювання) 

Кількість 

учнів 

10-12 балів 

«відмінно» 

7-9 балів 

«добре» 

4-6 балів 

«задовільно

» 

1-3 балів 

«незадовільно» 

30 12 (40%) 15 (50%) 3 (10%) - 

Таким чином, лише 10 відсотків учнів отримали задовільну оцінку. На 

основі отриманих даних було зроблено висновок про ефективність розробленої 

системи вправ. Перспектива дослідження вбачається в подальшому пошуку 

шляхів оптимізації навчального процесу в школі.  
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ПЕРЕБИВИ В МОВЛЕННІ СТАТЕЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ  
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У статті розглядаються перебиви в мовленні статей в англійській мові. Мова, а 

особливо її синтаксичні, семантичні, фонетичні й інтонаційні структури функціонують в 

тісному зв'язку з соціальними і культурними параметрами, що впливають на мовленнєву 

взаємодію статей. В англійській мові схильність перебивати більше виявляється у чоловіків, 

ніж у жінок. Чоловіки, які перебивають оцінюються позитивно, в той час, як жінки 

сприймаються як порушники правил спілкування та викликають негативну оцінку у 

оточення. 

Ключові слова: англійська мова, гендер, діалог, мовлення, перебив, стать. 

В статье рассматриваются перебивания в речи полов в английском языке. Язык, а 

особенно его синтаксические, семантические, фонетические и интонационные структуры 

функционируют в тесной связи с социальными и культурными параметрами, которые 

влияют на речевое взаимодействие полов. В английском языке склонность перебивать 

больше проявляется у мужчин, чем у женщин. Мужчины, которые перебивают оцениваются 

положительно, в то время, как женщины воспринимаются как нарушители правил общения и 

вызывают негативную оценку у окружения. 

Ключевые слова: английский язык, гендер, диалог, речь, перебивание, пол. 

In the article interruptions are examined in the speech of sexes in the Englush language. 

Language, and especially its syntactic, semantic, phonetic and intonation structures function in 

close connection with social and cultural parameters which influence on speech interaction of sexes. 

In the English language the inclination to interrupt shows up among men, than among women. Men 

who interrupt are estimated positively, while women are perceived as violators of rules of 

intercourse and arouse some negative estimation among people. 

Keywords: the English language, gender, a dialog, speech, interruption, sex. 

 

Стаття присвячена аналізу перебивів в мовленні статей в англійській 

мові. 

В рамках нового підходу до вивчення мови як системи складної і часто 

непослідовної, що функціонує і змінюється в умовах суспільної взаємодії 
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людей, закономірно виникли проблеми аналізу всього спектра мовних явищ, які 

відображають специфіку розмовної мови, а одним з об'єктів вивчення стала не 

мовна поведінка чи мовні норми самі по собі, а те, якою мірою люди 

відхиляються від цих норм.  

Аналізуючи роботи, що вивчають гендерну диференціацію мови, видно, 

що на підставі своїх досліджень більшість учених доходять висновку про 

домінування чоловіків у мові [1; 2; 7; 8]. Але навіть якщо не брати до уваги це 

твердження, практично немає сумнівів, що мова, а особливо її синтаксичні, 

семантичні, фонетичні й інтонаційні структури функціонують в тісному зв'язку 

з соціальними і культурними параметрами, що впливають на мовленнєву 

взаємодію статей.  

Актуальність дослідження обумовлена її антропоцентричною 

спрямованістю, що відповідає загальній тенденції сучасного мовознавства до 

вивчення мовлення як складника людської діяльності і, власне, невеликою 

кількістю робіт, які б вивчали перебиви в мовленні статей в англійській мові.  

Об’єктом дослідження є перебиви в мовленні статей в англійській мові. 

Предметом даного дослідження є встановлення індифікаційних ознак 

мови чоловіків та жінок та виявлення чоловічої та жіночої моделей вербальної 

поведінки в англійській мові. 

Метою роботи є детальний розгляд перебивів в мовленні статей в 

англійській мові.  

Відповідно до поставленої мети методи дослідження, які застосовувалися 

для обробки та добору матеріалу були: порівняльно-зіставний, аналітичний та 

системний. 

Теоретична основа дослідження полягає в одержанні нових знань щодо 

перебивів в мовленні статей в англійській мові та визначається його внеском у 

лінгвістику та соціолінгвістику. 

Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета 

дослідження. Виникнення і функціонування такого явища, як перебиви, вже 

було предметом спостережень у ряді робіт на матеріалі різних мов [4; 6; 9], але 
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детального аналізу перебивів в мовленні статей в англійській мові не було 

досліджено.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що конкретний мовний 

матеріал, який міститься в дослідженні може використовуватися при 

проведенні досліджень в області соціолінгвістики, а саме при дослідженні 

мовленнєвої поведінки статей; на практичних заняттях з англійської мови при 

навчанні діалогічної мови; у курсі теоретичної граматики при вивченні питань 

синтаксису мовлення та у спецкурсах з лінгвістики.  

 Перебиви - порушення черги співрозмовника говорити [3; 5]. Це 

визначення ґрунтується на моделі бесіди. Бесіда (conversation) без сумнівів є 

однією з найпростіших форм спілкування між статями. Модель бесіди була 

сформована в роботі Сакс, Шеглофф і Джефферсон [9], і була названа моделлю 

говоріння по черзі. 

Аналізуючи перебиви в мовленні статей в англійській мові було 

прослухано близько тисячі діалогів (ситуації, у яких відбувалися діалоги були 

найрізноманітніші: від звичайної побутової бесіди до конфліктних ситуацій і 

офіційних бесід). Відносини між співрозмовниками, що приймали участь у 

діалогах були так само різноманітними (від інтимних відносин і близької 

дружби до першого знайомства і офіційно-ділових). В усіх діалогах брали 

участь тільки два співрозмовники і робився наголос на тих ділянках, у яких 

містилося таке явище, як перебив. Діалоги велись між чоловіками, жінками, а 

також між чоловіками та жінками. 

Судячи з результатів дослідження, можна стверджувати наступне: 

чоловіки і жінки більше схильні перебивати співрозмовників протилежної 

статі; у діалогах, де співрозмовники є представниками протилежних статей, 

більшість (а найчастіше й абсолютна більшість) перебивів ініціюється 

чоловіками. 

Перебиви зустрічаються набагато частіше в діалогах в яких 

співрозмовниками були тільки чоловіки, ніж в діалогах, в яких участь брали 

жінки. Така ситуація багато в чому відповідає теорії про комунікативну 
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стратегію статей. Вважається, що жінки при спілкуванні обирають стратегію 

співробітництва, а чоловіки стратегію суперництва. Чоловіки, обираючи 

стратегію суперництва, ініціюють більше перебивів, тому що суперничаючи 

один з одним у діалозі, вони прагнуть якомога швидше одержати свою чергу 

говорити в діалозі, що природно приводить до виникнення ситуацій 

одночасного говоріння і перебивів. Жінки ж, використовуючи стратегію 

співробітництва при веденні діалогу, навпаки, уникають випадків одночасного 

говоріння, тому що співробітничаючи, вони не прагнуть скоріше роздобути 

свою чергу і право говорити, що природно позначається на кількості 

ініційованих перебивів.  

Якщо розглядати діалоги, учасники яких належать до різної статі, то явно 

вимальовується картина, що показує велику схильність чоловіків перебивати. 

Можна з упевненістю сказати, що чоловіки домінують у спілкуванні.  

Причина схильності чоловіків частіше перебивати багато в чому 

обумовлена нерівністю статей у сучасному суспільстві. Можна сказати, що 

жінки як би «запрошують» чоловіків перебивати їх, спокійно зносячи перебиви 

не в силах їм протистояти. Асиметрія в ініціації перебивів чоловіками 

приймається як стабільна риса вербального спілкування між чоловіком і 

жінкою в суспільстві і формує те розходження у владі, що є присутнім як у 

звичайних, так і в нестандартних ситуаціях. 

Цікаво спостерігати оцінювання людей з боку до перериваючого  

співрозмовника і до перерваного в тих діалогах, де перебиви стосуються жінок. 

Зазвичай негативно оцінюється жінка, яка  перебила чоловіка, порушуючи тим 

самим правила спілкування і стереотипи, прийняті в суспільстві. В цьому 

випадку перебиття жінки сприймається не просто як порушення норм 

спілкування, а розцінюються як словесна образа і  нахабство. 

