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УДК 811.111:378. 147 

ІНКОРПОРАЦІЯ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ 

ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
 

Апаєва Н.А. (Харків) 

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

Стаття присвячена проблемі функціонування інкорпоративних конструкцій у 
сучасному англомовному публіцистичному дискурсі. Проаналізовано особливості 
інкорпорації на рівні слова та на рівні висловлювання. 

Ключові слова: англомовний публіцистичний дискурс, дискурс, інкорпорація. 
Статья посвящена проблеме функционирования инкорпоративных конструкций в 

современном англоязычном публицистическом дискурсе. Проанализированы особенности 
инкорпорации на уровне слова и на уровне высказывания. 

Ключевые слова: англоязычный публицистический дискурс, дискурс, инкорпорация. 
The article analyzes the problem of incorporate constructions functioning in modern English 

publicistic discourse. Peculiarities of incorporation on the level of words and phrases have been 
studied.  

Keywords: discourse,  English publicistic discourse, incorporation. 
 

Робота присвячена дослідженню інкорпорації – граматичного явища, що 

зустрічається в багатьох мовах світу, але до недавнього часу не була 

притаманна англійській. Традиційно уявлення про інкорпорацію пов'язується із 

поєднанням в одному слові двох незалежних слів або основ, в результаті чого 

виходить нове ім'я – складне слово (інакше – композит) типу "ім'я + дієслово". 

Актуальність обраної теми визначається тим, що у зв'язку з бурхливим 

розвитком в останні десятиліття теоретичних і типологічних досліджень 

виникла нагальна потреба узагальнити накопичений науковий матеріал з 

позицій сучасної лінгвістичної теорії, а також дослідити прояви інкорпорації в 

англійській мові. 

Об'єктом роботи стали інкорпоровані мовні одиниці сучасної англійської 

мови.  

Предметом нашого дослідження є структура англомовних 

інкорпорованих одиниць, що функціонують в англомовному публіцистичному 

дискурсі.  
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Мета дослідження – описати структурні особливості інкорпорованих 

одиниць, що функціонують у сучасному англомовному публіцистичному 

дискурсі.  

Досягнення мети вимагає від нас виконання послідовності завдань: 

1. чітко окреслити поняття інкорпорації у лінгвістиці; 

2. дати визначення поняттю публіцистичного дискурсу; 

3. визначити основні структурні типи англомовних інкорпорованих одиниць. 

Методами роботи були: аналіз літератури за темою дослідження, 

структурний та кількісний аналіз. 

Після руйнації структурної парадигми досліджень текст був 

переосмислений як комунікативний процес, і лінгвістика тексту переросла у 

дискурсивний аналіз, знаменуючи перехід від статичного до динамічного, 

процедурного підходу.  

У межах цього підходу поняття дискурсу розуміємо як будь-яке 

висловлювання, що зумовлює наявність комунікантів: адресата, адресанта, а 

також наміри адресанта певним чином впливати на свого співрозмовника [2]. З 

огляду на це, публіцистичний дискурс виступає гетерогенним утворенням, що 

поєднує в собі риси декількох функціональних стилів та обумовлює вживання у 

таких текстах емоційно-експресивних засобів та художньо-образних прийомів 

не тільки для прикрашання, але й створення соціальної оцінності, як спосіб 

вираження ставлення до описуваних фактів, врешті – переконання адресата. 

Публіцистика має потребу в різноманітних засобах вираження відповідно 

за тематикою повідомлень. Саме цим обумовлюється широкий діапазон мовних 

одиниць у текстах публіцистичного дискурсу, серед яких найбільший інтерес 

для нас становлять інкорпоративні конструкції, які репрезентують нові 

позначення реалій сучасного суспільного та громадсько-політичного життя 

англомовних країн. 

Для усіх газетних жанрів характерні загальні форми реалізації стислості: 

компресія інформації та передача певної частини повідомлень імпліцитно [3]. 
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Як результат стислості, відбувається економія мовних засобів за рахунок 

комунікативно менш важливих фрагментів повідомлення.  