Треба також зазначити, що частота переривання залежить від міри  

маскулінності або фемінінності. Міра маскулінності і фемінінності може бути  

виражена як у чоловіків, так і у жінок. Чоловіки і жінки можуть бути 

маскулінними, фемінінними або андрогінними. Так, наприклад, чим  більше у 
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людини чоловічих властивостей, тим більше в нім виражена міра  

маскулінності, тим він частіше перебиває партнерів по комунікації. Такі люди    

більш розкріпачені і впевнені в спілкуванні. І навпаки, чоловіки і жінки, у яких  

більш виражені риси фемінінності зовсім не переривають партнерів в процесі  

спілкування. Також процес перебиття залежить від положення, займаного 

людиною в суспільстві, від причини, що спонукала людину перебити 

співрозмовника і від взаємовідношення людей. Переривання часто 

сприймається як неввічлива, агресивна мовна дія. Перебиття розглядається як  

показник влади, сили, як спроба домінувати в спілкуванні. Але, для одних факт  

переривання розмови - це спроба позбавити співрозмовника права говорити, а  

для інших - це зацікавленість і участь в розмові. Розглянувши близько тисячі 

діалогів, можна сказати, що перебиви є частиною доказу того, що чоловіки, 

займаючи домінуюче положення в суспільстві проектують його на повсякденне 

спілкування, і це домінування виявляється асиметрією в праві керувати 

діалогом співрозмовників різної статі. Однак, треба зазначити, що в 

англомовному суспільстві відбувається багато подій і активізуються велика 

кількість соціальних рухів, що призводять до більшої емансипації жінок. 

Звичайно ж не можна цілком відкидати домінування чоловіків у суспільстві, 

але все-таки зміни, що мають місце на даному етапі треба враховувати і 

звичайно вони позначаються і на мовленнєвій поведінці статей. 

Отже, роблячи висновок треба зазначити, що при спілкуванні 

різностатевих співрозмовників в англійській мові схильність перебивати більше 

виявляється у чоловіків, а також коли спілкування проходить тільки між 

чоловіками, то в таких діалогах перебиви також зустрічаються набагато 

частіше, ніж в діалогах між жінками. В обох випадках чоловіки, які 

перебивають оцінюються позитивно та суспільство вважає, що саме так і 

потрібно бути. В той час, як жінки, які перебивають чоловіків оцінюються як 

порушники правил спілкування та викликають негативну оцінку у оточення. 
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Стаття присвячена обґрунтуванню методики впровадження тестового контролю знань 

студентів в процес навчання у ВНЗ, виявленню переваг та недоліків у використанні 

традиційного та тестового контролю знань студентів у вищому навчальному закладі.  

Ключові слова: банк тестових завдань, комп’ютерне тестування, контроль знань, 

тестове завдання, тестовий контроль. 

Статья посвящена обоснованию методики внедрения тестового контроля знаний 

студентов в процесс обучения в ВУЗе, выявлению преимуществ и недостатков в 

использовании традиционного и тестового контроля знаний студентов в высшем учебном 

заведении.  
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Ключевые слова: банк тестовых заданий, компьютерное тестирование, контроль 

знаний, тестовое задание, тестовый контроль. 

The article focuses on grounding of methodology of implementation of students’ knowledge 

testing in the educational process of higher educational establishments, determining of the 

advantages and disadvantages in the usage of traditional and testing control of students’ knowledge 

in a higher educational establishment.  

Key words: bank of test tasks, computer testing, knowledge control, test control, test task.  

 

Згідно з вимогами чинної програми з іноземних мов для неспеціальних 

факультетів вищих навчальних закладів (ВНЗ), студенти, які опановують 

зазначену спеціальність, повинні володіти англійською мовою на рівні, що 

забезпечить їм можливість спілкуватися нею, отримувати і передавати 

інформацію зі свого фаху.  

Для здійснення ефективного зворотного зв’язку необхідна регулярність 

проведення перевірок, послідовність контролю. Реалізація цих вимог на 

практиці може бути досягнута лише при застосуванні методів, які не 

передбачають значних витрат навчального часу на виконання завдань 

студентами та часу викладача на їх перевірку. Тестовий контроль виступає 

одним із таких методів. Певної досконалості метод тестового контролю набуває 

у вигляді комп’ютерного тестового контролю результатів навчального процесу. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що на сьогодні відсутнє 

теоретико-методологічне обґрунтування використання тестового контролю в 

системі підготовки студентів неспеціальних факультетів. Не розроблено 

методику оптимального поєднання традиційного та тестового контролю в 

навчальному процесі, не висвітлено використання комп’ютерного тестового 

контролю для освітнього моніторингу. 

Об’єктом дослідження є контроль і оцінка знань студентів на 

неспеціальних факультетах у вищих навчальних закладах. 

Предметом дослідження є концептуальні основи ефективного 

впровадження тестового контролю знань студентів у процес навчання іноземної 

мови.  
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Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній 

розробці та експериментальній перевірці застосування тестового контролю знань 

студентів як засобу контролю за навчальним процесом. 

Входження України в сучасні соціально-економічні умови вимагає від 

молодого покоління володіння науковими знаннями на високому рівні. 

Реформування змісту вищої освіти, її розбудова відповідно до міжнародних 

стандартів забезпечує вирішення цього завдання. Тому питання виміру знань і 

вмінь студентів набуває підвищеної уваги. Не можна не враховувати той факт, 

що проблема оцінювання пов’язана насамперед з тим, що контроль має бути 

об’єктивним і давати викладачеві інформацію про результати навчального 

процесу. Але у практичній діяльності оцінка часто позбавлена цієї 

об’єктивності. З цього випливає, що існує потреба у пошуку об’єктивних 

методів, методик і засобів оцінювання знань та вмінь студентів.  

Важливою умовою підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів 

є розвиток і удосконалення форм і методів контролю якості викладання і 

навчальних досягнень студентів. Навчальний процес як складна багатофакторна 

система здійснюється тільки при надійній діагностиці рівня знань студентів у 

вигляді зворотного зв’язку (через контроль за ходом і результатами 

навчального процесу). 

Останнім часом у педагогічній літературі, як вітчизняній (Г.А. Богданова, 

Д. Глуханюк, Т.С. Сукова), так і зарубіжній (П.В. Айразян, Р. Ебел) з’явилося 

чимало статей з питань контролю та оцінки знань учнів та студентів [1, 4, 8, 10, 

11]. Аналіз робіт виявив, що міняються окремі форми і способи контролю 

знань, але його головна суть – знати, наскільки вдало відбувся процес засвоєння 

вивченого матеріалу, – залишається незмінною. Вона визначається самою 

природою процесу навчання.  

Під контролем знань в навчально-виховному процесі ми розуміємо 

систему перевірки і оцінювання результатів навчання й виховання студентів. 
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На думку авторів А.Й. Ягодзінського, А.О. Муромцевої, Л.В. Іванової та 

ін., ефективність контролю визначається його організацією, забезпеченістю 

технічними засобами, використанням персонального комп’ютера [9].  

Організація контролю ґрунтується на виконанні наступних вимог: 

визначення цілі контролю знань, встановлення конкретних, об’єктивно 

необхідних результатів контролю знань та знаходження методів об’єктивного 

аналізу й оцінки висновків контролю. 

Дидактичні принципи контролю знань – це вихідні теоретичні 

положення, у відповідності до яких має будуватись практична діяльність 

викладача і студентів і на підставі яких визначаються зміст контролю знань, їх 

методи і форми організації.  

Основними є шість дидактичних принципів контролю і оцінки знань: 

дієвість, систематичність, індивідуальність, диференціювання, об’єктивність і 

єдність вимог.   

У навчально-виховному процесі усі функції контролю – контрольна, 

навчальна, виховна, організаторська, розвиваюча, методична, діагностична та 

стимулююча – тісно взаємопов’язані та переплетені. 

З’ясовано, що у навчальному процесі ВНЗ використовуються 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. 

Серед основних методів контролю знань, умінь і навичок студентів було 

виокремлено усну, письмову, практичну та тестову перевірки. 

До основних переваг тестової перевірки знань студентів відносяться: 

швидкість обробки одержаних результатів та об’єктивність одержаної оцінки, її 

незалежність від того, хто здійснює тестування. До недоліків відносяться: 

підміна навчальних цілей, звуження змісту навчального предмету та зниження 

рівня кваліфікації викладача. 