За результатами дослідження зауважимо, що тексти суспільно-політичної 

спрямованості поєднують у собі різні функціональні стилі та жанри. Окрім 

цього, їм притаманна наявність великої кількості експресивних мовних 

одиниць, до яких відносимо прояви інкорпорації.  

Інкорпорацію розуміємо як об'єднання в одне морфологічне ціле двох і 

більше семантем, що представляють собою рухливі компоненти з 

відокремленими лексичними значеннями; кількість і порядок цих компонентів 

кожного разу обумовлені змістом висловлювання, а відносини між ними 

відповідають відносинам синтаксичним [4]. Інкорпорація є окремим випадком 

композиції: композиція – це слово / осново складання, що виражає тільки 

лексичне значення, а інкорпорація – це слово / осново складання, що, крім 

лексичного, виражає граматичне (синтаксичне) значення.  

При цьому зауважимо, що інкорпорація є більш оказіональною, ніж 

композиція. Інкорпоративні комплекси не є регулярними утвореннями і рідко 

включаються в словники. Проте, включення словоформи в словник не є 

відповідним критерієм розмежування, тому що іноді інкорпоративні 

конструкції включаються в словники з метою їх адекватної інтерпретації.  

Інкорпорація може існувати в тих мовах, де дозволена композиція, тобто  

в інкорпоруючих (полісинтетичних, інклюзивних) мовах, в яких члени речення, 

а часто й уся пропозиція, являють собою комплекс, що нагадує слово [1]. Усі 

мови світу поділяються на два види: ізолюючі (зокрема англійська, мають 

аналітичні форми) та інкорпоруючі (зокрема чукотська, полісинтетичні, в яких 

пропозиція тяжіє до перетворення на одне слово). При інкорпорації, на відміну 

від випадків вираження синтаксичних зв'язків за допомогою примикання, 

відбувається злиття в єдине ціле всіх частин пропозиції. Сутність інкорпорації 

полягає у тому, що дві або більше основи включаються в одну загальну 

морфологічну рамку, завдяки якій вони і набувають форму слова: таке 
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включення свідчить про те, що об'єднані загальним оформленням основи 

зливаються в одне ціле і виступають у реченні як одне слово [4]. 

Розглянемо різні підходи до визначення інкорпоративних конструкцій. 

Так, О. Есперсен пише про цитатні визначення (quotation adjuncts), коли 

цитатна фраза, епіграф, крилате слово можуть бути використані як визначення 

[7]. До таких прикладів цитатних визначень, що не містять дієслова, відносимо: 

an-every-man-for-himself feeling, no-business-of-yours line.  

Правильні пропозиції (regular sentences) з підметом і присудком також 

можуть використовуватися як цитатні визначення:  

• an I-turn-the-crank-of-the Universe air,  

• a kind of Kind-can-do-no wrong young man.  

Пропозиції, які стали постійними як визначення, О. Есперсен називає 

оказіональними утвореннями: a handsome, rather devil-may-care young man [7]. 

• You prefer to be a nill-joy, a spoil-all; a hit-and-run driver; a hit-and-run 

might well mean murder.  

Для визначення відмінності між нестійкими утвореннями і стійкими 

показово оформленими флексіями для стійких сполук Б. Хезевей пише, що ця 

система в системі має дуже цікаву рису – порушення синтаксичних норм 

сучасної англійської мови. Прийменник виявляється в препозиції, атрибутивне 

підрядне згідно з нормою сучасної англійської мови знаходиться в постпозиції, 

а в такого роду утвореннях може стояти в препозиції [6]. 