Тестовий контроль в навчанні іноземної мови проводиться для виявлення 

рівня досягнення в певному виді діяльності, здібностей до певного виду 



 246 

діяльності, труднощів в оволодінні тим або іншим видом діяльності і можливих 

способів їх подолання.  

Тестовий контроль розглянуто нами як спосіб установлення прямого і 

зворотнього зв’язку між викладачем і студентами, що дозволяє регулярно 

контролювати, вчасно коректувати та правильно організовувати роботу 

студентів.  

Сучасні світові дослідження доводять, що тестування має важливі 

переваги в порівнянні з традиційними методами контролю, а саме: можливість 

перевіряти засвоєння навчального матеріалу всіма студентами, охоплення 

значного обсягу знань за порівняно короткий час, об’єктивність, ефективність 

тощо [3, с. 129-130]. 

Існують різні визначення поняття „тест”. За визначенням А.Н. Майорова, 

тест – це інструмент, що складається з кваліметрично вивіреної системи 

тестових завдань, стандартизованої процедури проведення і заздалегідь 

спроектованої технології обробки і аналізу результатів, призначений для 

вимірювання якостей та властивостей особи, зміна яких можлива в процесі 

навчання [5, с. 10].  

Під 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. 

Вивчення сучасної науково-педагогічної літератури дозволяє виділити 

основні вимоги до тестів: валідність, надійність, диференційна здатність, 

практичність та економічність [7]. 

У теорії і практиці тестування виділяють різні види тестів: за цільовими, 

функціональними й смисловими ознаками та за формальними ознаками. 

Визначено, що для кожного з традиційних видів контролю (попереднього, 

поточного, тематичного, періодичного та підсумкового) застосовуються різні за 

побудовою тести. Залежно від цілеспрямованості тести розподіляються на тести 

навчальних досягнень, тести загального володіння ІМ, діагностичні тести, тести 

на виявлення здібностей до вивчення ІМ. 
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Тестування як метод вимірювання рівня професійної компетенції набуває 

все більшого розповсюдження в навчальному процесі та в сфері професійної 

діяльності. Проте, на неспеціальних факультетах у ВНЗ України не існує 

уніфікованої системи оцінювання рівня володіння мовою. Інтерв’ювання 

викладачів довело, що вони зазвичай користуються наступними підходами до 

розробки матеріалів контролю та оцінювання знань студентів: запозичення 

тестових матеріалів із підручників; запозичення готових тестових матеріалів із 

різних видань, безкоштовних зразків та наведених тестів в Інтернеті; 

запозичення готових тестів для перевірки прогресу у вивченні матеріалу; 

адаптування автентичних матеріалів самостійно. Усі ці підходи мають свої 

недоліки 

В еру активного розвитку сфери інформаційних технологій з новітніми 

розробками в комп’ютерній галузі активізується застосування комп’ютерів у 

системі освіти й, зокрема для проведення комп’ютерного тестування, яке 

спрямоване і служить засобом для поглибленої перевірки вивченої теми або 

розділу навчальної програми, ліквідації прогалин у знаннях та навичках 

студентів. 

Комп’ютерне тестування допомагає оцінити рівень засвоєння студентом 

певних знань та проаналізувати результати своєї власної діяльності. На даному 

етапі комп’ютерне тестування дає такі можливості: швидкий зворотній зв’язок 

між користувачем та засобом; легкий доступ до опрацювання результатів; 

можливість багаторазового повторення; контроль за результатами засвоєння [6].  

Незважаючи на численні переваги тестового контролю, він має певні 

недоліки, серед яких можна назвати випадкове вгадування правильної 

відповіді, відірваність тестових завдань з іноземної мови від ситуативного 

контексту, недостатню інтелектуальну діяльність студента, неможливість 

повною мірою виявити свої творчі здібності під час роботи над тестами, 

оскільки подаються готові відповіді до завдань. Крім того, неправильні 

варіанти відповідей можуть перешкоджати роботі над тестами через наявність у 

них непотрібної та зайвої інформації [2, с. 32–33].  
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Отже, комп’ютерне тестування справді має значні переваги над 

традиційними формами контролю, проте не є універсальним методом, а, 

насправді, потребує значних доробок в тестовій системі та в організації його 

проведення, що можливо лише за умови співробітництва спеціалістів галузі 

комп’ютерних технологій, філології, психології та педагогіки та розширення 

можливостей комп’ютерних тестових оболонок при оптимальній їх адаптації до 

особливостей процесу навчання іноземних мов з урахуванням психологічної 

специфіки спрямованості тестів.  

У ході експериментального дослідження було розроблено банк тестових 

завдань, який складався з двох частин. У першій частині було розміщено три 

традиційні тести на визначення рівня мовної компетенції, сформованості 

рецептивних та репродуктивних лексичних навичок студентів технічних 

факультетів, які вступають до магістратури.  

В другій частині було розміщено три комп’ютерних теста з лексико-

граматичними тестовими завданнями з вибором однієї правильної відповіді. 

В ході проведення експерименту встановлено, що тестовий контроль 

сприяє: формуванню позитивної мотивації навчально-пізнавальної діяльності; 

зниженню емоційно-негативного ставлення студентів до тестового контролю 

під час проведення вступних екзаменів до магістратури; підвищенню якості 

знань студентів, рівня оволодіння вміннями та навичками виконання 

традиційних та комп’ютерних тестів. 

Отже, результати експерименту свідчать про ефективність розробленої 

методики впровадження тестового контролю знань студентів і дозволяють 

підійти до вирішення задачі контролю знань студентів на якісно новому рівні 

через комп’ютерне тестування.  

Перспективу дослідження вбачаємо у широкому впровадженні сучасних 

новітніх технологій в процес контролю, створенні банка  комп’ютерних 

тестових завдань. 
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ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ 

СУСПІЛЬНОЇ ТЕМАТИКИ 

 

Чуркіна І.О. (Харків) 

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

 
У статті здійснено аналіз граматичних особливостей текстів суспільної тематики, а 

саме: газетних і журнальних статей, присвячених актуальним соціально-політичним та 

економічним проблемам. Розглянуто основні граматичні конструкції, які перешкоджають 

адекватному сприйняттю зазначених текстів. 

Ключові слова: граматичні конструкції, суспільно-політичні тексти, суспільно-

економічні тексти. 

Статья посвящена анализу грамматических особенностей текстов общественной 

тематики, а именно: газетных и журнальных статей, посвященных актуальным социально-

политическим и экономическим проблемам. Рассмотрены основные грамматические 

конструкции, которые усложняют адекватное восприятие указанных текстов. 

Ключевые слова: грамматические конструкции, социально-политические тексты, 

социально-экономические тексты. 

The article is dedicated to the analysis of grammatical peculiarities of socially-oriented texts, 

namely newspaper and magazine articles devoted to pressing social, political and economic issues. 

Common grammatical constructions hampering the understanding of the above-mentioned texts 

have been considered in the article. 

Keywords: grammatical constructions, social text, political text, economic text. 

 

Граматична специфіка газетно-інформаційного стилю  є набагато менш 

дослідженою, аніж його лексичні особливості. Сьогодні на особливу увагу 

заслуговують питання інтенсифікації впливу на колективну свідомість у 

суспільно-політичній комунікації, які полягають у тому, щоб за найменших 

витрат часу затвердити велику кількість інформації за допомогою мовних 

засобів, що обумовлює актуальність обраного напряму дослідження. 

Об'єктом роботи стали граматичні конструкції англомовних текстів 

суспільної тематики.  

Предметом нашого дослідження є використання граматичних 

конструкцій як засобу оптимізації впливу на колективну свідомість.  

Мета дослідження – описати способи використання граматичних 

конструкцій у суспільно-політичній комунікації.  
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Граматична своєрідність мови газети в інформаційному стилі, на думку 

В.Л. Наера, полягає у своєрідності використання часів та станів, часте 

вживання неособових форм, численність складних атрибутивних утворень, 

особливі форми введення прямої мови та перетворення прямої мови на 

непряму, а також особливості у порядку слів і широке використання 

складнопідрядних речень. Так, наприклад, цей дослідник звертає увагу на місце 

обставин певного часу не на початку та не в кінці речення, як звичайно, а між 

підметом і присудком, що своєю незвичайністю концентрує увагу на присудку 

[5]. Сама обставина часу при цьому не має основного значення, вона несуттєва, 

оскільки газетна інформація, як правило, описує події, що відбулися 

напередодні. Якщо в реченні є декілька різних обставин, то обставина часу за 

правилами граматики, повинна бути на останньому місці. Але у газетних 

повідомленнях цей порядок часто порушується, оскільки інформацію несуть 

більше обставини місця, а не часу; обставини місця виражаються зворотами із 

декількох слів та стоять в кінці речення. 

Граматична специфіка газетно-інформаційного у галузі синтаксису має 

книжковий характер: часто використовуються складні, особливо 

складнопідрядні речення, дієприслівникові звороти. Слід додати, що в 

англомовних текстах газетних матеріалів поширені пасивні конструкції (a new 

hospital was opened, lots of crops have been harvested), узагальнено-особові 

форми дієслів  інформаційної семантики (is reported, declared, announced). 

Особливо слід звернути увагу на іменниковий характер газетного мовлення, 

який виражається у широкому використанні відіменникових прийменників (in 

the field of, with regard to, with the aim at, in accordance with), складних 

відіменникових сполучників (in reference to; in view of; on account of) і т.д. 

Для усіх газетних жанрів характерні загальні форми реалізації стислості: 

компресія інформації та передача певної частини повідомлень імпліцитно. Як 

результат стислості, відбувається економія мовних засобів за рахунок 

комунікативно менш важливих фрагментів повідомлення. Основний 
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стилістичний принцип організації мови в публіцистиці – поєднання стандарту 

та експресії []. 

Слід відзначити і деякі особливості синтаксичної організації тексту 

газетно-інформаційного стилю: наявність коротких самостійних повідомлень 

(1-3 висловлення), які складаються з довгих речень із складною структурою; 

максимальний поділ тексту на абзаци, коли майже кожне речення починається з 

нового рядка; наявність підзаголовків у всьому тексті для підвищення 

зацікавленості читачів; використання численних атрибутивних груп. 

Граматичні форми пасивного стану особливо часто зустрічаються в 

англійських суспільно-політичних та суспільно-економічних текстах та 

вживаються замість активних конструкцій. Пасивний стан в російській та 

українській мовах вживається значно рідше ніж в англійській, тому існує і 

більше способів його перекладу російською або українською. Розглянемо 

підходи різних авторів до вивчення перекладу англійських пасивних 

конструкцій українською.  

Рецкер Я. І. [6] радить враховувати те, що в англійській мові пасивну 

конструкцію можна утворити на основі не тільки прямих перехідних дієслів, а й 

побічно перехідних, а також дієслів з прийменниковими доповненнями. Він 

пропонує наступні варіанти перекладу пасивних конструкцій:  

І. Переклад пасивних конструкцій з урахуванням наявності відповідного 

англійському українського дієслова, яке вживається в пасивному стані:  

The banning of taxi tips and the increasing of fares by equivalent amounts is to 

be suggested in the Commons tomorrow. - Завтра в палаті громад буде внесено 

пропозицію про заборону стягувати чайові з пасажирів таксі і про відповідне 

збільшення проїзної плати.  

ІІ. Переклад англійських пасивних конструкцій російськими 

безособовими або невизначено-особистими пропозиціями таких пропозицій, де 

виробник дії не вказаний:  

Such a state of things cannot be put up with. - З таким становищем справ не 

можна миритися.  
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ІІІ. Повна реконструкція пропозиції в перекладі, коли в англійському 

реченні при одному підметі є два присудки: один в дійсному, а інший – в 

пасивному стані:  

Senator John Quincy neither sought nor was offered political alliances or 

influence. - Сенатор Джон Квінсі не домагався впливу і не шукав політичних 

союзників, та й інші не прагнули до союзу з ними.  

ІV. Заміна речення з дієсловом у пасивному стані на конструкцію з 

активним станом:  

Developing businesses grow relatively slowly and are strongly connected with, 

if not owned by, local families. - Розвиток бізнесу зростає відносно повільно і 

сильно прив'язане, якщо не належить, до місцевих сім'ям;  

V. Переклад за допомогою українських невизначено-особистих 

конструкцій:  

This demographic problem is compounded by a natural fall in population in 

many areas anyway as policy to increase the birthrate ceases to influence families. - 

Ця демографічна проблема представлена природним падінням зростання 

населення в багатьох областях, оскільки політика, спрямована на збільшення 

коефіцієнта народжуваності припинила свій вплив на родини.  

VІ. Переклад за допомогою речення з дієсловом у дійсному стані:  

Land and livestock were simply appropriated by the State. - Держава 

привласнила землю і домашній худобу;  

VІІ. Переклад за допомогою речення із вступним зворотом:  

Rural tourism is broadly defined as extended leisure time spent living and 

relaxing in the identified area of countryside. - Сільський туризм широко відомий 

як проведення вільного часу відпочиваючи в певному районі сільській 

місцевості;  

Отже, у результаті проведеного дослідження можемо стверджувати 

наступне. Граматичні трансформації – це, у першу чергу, перебудова 

пропозиції (зміна структури) та різні заміни – як синтаксичного, і 

морфологічного порядку. У разі зіставлення граматичних категорій і форм 



 254 

англійської і російської та української мов ми виявили такі явища: 1) 

відсутність тій чи іншій категорії у одному з мов; 2) частковий збіг; 3) повний 

збіг. Необхідність в граматичних трансформаціях природно виникає лише 

першому та другому випадках. У російській та українській мовах, на відміну 

від англійської, відсутні такі граматичні категорії, як артикль чи герундий, 

інфінітивні і дієприкметникові комплекси або абсолютна номінативна 

конструкція. Частковий збіг чи розбіжність у значенні і вживанні відповідних 

форм і конструкцій теж потребує граматичних трансформацій.  
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У статті розглядаються заперечення в сучасній англійській мові. Найтиповішими 

формами вираження заперечення є заперечні афікси, частки, займенники і прислівники, 

допоміжні дієслова, а також сполучники та прийменники. Заперечні суфіксально-

префіксальні морфеми un-, in-, dis-, de-, mis-, anti-, non-, -less є активними засобами у 

словотворенні сучасної англійської мови. Основною характерною рисою заперечення у 

сучасній англійській мові є те, що в англійському реченні може бути тільки одне 

заперечення. 

Ключові слова: англійська мова, афікси, займенники, заперечення, прислівники, 

частки. 

В статье рассматриваются отрицания в современном английском языке. Самыми 

типичными формами выражения отрицания являются отрицательные аффиксы, частицы, 

местоимения и наречия, вспомогательные глаголы, а также союзы и предлоги. 

Отрицательные суффиксально-префиксальные морфемы un-, in-, dis-, de-, mis-, anti-, non-, -

less являются активными средствами в словообразовании современного английского языка. 

Основной характерной чертой отрицания в современном английском языке является то, что в 

английском предложении может быть только одно отрицание. 

Ключевые слова: английский язык, аффиксы, местоимения, отрицания, наречия, 

частицы. 

In the article the negations are examined in the modern English language. The most typical 

forms of expression of negations are negative affixes, particles, pronouns and adverbs, auxiliary 

verbs, and also conjunctions and prepositions. Negative suffix-prefix morphemes of un-, in-, dis-, 

de-, mis-, anti-, non-, -less are active means in the word-formation of the modern English language. 

The main peculiar feature of negations in the modern English language is that there can be only one 

negation in the English sentence. 

Keywords: the English language, affixes, pronouns, negations, adverbs, particles. 

 

Стаття присвячена запереченням в сучасній англійській мові. 

Заперечення являє собою важливу категорію мови, будучи однієї з 

основних розумових операцій. Універсальність заперечення обумовлена 

прагненням людини до диференціації явищ дійсності й відбиттям цього 

процесу в мові.  

Заперечення є однією з парадигм сучасної англійської мови. В лінгвістиці 

найчастіше заперечення розглядається як елемент значення речення, який 

вказує, що зв'язок, який встановлюється між компонентами речення, на думку 
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мовця, реально не існує або що відповідне стверджувальне речення 

відкидається мовцем як помилкове [3, с. 249].   

Категорія заперечення в мові характеризується розгорнутою, складною 

системою засобів вираження й неоднорідністю семантики, що продовжує 

привертати увагу дослідників, не дивлячись на багатолітню традицію в її 

вивченні. Багато лінгвістів минулого і сьогодення намагаються дослідити це 

багатогранне явище [2; 8; 10; 13].  