І.В Арнольд звертає увагу на «одноразові» (nonce-compounds) слова, які 

створюються тими чи іншими авторами відповідно до потреб даного 

конкретного висловлювання і не отримують подальшого поширення [1]. Такі 

слова утворюються з словосполучень або навіть цілих речень, ужитих 

атрибутивно, взятих у лапки і з'єднаних дефісами. Вони є особливістю 

розмовної англійської мови і зазвичай містять відтінок іронії чи гумору:  

(4) He was being the boss again, using the «it's-my-money-do-as-you're told» 

voice. – Він знову став босом, і в голосі його звучало: «Це мої гроші, робіть те, 

що вам говорять». 
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• a "tomorrow we die" feeling (почуття приреченості);  

• the "Queen of all I survey" manner (владна манера себе тримати). 

Н.Ю Шведова стверджує, що в системі синтаксису російської мови також 

є чимало явищ взаємодії словосполучення і пропозиції, проникнення одного з 

них в сферу іншого. Один з видів взаємодії – випадки вживання в ролі 

компонента словосполучення цілих речень: «Ми живемо за принципом 

"людина людині – друг, товариш і брат"»; «Зараз вже не можна прикриватися 

обивательським «моя хата скраю» [5].  

Поєднання слів можуть легко виступати у функції одного слова:  

• a hats-cleaned-by-electricity-while-you-wait establishment;  

• the eighty-year-olds.  

Оскільки для сучасної англійської мови характерна нечіткість меж між 

словами та сполученнями слів, бачимо, що у другому прикладі морфема 

множини -s приєднана до поєднання слів, яке має властивості і функції 

прикметника, перетворюючи його на іменник.  

Відповідно до результатів дослідження, слід зауважити, що у сучасному 

англомовному публіцистичному дискурсі інкорпорація в основному 

проявляється на рівні слова та на рівні висловлювання. 

На рівні слова за семантичними ролями актантів предиката 

виокремлюємо наступні види відіменникових дієслів: дієслова з 

інкорпорованим актантом-інструментом (46 %), актантом - об'єктом дії (16,5 

%), актантом - локативом (4,5 %), актантом - суб'єктом дії (17 %) та актантом-

дескриптивом (23,5 %). 

На рівні висловлювання спостерігаємо вживання дескриптивів (структур 

з препозитивним іменником у функції визначення) – 67 %, цитатних визначень 

– 18 % та нестійких утворень – 15%. 

Природно, що найбільшу складність при інтерпретації таких конструкцій 

представляє розуміння їх синтаксичної структури та морфологічного складу як 

мовних елементів, що є безпосередніми носіями предметної інформації. 

Неодмінно належить враховувати структурний тип інкорпоративних 
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конструкцій та звертати увагу на присудок, який має своє постійне місце і 

обов'язково містить дієслово з яскраво вираженою морфологічною 

характеристикою. 

Вивчення структурних особливостей інкорпорованих конструкцій 

англомовного публіцистичного дискурсу не вичерпується даним дослідженням, 

а кожна з виявлених особливостей може стати предметом окремого більш 

детального аналізу. 
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У статті досліджуються різновиди концептуальної метафори Лакоффа-Джонсона і 

розглядаються такі види метафори як структурна, орієнтаційна та онтологічна у романі 
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«Секретний агент» – одному з найяскравіших політичних  романів XX-го століття, повному 
їдкої іронії та багатих саркастичних метафор, що і привернуло наш науковий інтерес.   

Ключові слова: стилі мовлення, фігури мовлення, концептуальна метафора. 
В статье исследуются разновидности концептуальной метафоры Лакоффа-Джонсона и 

рассматриваются такие виды метафоры как структурная, ориентационная, онтологическая в 
романе «Серкетный агент» – одном из самых ярких политических романов XX-го столетия, 
полном едкой иронии та богатых саркастических метафор, что и привлекло наш научный 
интерес.  

Ключевые слова: стили речи, фигуры речи, концептуальная метафора. 
The article analyzes the variety of Lakoff-Johnson conceptual metaphor and the structural, 

orientational and ontological kinds of metaphors in the novel “The Secret Agent” – one of the 
brightest political novels of the XXth century. It was the novel’s being full of caustic irony and rich 
sarcastic metaphors that caught our scientific interest.  