Проте до цих пір в науковій літературі немає єдності думок відносно 

категоріальної приналежності заперечення. Воно визначається як логіко-

граматична, граматична, синтаксична, понятійна категорія. 

Лінгвістичне поняття заперечення крім його відношення до слова і виразу 

включає також і його віднесеність до морфеми. Лінгвісти звертаються до 

поняття заперечення в морфемній структурі слова, розглядаючи проблему 

антонімічних стосунків в мові. Заперечні афікси як один із способів вираження 

опозиційних ознак властиві не лише російській та англійській мовам, але і 

іншим мовам з розвиненою системою афіксації [4].  

Загалом проблема заперечення в англійській мові залишається 

надзвичайно складною.  

Актуальність дослідження визначається невеликою кількістю робіт, які б 

вивчали заперечення в сучасній англійській мові, а також проблемою вивчення 

ролі заперечення в структурі англійської мови, яка є досить важливим питанням 

на сучасному етапі становлення цієї мови як мови міжнаціонального 

спілкування.  

Доскональне володіння мови охоплює як навички читання і писання, так і 

вміння думати і висловлюватись мовою, яка вивчається. Заперечення в 

англійській мові – це багатогранне, яке потребує постійного осмислення явище, 

що змінюється разом з розвитком мови, одна з важливих проблем загального 

мовознавства. Це величезна філософська, філологічна і психологічна проблема.  

Об’єктом дослідження є мовні засоби вираження заперечення в сучасній 

англійській мові.  
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Предметом даного дослідження є встановлення розвитку заперечення та 

засобів вираження заперечення в сучасній англійській мові. 

Метою роботи є детальний розгляд засобів вираження заперечення в 

сучасній англійській мові. 

Відповідно до поставленої мети методи дослідження, які застосовувалися 

для обробки та добору матеріалу були:  

1) порівняльно-історичний метод – для відстеження еволюції 

заперечних конструкцій від староанглійської мови до сучасної; 

2) порівняльно-зіставний метод – для аналізу відтворення 

англійських заперечних конструкцій;  

3) тезаурусний метод – для аналізу значення лексичних одиниць;  

4) метод кількісної обробки фактичного матеріалу – для об’єктивного 

визначення кількісних показників заперечних конструкцій. 

Теоретична основа дослідження полягає у тому, що розглянутий перелік 

питань представляє інтерес у вирішенні ряду методологічних та практичних 

аспектів вивчення функціонально-семантичних категорій досліджуваної 

проблеми, а також у чіткому визначенні засобів вираження заперечення в  

сучасній англійській мові. 

Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета 

дослідження. Виникнення і функціонування такого явища, як заперечення, вже 

було предметом спостережень у ряді робіт на матеріалі різних мов [2; 8; 10; 13], 

але детального аналізу засобів вираження заперечення в сучасній англійській 

мові не було досліджено, а також в роботі були отримані цікаві висновки, які 

теж складають наукову новизну дослідження.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що конкретний мовний 

матеріал, який міститься в дослідженні може використовуватися на практичних 

заняттях з історії англійської мови; в можливості застосування отриманих 

результатів в теорії та практиці перекладу («граматика», «синтаксис», 

«стилістика»); при науковому описі граматичної будови англійської мови; при 

складанні підручників та навчально-методичних посібників, направлених на 
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вдосконалення викладання англійської мови в учбових закладах; вчителями з 

поглибленим вивченням англійської мови; на   різних типах уроків з лексики і 

морфології, а також для подальшого більш детального вивчення цього питання. 

Заперечення – одна з найцікавіших категорій у граматиці. Цій проблемі 

присвячено багато наукових праць. Перші згадки знаходимо у працях Е. Кліми 

[14], О. Есперсона [6], Е. Шендельса [11], В. Бондаренко [2], В. Комісарова [7], 

Е. Падучевої [9], Р. Якобсона [12] та інших відомих вчених. Через категорію 

заперечення у лінгвістиці вивчають негативну реакцію, яка і є історичною 

основою сучасного заперечення [5].  

Загальна історія заперечних конструкцій в багатьох мовах 

характеризується своєрідними коливаннями. Коли від заперечення залишається 

тільки проклітичний склад або навіть один звук, воно виявляється занадто 

слабким, і з'являється необхідність підсилити його додаванням якого-небудь 

додаткового слова. Це слово у свою чергу може бути зрозуміле як елемент, що 

виражає заперечення, і може піддатися такому ж процесу, як і первинне слово. 

Таким чином, відбувається постійне чергування послаблення й посилення, це 

явище в сполученні з подальшою тенденцією ставити заперечення на початку 

речення, де воно цілком може бути опущене, веде до своєрідних наслідків, які 

можна прослідити на прикладі англійської мови [6, с. 376]. 

Спочатку ne було первісним вигуком відрази, воно робилося, головним 

чином, м'язами обличчя – а саме скороченням м'язів носа. Згодом ne зникає, а 

разом з ним втрачається і значення відрази [6, с. 370]. 

Заперечення – елемент значення речення, який вказує, що зв'язок, який 

встановлюється між компонентами речення, на думку мовця, реально не існує 

або що відповідне стверджувальне речення відкидається мовцем як помилкове 

[3, с. 249]. Найчастіше негативне висловлювання спостерігається в такій 

ситуації, коли відповідне стверджувальне було зроблено раніше або входить у 

загальну презумпцію мовців. Заперечення – одна із властивих всім мовам світу 

вихідних, семантично нерозкладених значеннєвих категорій, які не піддаються 

визначенню через більш прості семантичні елементи [1, с. 268-271].  
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Одна з основних задач типологічних досліджень мов – виявлення таких 

мовних універсалій, різні засоби реалізації яких у конкретних мовах можуть 

послужити підставою для типологічної класифікації мов. До числа універсалій, 

обумовлених функцією мови як засобу здійснення й існування абстрактного, 

узагальненого мислення, відноситься заперечення. 

Отже, аналіз засобів вираження заперечення в сучасній англійській мові 

передбачає виявлення найтиповіших форм вираження заперечення. Такими є 

заперечні афікси, частки, займенники і прислівники, допоміжні дієслова, а 

також сполучники та прийменники (післяслоги). Заперечні суфіксально-

префіксальні морфеми un-, in-, dis-, de-, mis-, anti-, non-, -less є активними 

засобами у словотворенні сучасної англійської мови. 

Основною характерною рисою заперечення у сучасній англійській мові є 

те, що в англійському реченні може бути тільки одне заперечення. Проблема 

подвійного заперечення виникає при появі прислівників hardly, seldom, rarely, 

barely та ін.. Оскільки ці прислівники вже мають заперечне значення, то в 

цьому випадку частка not не вживається. Проблема подвійного заперечення 

також виникає з заперечними невизначеними займенниками no one, nobody, 

none, nothing, nowhere. 

Заперечення так само може бути виражено і неявним образом – імпліцитно, 

у складі окремої позитивної словоформи чи цілої синтаксичної конструкції.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА АУДІЮВАННЯ ЯК ВИДУ МОВЛЕННЄВОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ 

 

Шептуха А. М. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук., доц. Чорновол-Ткаченко О. О. 

 
Статтю присвячено вивченню характеристик аудіювання та формуванню мовленнєвої 

компетенції. Аудіювання розглянуто як діяльність, що передбачає формування аудитивних 

навичок та вмінь, а також удосконалення механізмів рецептивного плану, які обслуговують 

цей вид діяльності. У статті проаналізовано види вправ для навчання аудіювання. 

Ключові слова: аудіювання, діяльність, мовленнєва компетенція, навичка. 

Статья посвящена изучению характеристик аудирования и формированию языковой 

компетенции. Аудирование рассмотрено как деятельность, которая предусматривает 

формирование аудитивных навыков и умений, а также совершенствования механизмов 

рецептивного плана, обслуживающих этот вид деятельности. В статье проанализированы 

виды упражнений для обучения аудированию. 

Ключевые слова: аудирование, деятельность, навык, языковая компетенция. 

The article studies characteristics of listening and formation of language competence. 

Listening comprehension has been studied as an activity that involves the formation of auditive 
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skills and improves the mechanisms of the receptive plan which serves this type of activity. The 

paper has covered types of exercises for teaching listening comprehension 

Key words:  activity, comprehension, language competence, skill. 

 

Метою данної роботи є розгляд різних підходів до навчання аудіювання. 

Об'єктом дослідження є аудіювання як вид мовленнєвої компетенції. 

Предметом дослідження є процес  формування мовленнєвої компетенції 

аудіювання. Актуальність даної роботи полягає у  можливості  введення 

результатів дослідження для розроблення  комплексу  аудіо-вправ з метою 

розвитку граматичної компетенції серед студентів мовних факультетів. 

Аудіювання – це розуміння сприйнятого на слух усного мовлення. З 

точки зору психофізіології, аудіювання трактується як перцептивна розумова 

мнемічна діяльність. Перцептивною вона є тому, що здійснюється сприйняття / 

рецепція / перцепція; розумовою — бо пов'язана з основними розумовими 

операціями: аналізом, синтезом, індукцією, дедукцією, порівнянням, 

абстрагуванням, конкретизацією; мнемічною – тому, що відбувається виділення 

і засвоєння інформативних ознак мовних і мовленнєвих одиниць, 

реформування образу і впізнавання як результат зіставлення з еталоном, який 

зберігається в пам'яті [3]. 

Аудіювання і говоріння – це дві сторони усного мовлення. Без аудіювання 

не може бути нормативного говоріння. Разом з тим аудіювання як вид 

мовленнєвої діяльності є й відносно автономним (наприклад, слухання лекцій, 

доповідей, радіопередач і т. п.). 

В. Ріверз та М. Темперлі [5] вважають, що аудіювання – це складний 

процес поєднання окремих компонентів сприйняття та лінгвістичних знань, 

тому слухання називають не пасивним, а активним процесом конструювання 

повідомлення із потоку фонологічних, семантичних та синтаксичних 

потенційностей мови. 

Таким чином, процес аудіювання починається зі сприймання мовлення, 

під час якого слухач завдяки механізму внутрішнього промовляння перетворює 

звукові (а якщо він спостерігає за співрозмовником, то й зорові) образи в 



 262 

артикуляційні. Від того, наскільки точною буде "внутрішня імітація", залежить 

і майбутнє розуміння. Але правильне озвучення про себе можливе лише за 

умови добре сформованих вимовних навичок у зовнішньому мовленні. 

Недосвідченому аудитору іншомовне мовлення здається суцільним 

єдиним потоком. Для осмислення всього повідомлення необхідно вичленити в 

ньому окремі лексико-граматичні ланки (фрази, синтагми, словосполучення, 

слова) і зрозуміти смисл кожної з них. Цим членуванням і займається механізм 

сегментування мовленнєвого ланцюга (термін Ніколаєвої С. Ю.) [3]. 

Пенні Ур [6] розрізняє два типи аудіювання: аудіювання, спрямоване на 

сприйняття, та аудіювання, націлене на розуміння. Головною метою 

аудіювання, з її точки зору, задля сприйняття є виділення студентом окремих 

звуків, звукосполучень та інтонацій. Аудіювання задля розуміння передбачає 

вміння не тільки сприймати та розуміти мовленнєві одиниці, але й розпізнавати 

в них імпліцитне значення. 

Мовні труднощі аудіювання зумовлюються характером мовних засобів і 

структурно-композиційними характеристиками аудіотекстів. В галузі 

граматики ці труднощі пов'язані як із синтаксисом, так і з морфологією. 

Сприймаючи фразу, студент повинен розчленувати її на окремі елементи, 

встановити зв'язок між ними та їх роль у висловлюванні. Труднощі аналітико-

синтетичної діяльності, яка є основою сприймання інформації, збільшується 

пропорційно довжині мовленнєвого повідомлення і складності синтаксичних 

структур у ньому. Деякі граматичні труднощі зумовлені наявністю аналітичних 

форм, відсутніх в рідній мові. До таких форм належать і безособові форми 

англійського дієслова: інфінітив, герундій та дієприкметник теперішнього часу. 

Труднощі також спричиняє граматична омонімія, особливо в службових словах. 

Прикладом граматичної омонімії можуть бути омонімічні форми герундію та 

дієприкметника теперішнього часу. 

На думку В. Ріверза та М. Темперлі [5], існують розбіжності у поглядах 

щодо ролі граматичних правил в аудіюванні. Вважається, що і в аудіюванні, і у 

говорінні діє однакова система граматичних правил, а також, що генеративна 
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граматика намагається надати найбільш загальні знання мови, які складають 

основу безпосереднього використання засобів мови як самим мовцем, так і 

слухачем. Але також поширена інша точка зору, що правила, котрі вживаються 

під час говоріння і слухання, є різними. Вони вважають, що для поверхового 

сканування почутого застосовуються перцептивні стратегії, а до граматичних 

зв'язків, які лежать в основі мовленнєвого потоку, звертаються тільки тоді, коли 

необхідно зрозуміти двозначності та розплутати складності. 

Як зазначають англійські вчені Джиліан Браун та Джордж Юл [4], якщо 

здатність розуміти розмовну іноземну мову не є природною, то цього вміння 

можна навчити. Саме тому уроки аудіювання входять до багатьох навчальних 

планів учбових закладів. 

Навчання аудіювання як діяльності передбачає формування аудитивних 

навичок та вмінь, а також удосконалення механізмів рецептивного плану, які 

обслуговують цей вид діяльності. Вирішення завдань, пов'язаних з розвитком 

навичок, сприяє формуванню автоматизованих компонентів акту аудіювання, 

що скорочує процес впізнавання та ідентифікації мовленнєвих сигналів з 

доведенням його до рівня одномоментного симультанного впізнавання. 

Навчання аудитивних умінь повинно виробити здатність проникати в смисл 

мовлення з переходом від нижчих до вищих рівнів розуміння. При цьому 

робота над механізмами рецептивного плану передбачає розширення обсягу 

оперативної пам'яті, формування мовленнєвого слуху, зменшення часу 

внутрішнього промовляння. Матеріалом для навчання служать мовленнєві 

одиниці різних типів від словосполучень до цілого тексту. 

В методичному плані навчання аудіюванню – це спеціально організована 

програма дій з текстом, що сприймається на слух. Етап навчання аудіювання на 

рівні тексту передбачає дії, за допомогою яких досягається розуміння зв'язного 

(монологічного чи діалогічного) тексту, побудованого як на повністю 

знайомому матеріалі, шляхом членування тексту на смислові частини або 

виділення інформаційних точок, так і на незнайомому матеріалі з опорою на 

контекст, а також асоціативні та смислові зв'язки в іноземній мові. 
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Робота над аудитивним текстом складається з трьох етапів: етап до 

прослухування, в процесі та після прослухування. 

Згідно з С. Ю. Ніколаєвою [3], до системи вправ для навчання аудіювання 

входять дві підсистеми: 1) вправи для формування мовленнєвих навичок 

аудіювання та 2) вправи для розвитку вмінь аудіювання. До першої підсистеми 

входять три групи вправ: 

• вправи для формування фонетичних навичок аудіювання 

(фонематичного та інтонаційного слуху); 

• вправи для формування лексичних навичок аудіювання; 

• вправи для формування граматичних навичок аудіювання. 

До другої підсистеми вправ відносять дві групи вправ: 

• вправи, що готують студентів до аудіювання текстів; 

• вправи в процесі аудіювання текстів [1]. 

Мета вправ першої підсистеми – розвивати слухові, лексичні та граматичні 

навички аудіювання. До цієї підсистеми входять некомунікативні та умовно-

комунікативні рецептивні вправи, а також вправи, спрямовані на розвиток 

мовленнєвих механізмів аудіювання (ймовірного прогнозування, уваги та 

аудитивної пам'яті, осмислення). 

Вправи другої підсистеми спрямовані на розвиток умінь аудіювання. До 

цієї підсистеми входять умовно-комунікативні та комунікативні рецептивні 

вправи. Умовно-комунікативні вправи включають такі види вправ, як 

аудіювання повідомлень на понадфразовому рівні, а комуні-   кативні – вправи 

на аудіювання текстів з метою одержання інформації. 

Таким чином для навчання граматичним конструкціям студентів третього 

курсу було використано комунікативні завдання до прослухування чи 

перегляду телепрограми та некомунікативні рецептивні завдання, під час та 

після прослухування та перегляду. 

Вілга М. Ріверз та Мері С. Темперлі [5] зазначають, що слухання 

автентичних текстів, записаних носіями мови, надають студентам одну із 

найкращих можливостей мати уявлення про життя та спосіб мислення 
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англомовного населення. У цих текстах студенти, що вивчають англійську 

мову, знаходять набагато більше повсякденних виразів та конструкцій, ніж у 

газетах, журналах та художній літературі.  