Key words: speech styles, figures of speech, conceptual metaphor. 
 
На сучасному етапі вивчення літературознавства дослідження метафори 

посідає мало не найважливіше місце, що можна пояснити не тільки 

надзвичайно широкою амплітудою функціональності метафори, але й її 

причетністю до структури і змісту свідомості, саме тому дослідження 

метафоричності художніх творів залишається актуальним і на новітньому етапі 

розвитку лінгвістики. 

Об’єктом нашого дослідження виступає метафора в англомовному 

художньому тексті, а предметом – класифікація концептуальних метафор. 

Мета роботи полягає у поглибленому дослідженні концептуальних 

метафор на матеріалі англомовного роману «Секретний агент». 

Завдання статті полягає в уточненні понять «мовний стиль» та «фігура 

мовлення», аналіз та класифікація вживаних у романі концептуальних метафор. 

Матеріалом дослідження слугував англомовний  роман польсько-

британського письменника Джозефа Конрада «Секретний агент». 

Стилістика – це розділ мовознавства, що вивчає стилі літературної мови 

та мовні засоби. Назва стилістика (лат. stilus, stylus, від гр. stylos – паличка) 

утворилася від слова стиль, яким у стародавні часи та середні віки називали 

загострений стрижень з кісті, метала чи дерева, що ним писали на воскових 

дощечках або берестині. Мовні стилі – це різновиди літературної мови, які 

використовуються за різних обставин спілкування [3]. 
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Художній стиль – це переважно стиль художньої літератури, де слово не 

тільки щось називає, а ще й часто, будучи художнім засобом, є знаряддям 

естетичного впливу на читача чи слухача [3]. 

“Winnie had also other charms: her youth; her full, rounded form; her clear 

complexion; the provocation of her unfathomable reserve, which never went so far as 

to prevent conversation…” [6]. 

У роботі ми зосередимося на дослідженні художнього стилю. На нашу 

думку, найголовніше, що відрізняє художній дискурс від всіх інших – це 

широке викорситання фігур мовлення. У широкому значенні фігура мовлення – 

це засіб підсилення емоційної впливовості художньої та ораторської мови, 

побудований на застосуванні синтаксичних конструкцій, відмінних від порядку 

слів, узвичаєного даною мовою. Стилістичні фігури включають тропи і власне 

стилістичні фігури.[3] 

Одна з найрозповсюдженіших фігур мовлення у романах Джозефа 

Конрада – метафора. Це один з основних прийомів пізнання об'єктів дійсності, 

їх найменування, створення художніх образів і породження нових значень. 

Вона виконує когнітивну, номінативну, художню та змістотворну функції. У 

класичній риториці метафора була представлена в основному як відхилення від 

норми – перенесення імені одного предмета на інший. Мета такого перенесення 

– заповнити лексичну лакуну (номінативна функція) або «прикрасити» мову, 

переконати (головна мета риторичної мови). [1] 

Однією з найпоширеніших класифікацій метафори є концептуальна 

класифікація Лакоффа-Джонсона. Стрімкий потік робіт, присвячених метафорі, 

особливо протягом останніх десятиліть, пов'язаний з усвідомленням її ролі в 

процесах смислотворення і в основному складається з описів метафоричних 

конструкцій в різних сферах культури (зокрема науки, музики, риторики, 

політології, математики). Однак і сьогодні дослідники намагаються 

конкретизувати, з’ясувати той чи інший аспект термінологічного визначення 

цього тропа. При всій різноманітності тлумачень метафори всі вони походять з 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%84%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8
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арістотелівського визначення: "Метафора – це перенесення поетичного імені 

або з роду на вид, або з вида на рід, або з вида на вид, або за аналогією" [2]. 

Метафора грає значну роль у  використанні автором стилістичних засобів. 