Висновки. Оскільки аудіювання є рецептивним видом мовленнєвої 

діяльності, то його основою є сприймання і розуміння інформації. Здатність 

розуміти розмовну іноземну мову не є природною, тому ми говоримо про 

навчання аудіювання, яке передбачає формування аудитивних навичок та 

вмінь, а також удосконалення механізмів рецептивного плану з доведенням їх 

до автоматизму. 

Матеріальною основою аудіювання є аудіотекст, що, на відміну від 

письмового тексту, характеризується інтонаційною оформленістю, відповідним 

темпом, однократністю та необоротністю сприйняття. Студентам мовного 

вищого учбового закладу необхідно слухати не лише учбові аудіотексти, але й 

автентичні, неадаптовані тексти, наприклад, з телебачення, радіо та Інтернету, 

оскільки засоби масової інформації мають потужний вплив на населення та 

містять багато повсякденних виразів та конструкцій, притаманних живій 

розмовній мові. 
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У статті розглядається сучасний німецький розмовний  дискурс. На основі аналізу 

фактичного матеріалу розкрито функціонування стилістичних засобів різного мовного рівня 

та їх прагматичні аспекти. 

Ключові слова: дискурс, розмовний дискурс, прагматика, стилістичні засоби. 

В статье рассматривается современный немецкий разговорный дискурс. На основе 

анализа фактического материала раскрыто функционирование стилистических приёмов 

разного языкового уровня и их прагматические аспекты. 

Ключевые слова: дискурс, разговорный дискурс, прагматика, стилистические приёмы. 

The article deals with the modern German informal discourse. The functioning of the stylistic 

devices at different linguistic levels and their pragmatic aspects are highlighted on the basis of 

analysis of the factual material.  

Key words: discourse, informal discourse, pragmatics, stylistic devices. 

 

Дослідження особливостей розмовного дискурсу є перспективним 

напрямком в сучасній лінгвістиці. У багатьох наукових роботах досліджуються 

особливості дискурсу, але природа терміну «дискурс» настільки різноманітна 

та багатогранна, що не зважаючи на досить довгу історію його дослідження та 

численні роботи в сфері дискурсивного аналізу, говорити про однозначне 

розуміння дискурсу складно. До того ж, стилістичні особливості німецького 

розмовного дискурсу ще не були предметом окремого дослідження. 

Дискурс є об’єктом міждисциплінарного вивчення. Окрім теоретичної 

лінгвістики з дослідженням дискурсу пов’язані такі науки і дослідницькі 

напрямки, як комп’ютерна лінгвістика і штучний інтелект, психологія, 

філософія та логіка, соціологія, антропологія та етнологія, література, семіотика 

та історіографія, теологія, юриспруденція, педагогіка, теорія і практика 

перекладу, політологія та ін. 

Актуальність дослідження синтаксису розмовного дискурсу обумовлена, 

по-перше, необхідністю аналізу з позиції комунікативно-диксурсивної 
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парадигми сучасного мовознавства, по-друге, мінливістю його суттєвих 

характеристик, які постійно змінюються і спрощуються, що й викликає 

необхідність їх вивчення. 

Об’єктом дослідження роботи є стилістичні засоби у сучасному 

німецькому розмовному дискурсі. 

Предметом дослідження є прагматичні особливості використання 

різнорівневих стилістичних засобів у німецькому розмовному дискурсі. 

Метою цього дослідження є визначення стилістичної специфіки 

синтаксичних конструкцій німецького розмовного дискурсу. Мета роботи 

зумовлюється рішенням таких завдань: 

- визначити поняття дискурсу і розмовного дискурсу; 

- охарактеризувати ознаки синтаксису німецького розмовного 

дискурсу; 

- визначити структурні та комунікативні типи речення, притаманних 

розмовному дискурсу; 

- дати характеристику основним стилістично-синтаксичним 

прийомам, що використовуються в німецькому розмовному 

мовленні. 

Для досягнення мети застосовано такі загальнонаукові і лінгвістичні 

методи: описовий, дедуктивний, індуктивний, структурно-семантичний, 

стилістичний, контекстуальний. 

Матеріалом дослідження слугували художні твори E.M. Remarque „Drei 

Kameraden“, H. Kant „Die Aula“, A. Seghers „Die Gefährten“, P. Süskind „Das 

Parfum“. 

Розмовне мовлення як основа існування мови є найбільш загальним його 

різновидом (який об’єднує усіх членів нації незалежно від відмінностей 

соціального та індивідуального характеру), найприроднішим та 

найдоступнішим кожному. Основні характеристики розмовного мовлення 

зводяться до цього. «Розмовне» – це те, що не має доступу до офіційної сфери 

через відступу від обов’язковості відповідності культурному стандарту. Основу 
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розмовного мовлення складає те, що властиво і всім іншим існуючим формам 

застосування мови, – єдиний з ними фонемний та морфемний склад, спільний 

запас найважливіших слів і в основному однаковий круг граматичних категорій 

(словотворчих, морфологічних та синтаксичних) [4, с. 81-82]. 

Діалогічна мова – розмова, під час якої відбувається безпосередній обмін 

інформацією, розумовим змістом. Поняття «полілог» лише наближається до 

проникнення в лінгвістичні дослідження мовного спілкування. У якості 

критерія виділення полілога вказується зазвичай кількість учасників розмови: 

їх повинно бути більше двох, при цьому не визначається характер їх участі. 

Діалогічна єдність (ДЄ) – монотематична одиниця діалогу, яка має 

комунікативну цілісність, що створюється двома комунікантами, задається 

комунікативною інтенцією і виражається в логіко-семантичній цілісності, 

граматичній, лексичній цілісності [1, с. 25]. 

До структурних типів речення належать недвоскладні та двоскладні 

речення. У свою чергу до структурних типів недвоскладних речень відносяться 

субстантивні, ад’єктивні та прислівникові речення, дієслівні, партиципні 

речення, інфінітивні речення.  

До комунікативних типів речення належать наказові та питальні. Питальні, 

у свою чергу, діляться на напівпитальні, займенникові (або з питальним 

словом) та незайменникові (або без питального слова). 

До стилістичних прийомів в розмовному мовленні відносяться еліпсис, 

апозиопезис, парцеляція, перелічення, повтор, плеоназм, анаколуф, парентез, 

прикладка, пролепса та протиставлення. 

Однією з найхарактерніших властивостей діалогічної мови справедливо 

вважається еліпсис. Це явище, яке виражається в невербалізації ряду мовних 

одиниць мовленнєвого ланцюга, можливо на основі даних спільної 

комунікативної комунікації, контексту та пресупозиції. 

Поняття «еліпсису» для діалогу – досить складне та багатопланове. 

Діалогічне мовлення іноді структурується так, що в ній цілий ряд  логіко-

семантичних відношень залишається невираженим. В діалозі розрізнюють 
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декілька видів еліпсису. Перший - і найбільший розповсюджений – можна 

назвати «концептуальним еліпсисом». Він, як правило, опирається на 

попередній контекст і на однозначність комунікативної ситуації і в залежності 

від типу діалогічної єдності складається по-різному [5, с. 22]. 

Контекстуальний еліпсис найбільш характерний для ДЄ із займенниковим 

питанням: «Wer ist denn das? – Otto Specht».  

Апозиопезис - раптовий обрив думки посередині висловлювання, 

викликаний різними ситуативними обставинами – обережністю, небажанням 

продовжувати неприємну розмову і т.п.: «Ach, die Krawatte…! Die habe ich 

wahrhaftig ganz vergessen…» [2, с. 243]. 

Парцеляція -  прийом експресивного синтаксису мови, сутність якого 

складається в навмисному роздроблені єдиної синтаксичної структури речення 

на дві або більше інтонаційно-змістовні одиниці, або фразі, надання їм статусу 

самостійного висловлювання. Відокремлення таким чином від загального 

висловлювання набуває особливої вагомості і приваблює до себе увагу. В 

цьому проявляється актуалізуючи функція парцеляції.  

В стилі розмовного мовлення парцеляція має місце як результат 

природного розвивання мовлення, спонтанного його ходу, наприклад: Sie biß 

sich auf die Unterlippe. Dann legte sie die Hand auf Papas Unterarm und sagte: 

Aber nicht erschrecken! 