Вже на самому початку роману зустрічаємо наступний приклад: 

(1) It was one of those grimy brick houses which existed in large quantities 

before the era of reconstruction dawned upon London. [6 , р. 13] 

Зважаючи на мету нашого дослідження, ми з-поміж багатьох наявних 

класифікацій метафори зупинимося на найпоширенішій – класифікації 

концептуальних метафор, вперше представленій у книзі «Metaphors We Live 

By» (“Метафори, якими ми живемо”), написаній вченими Джорджем Лакоффом 

та Марком Джонсоном [7]. 

За характером або способом концептуалізації явищ і предметів 

об'єктивної реальності концептуальні метафори прийнято класифікувати на 

структурні, орієнтаційні та онтологічні [7]. 

Структурні метафори представляють собою концептуалізацію 

абстрактних сутностей через відомі, деталізовані елементи досвіду. На основі 

структурованих і тому прозорих елементів досвіду, відомих людині, 

відбувається конкретизація і впорядковування інших, абстрактних областей: 

apple-juice seat – місце, проти якого стоїть яблучний сік [3]. Наприклад:  

(2) The shop was a square box of a place [6 , р. 13] 

Читачеві ясно уявляється, якої форми був магазин завдяки примітивній 

метафорі – коробка (box). 

(3) The doleful change in Mr Verloc’s physiognomy, the momentary drooping 

of his whole person, confessed that such was the regrettable case.  [6 , р. 27]  

“Drooping” моментально викликає яскраві візуальні асоціації – тут навіть 

без сказування автора у першій частині речення на фізіогномію, читач вхоплює 

смисл – Містер Верлок зсунувся, згорбився. Цікаво те, що тут головний герой 

не «мав зсунуті плечі» або не «згорбився», а «зсунувся весь сам, сама його 

особистість згорбилася» (drooping of his whole person). 
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Орієнтаційні метафори структурують різні понятійні області відповідно 

до базовими (неметафоричної) лінійними орієнтаціями в просторі, заснованими 

на нашому моторному досвіді. Такі метафори надають поняттю просторову 

орієнтацію з протиставленнями типу: верх – низ, всередині – ззовні, передня 

сторона – задня сторона, глибокий – дрібний, центральний – периферійний. 

Сполучення концептуальних метафор «щастя–висота» приводить до таких 

сталих виразів, як to be on cloud seven. Ця метафора заснована на уявленні про 

те, що відчуття щастя порівняти з польотом, а відчуття нещастя – навпаки, 

можна порівняти з відсутністю крил, придавлений до землі, тому sad is low (in 

low spirits). Взагалі будь–який прогрес або позитивний розвиток сприймаються 

як рух вгору, що не дивно, оскільки людина, розвиваючись, росте вгору, як і все 

живе, тоді як занепад і руйнування відбувається у напрямку до низу. Подібні 

метафоричні орієнтації аж ніяк не довільні – вони спираються на наш фізичний 

і культурний досвід. [3] 

(4)We want facts – startling facts – damn you,” he added, with a sort of 

ferocious discretion, right into Mr Verloc’s face [6 , р. 30] 

Тут сам по собі очевидний, хоча не дуже помітний, приклад орієнтаційної 

метафори: «he added…right into Mr. Verloc’s face». Нам цілком справедливо 

можуть заперечити, кажучи про те, що це граничний випадок, коли метафора 

може тут взагалі не бути присутньою, оскільки коли людина говорить, вона це 

завжди робить «в обличчя адресата», тому немає нічого метафоричного у фразі 

«to add something to somebody’s face». З такою тезою ми не можемо погодитися, 

тому що додавання до вже сказанного несе у собі не тільки акт мовлення, але й 

процес комплементації самого вислову, тобто акт у самому акті мовлення. 

Якщо б ми розглядали вислів «she said it to him», ми б не могли стверджувати, 

що це метафора, оскільки саме дієслово «to say» має полівалентність, до якої 

входить і вживання прийменника «to» при додаванні додатка у давальному 

відмінку. А у вищезгаданому прикладі Конрад спеціально вживає 

словосполучення «to add something to somebody’s face» таким чином 

метафоризуючи його, створюючи образ людини, яка, з одного боку, додає 
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(внутрішньомовний акт), та, з іншого боку, «робить виклик, майже нападає» на 

адресата – тобто «додає йому в обличчя». 