Erriß ihn herum. Er starrte sie an. Nein, rief er, ist es wahr [7, с. 249-250]. 

Перелічення - розповсюджений виразний засіб стилістичного синтаксису, 

який створюється в результаті повторення однорідних синтаксичних одиниць 

різного об’єму в рамках закінченого висловлювання. Воно може буту 

двочленним, парним і багаточленним, сполучниковим, багатосполучниковим та 

безсполучниковим.  

Виражальні можливості перелічення різноманітні. Воно використовується 

як засіб мовної економії в розмовному мовленні, як риторична фігура в 

ораторському мовленні, як засіб виділення, підкреслення найбільш важливого 



 270 

майже в усіх видах тексту, як засіб синтаксичного упорядкування ділового 

мовлення і т.д.  

Перелічувальною за своїм характером є синдетичний зв'язок, який поєднує 

одним сполучником два члена речення. Полісиндетичний зв'язок як різновид 

сурядного поєднує більшу кількість перелічувальних елементів, 

супроводжуючи кожний сполучниками und, aber, oder (а також ferner, auch). 

Асиндетичний сурядний зв'язок поєднує окремі члени речення без допомоги 

сполучника між ними. 

Der Zug hält in Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen… [2, 245-246]. 

Розповсюдженим засобом розширення синтаксичної структури є 

різноманітні види повторів, основне значення яких зводиться до змістового та 

емоційному підсилення якоїсь частини висловлювання. 

Лексичні повтори полягають у багаторазовому використанні одного і того 

ж слова чи словосполучення (словесний повтор), або синоніму (синонімічний 

повтор). 

- Словесний повтор: Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an. (J.W. 

Goethe. Erlkönig).   

Також, якщо у реченні наявні сполучники, вигуки та кличний відмінок, 

залишається характер риторичного повтору: Annemarie seufzte. Sie seufzte ein 

bisschen schnell in letzter Zeit. 

- Синонімічний повтор: «Ach, ich verstehe», sagte Terrier fast erleichtert, «ich 

bin im Bilde, es geht also wieder um Geld…» (P. Süskind. Das Parfum). 

Існує також редукований повтор (die Anadiplose, die Wiederaufnahme) – 

повторення кінцевого елементу висловлювання на початку наступного: Der 

Mensch lebt durch den Kopf. Der Kopf reicht ihm nicht aus (B. Brecht). 

Анафоричний повтор – повтор одно і того ж початку речення. 

Епіфоричний повтор – повтор одного і того ж кінця речення. Він виконує ті 

самі стилістичні завдання. 
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Плеоназм – це семантичний повтор однорідних слів і виразів, які слугують 

для з’ясування думки, її конкретизації і посилення, емоційної акцентованості: 

ein alter Greis, ein armer Bettler. 

Синтаксична тавтологія як різновид плеоназму є прикладом повторення 

тотожних за змістом і граматично синонімічних елементів в структурі речення, 

напр.:  Ich habe ihn gebeten, ich habe. Ein schönes, ein herrliches Gefühl [2, с. 248]. 

Анаколуф – стилістичний прийом підхвату, пов'язаний з порушенням 

правильного формально-синтаксичного зв’язку, з об’єднанням членів речення, 

які підходять за змістом, але не узгоджені граматично. Це синтаксичний 

анаколуф. Семантичний анаколуф включає всі види лексичних алогізмів.  

Зміна відмінка або форми речення в синтаксичному анаколуфі часто 

зумовлена ненавмисною зміною початкової форми висловлювання, втратою 

нити висловлення, забуванням того, з чого почата розмова. Такі випадки мають 

місце в довгих мовних побудовах, які риторично не продумані, при 

спонтанному мовленні, коли воно формується одночасно зі становленням 

думки, у випадках схвилювання, відволікання того, хто говорить, і т.д. 

Різновидом анаколуфу є заміна порядку слів в підрядному реченні 

порядком слів головного речення: в результаті підрядне речення набуваю 

велику семантичну вагомість, напр.: Dieser Kerl, dem werde ich es schon zeigen! 

[2, 256-257]. 

Парентез – вставна конструкція, яка оформлена як граматично незалежна 

від речення, в структуру якого вона вноситься. Вставні конструкції 

характеризуються інтонаційними та графічними (коми, дужки, тире) 

виділенням і вільною позицією по відношенню до речення. Як правило, вставні 

конструкції розташовуються в середені речення. Вони можуть складатись з 

окремих слів, словосполучень, простих речень, складнопідрядних та 

складносурядних і навіть цілих абзаців, напр.: 

Paul: «Hier geht es um mehr, hier geht es um eine Sache, die gut ist und – 

verdammt! – für den einzelnen manchmal unbequem!» (H. Sakowski. Steine im 

Weg.) 
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Schön, wir Kinder waren aufgeregt – für uns war dieser Tag keineswegs wie 

jeder andere -, aber für meine Eltern begann er, wie ein Tag eben beginnt… (H.Kant. 

Krönungstag.) 

Причиною появи парентеза у висловлюванні можуть бути: поява раптової 

думки, асоціативність мислення, потреба у додаваннях до думки, її уточнення. 

Як стилістичний прийом парентез окрім свого виразно-зображувального 

призначення виконує стилістичну функцію створення емоційного фону: 

розмірені, іронічні, глузливі та багато інших інтонацій тексту. Вставні 

конструкції є продуктивним засобом у сучасній німецькій мові [6, 201]. 

Прикладка. В якості них виступають іменники, частіше за все в постпозиції 

до визначального слова, у тому ж відмінку або частіше (у сучасній німецькій 

мові) у називному відмінку, напр.: Erlegte seine Hand auf Labiaks Kopf, glatter, 

fester Kegelkopf. (A.Seghers. Die Gefährten.) Прикладки можуть 

розповсюджуватись окремими словами або відносними підрядними реченнями 

[2, 258]. 

Пролепса – синтаксичне явище, вид стилістичного порядку слів, який 

завжди емоційно забарвлений. Пролепса – особливий вид стилістичного 

початкового положення. Під пролепсою розуміють поновлення відокремленого 

іменника, який стоїть на початку речення, займенником чи прислівником, 

напр.: Lebenserinnerungen eines jungen Mannes – Das hatte etwas Komisches und 

Fürwitziges. (H. Kant. Die Aula.) 

Пролепси дуже розповсюджені у фольклорі. Окрім фольклору пролепса є 

незмінним засобом емфатичного порядку слів, наприклад у розмовному 

мовленні: Mein Mutter, die ist immer gerecht. 

Пролепса ділить речення на невеликі синтагми там тим самим поліпшує 

розуміння висловлювання. Окрім комунікативної вона виконує також 

стилістичну функцію, надаючи мовленню невимушеність, натуральність, 

емоційне забарвлення та певний ритм [6, 185]. 

Протиставлення. Для цього синтаксичного явища в стилістиці існує окреме 

поняття – антитеза, хоча, наприклад, В. Фляйшер та Г. Міхель називають 
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антитезою не все, що може бути протиставленим. Протиставлення слів, за 

їхньою думкою, тільки тоді є антитезою, коли ці слова «мають спільну логічно-

понятійну вихідну точку [8, с. 172-173]. У будь-якому випадку можна 

стверджувати, що антитеза виникає на широкій антонімічній основі. Саме при 

використанні антонімів контраст значень зі спільним логічно-понятійним 

вихідним пунктом буде найбільш чітким. Найпростішим видом антитези є 

протиставлення двох протилежних понять. Напр.: «Ungeachtet der scheinbaren 

Eintönigkeit gab es dennoch in unserer Bürgerschaft Böse und Gute, Vornehme und 

Geringe, Mächtige und Niedrige und neben manchen Klugen eine ergötzliche 

Sammlung von Narren» (H. Hesse. Peter Camenzind.) 

Необхідно наголосити на тому, що антитеза може слугувати різноманітним 

стилістичним цілям і, що в її основі завжди лежить сильне ідейне загострення. 

Але конкретна стилістична функція цього прийому складається у підкресленні 

суперечностей та протиставлень [3, 40]. 

Розмовне мовлення характеризується хиткістю меж речень, їх зміщення, 

перерозподіл логіко-синтаксичних відносин з рівня відносин слів між членами 

одного речення на рівень відносин між різними реченнями. Типовим для 

розмовного мовлення є відсутність цілісності, розчленованість і підвищення 

питомої ваги коротких структур, що надає складності при вивченні розмовного 

мовлення. 
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