Онтологічні метафори представляють собою проекцію властивостей, 

об'єктивно притаманних предметам реального світу (крихкість, твердість, плинність 

і т.д.), на такі абстрактні сутності, як: розум, емоції, мораль, право, тощо. 

(5) His optimism had begun to flow from his lips. [6 , р. 48] 

У даному прикладі відбувається метафоричне перенесення емоційних 

якостейна предмети об'єктивної реальності – оптимізм – губи.  

Осмислення людського досвіду у термінах об'єктів і речовин дозволяє 

нам виокремлювати деякі частини нашого досвіду і трактувати їх як дискретні 

сутності чи речовини певного єдиного типу. Це дає нам можливість посилатися 

на них, об'єднувати в категорії, класифікувати і визначати їх кількість, тим 

самим ми можемо міркувати про них. Якщо об'єкти недискретні або не 

володіють чіткими контурами (наприклад: гори, перехрестя, живоплоти і т.д.), 

ми все ж зараховуємо їх у відповідні категорії. Подібний спосіб трактування 

явищ фізичного світу необхідний для задоволення певних цілей – встановлення 

місця розташування гір, призначення зустрічей на перехрестях вулиць і т.д. 

Такі цілі вимагають від нас накладення штучних кордонів на фізичні явища для 

надання їм дискретності, якою володіємо ми самі як фізичні об'єкти, обмежені 

деякою поверхнею. Подібно до того, як дані людського досвіду з просторової 

орієнтації породжують орієнтаційні метафори, дані нашого досвіду, пов'язані з 

фізичними об'єктами (особливо з нашим власним тілом), складають основу для 

онтологічних метафор, тобто способів трактування подій, дій, емоцій, ідей і т.п. 

як предметів і речовин. Так сааме, як і у випадку орієнтаційних метафор, носії 

мови навіть не помічають метафоричності виразів. Це частково пояснюється 

тим, що онтологічні метафори, подібно орієнтаційний, мають вкрай вузький 

діапазон використання – спосіб позначення явища, його кількісну 

характеристику і т.п. [3]. 

Проаналізувавши приклади метафор у романі «Секретний агент» у 

концептуальному аспекті, ми виявили те, якою різною метафора може бути в 
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одному тексті, та те, що на лексичному рівні структурні, орієнтаціні та 

онтологічні метафори відрізняються одна від одної саме за характером або 

способом концептуалізації явищ – джерелом асоціацій, які викликають. 

Структурні метафори представлені відомими, деталізованими елементами 

досвіду. Джерелом асоціацій орієнтаційних метафор є лінійні орієнтації у 

просторі і джерелом асоціацій онтологічних – властивості фізичних предметів. 

При цьому нами було виявлено, що найбільша частотність вживання у даному 

романі належить структурним метафорам (близько 55%), на другому місці за 

частотністю стоїть онтологічна метафор (близько 25%), і найменш 

представленою є орієнтаційна метафора (близько 20%). 

Перспективу дослідження вбачаємо у вивченні особливостей 

функціонування зазначених типів метафори на матеріалі інших творів автора. 
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СТИЛІСТИЧНО-ТЕМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ  

АНГЛІЙСЬКОЇ ЗАГАДКИ 
 

Бадан В.В. (Харків) 

Наукові керівники: канд. філол. наук, доц. Шамаєва Ю.Ю.,  

канд. філол. наук, доц. Оніщенко Н.А.  
 
У статті проаналізовано зв’язок між стильовою класифікацією загадок та її 

фундаментальними функціями. Виявлена різниця між арифметичною загадкою-задачкою та 
арифметичним ребусом. Досліджено структурно-стилістичну типологію англійської загадки 
з фокусуванням на тому, що розвідки, присвячені вивченню класифікації загадок, 
переважним чином побудовані на основі тематичного принципу. Так, авторкою виділено 
шість основних та п’ять менш розповсюджених типів загадок в англійській мові. 

Ключові слова: загадка, пареміологія, стильова класифікація, тематична 
класифікація, функція.  

В статье проанализирована связь между классификацией загадок с точки зрения стиля 
и их фундаментальными функциями. Выявлено различие между арифметической загадкой-
задачей и арифметическим ребусом. Исследована структурно-стилистическая типология 
английской загадки с фокусом на том, что исследования, посвященные изучению 
классификации загадок, преимуществнным образом основываются на тематическом 
принципе. Так, автором выделено шесть основных и пять менее рапространенных типов 
загадок в английском языке. 

Ключевые слова: загадка, классификация с точки зрения стиля, паремиология, 
тематическая классификация, функция.  

The article focuses on analyzing the peculiarities of the interconnection between classifying 
riddles from the style point of view and their fundamental functions. There has been the difference 
between arithmetical sum riddles and alphametics revealed. The structural-stylistic typology of 
English riddles has been researched with the emphasis on the fact that scientific works that are 
dedicated to studying classifications of riddles are mostly based on the topical principle. From this 
perspective, the author has come up with six major widely spread types of riddles in the English 
language and five minor ones.  

 

На сучасному етапі вивченню загадки – дуже своєрідного об’єкту 

пареміології, найдавнішого виду висвітлення філософської думки та духу 

народу – присвячено чимало наукових робіт українських та світових вчених 

(Ю.І. Левіна, О.О. Селіванової, Н.В. Захарової, Е. Кенгес Маранди, Н.Б. 

Мечковської, С.Г. Лазутіної, A. Dundes, R.Georges, A. Taylor, K. Rurth, R. 

Rauch), що експлікує актуальність нашої розвідки. В роботах цих видатних 

мовознавців загадки аналізуються з точки зору семантики, структури, тематики, 

функціональних особливостей. 



 22 

Об’єктом нашого дослідження є англійська загадка, а його предметом –

стильова та тематична класифікація англійської загадки.  

Мета роботи полягає у систематизації класифікації англійської загадки з 

виявленням автором її основних стилістично-тематичних типів та аналізом 

кожного з них, що зумовлює новизну дослідження. 

Матеріалом розвідки слугують загадки, взяті з книги «101 American 

English Riddles: Understanding Language and Culture Through Humor» [6]. 

Методологічно дослідження базується на розумінні мови як засобу 

об’єктивації знань про світ (В. Гумбольдт, О.О.Потебня) та трактуванні загадки 

як кванта такого знання (H. Collis, A.Taylor).  

Зазвичай загадку розглядають як пареміологічну одиницю, тобто 

вербальну мініатюру, що у процесі свого формування закріпилася як своєрідна 

усталена формула, образне кліше. Це кліше являє собою конструкцію 

«запитання-відповідь» і характеризується поліфункціональністю з точки зору 

свого комунікативного призначення, а також має ознаки висловлення й тексту: 

1. -What kind of pool you can’t swim in? 

    -In a car pool [6]. 

Загадка є не лише унікальним типом народного та культурно маркованого 

мікротекста як репрезентанта загальної мовленнєвої системи, що ґрунтується на 

практиці лінгвокультурної комунікації, а й словесно-художнім твором. Проте, 

якщо відійти від цих усталених визначень загадки, авторами яких є науковці-

філологи та пареміологи, та звернутися до більш масового, неофіційного, але 

загально прийнятого поняття загадки, отримаємо наступне: загадка – це гра слів 

(word game), каламбур (pun), двозначність (double entendre), або ідіома (idiom) [2; 3]. 

Проте яким означенням ми б не користувалися, варто зазначити, що, 

незважаючи на довгу історію дослідження загадки як об’єкта лінгвістики, 

одностайної думки щодо її дефініції досі ще не існує. При цьому вчені мають 

звичку концентрувати увагу на якомусь одному аспекті цього жанру, як, 

наприклад E. Тейлор наголошує на доцільності дослідження першого за його 
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власною класифікацією різновиду загадок – власне загадок, які на відміну від 

художніх чи літературних мають описову народну сутність [5; 7]. 

Що ж до безпосередньо самої цієї класифікації, вона містить п’ять класів: 

1) власне загадка (the true riddle / the riddle); 2) загадка-спасіння, або загадка-

змагання (the neck-riddle); 3) арифметична загадка-задачка (the arithmetical 

puzzle); 4) дотепне запитання (the clever question); 5) головоломка-каламбур (the 

conundrum). Нижче наведені приклади всіх п’ятьох класів. 

I. 2. Власне загадка: 

Humpty Dumpty sat on a wall 

Humpty Dumpty had a great fall 

All the King’s horses and all the King’s men 

Can’t put Humpty Dumpty together again [6]. 

II. 3. Загадка-спасіння/змагання: 

From home I went  

And left my home 

And saw the roads on the road 

A road was above 

A road was below 

Solve my riddle correctly, King Heidrek! [6]. 

III. 4. Aрифметична загадка-задачка: 

Four feet under belly, 

Eight on its back, 

Two wings, twelve eyes, 

six heads, one track. (The ship) [6]. 

Дотепне запитання: 

IV. 5. -For what man should you take your hat off for? 

   -The barber [6]. 

 Головоломка-каламбур: 

V. 6. Clown: Good madonna, why mournest thou? 

Olivia: Good fool, for my brother's death. 
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     Clown: I think his soul is in hell, madonna. 

     Olivia: I know his soul is in heaven, fool. 

     Clown: The more fool, madonna, to mourn for your brother's soul being 

in heaven. (Shakespeare "Twelfth Night," Act I., scene 5) 

У річищі вивчення загадок цікавим вбачається той факт, що досить часто 

у деяких необізнаних у пареміології людей та навіть вчених виникає спокуса 

зрівняти арифметичну загадку-задачку з арифметичним ребусом (verbal 

arithmetic, alphametics, cryptarithmetic), що є грубою семантичною помилкою, 

оскільки останній не тільки не розділяє основні характеристики загадки – 

усталена форма, конструкція запитання-відповідь, комунікативна 

поліфункціональність, а й не вважається об’єктом лінгвістики взагалі. Приклад 

арифметичного ребусу наведено нижче. 

  S  E  N  D 

                                                   +   M  O  R  E  

                                                   =  M O N E Y   

  (O = 0, M = 1, Y = 2, E = 5, N = 6, D = 7, R = 8, S = 9) 

Щодо фундаментальних функцій загадок, за Л.І. Тараненко [3] виділяємо 

наступні: 1) креативно-повчальна; 2) розважально-тренувальна; 

3) загальнодидактична [1; 3].    

функція 

клас 

Креатив

но-повчальна 

Розважаль

но-тренувальна 

Загально-

дидактична 

Власне загадка  +  

Загадка-спасіння +   

Aрифметична загадка-

задачка 

 + + 

Дотепне запитання  +  

Головоломка-каламбур: + +  
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Крім стильової та функціональної класифікації релевантною на 

сучасному етапі вивчення загазки є також проблема класифікації художніх 

зразків. Найзручнішим і логічно виправданим вбачається такий порядок 

розташування художнього матеріалу, який дозволяє простежити історичний 

розвиток жанру [4].  

У цьому зв’язку зазначимо, що у переважній більшості проаналізованих 

нами теоретичних джерел існуючі класифікації загадок будуються на основі 

тематичного принципу. І. Березовський виділяє такі тематичні групи: а) природа 

(небо, земля, явища природи, рослинний світ, тваринний світ); б) людина 

(фізична природа людини: будова тіла, життя і смерть); в) матеріальне життя 

людини (їжа, одяг, взуття, речі домашнього вжитку); г) трудова діяльність 

людини (освіта, музика, звичаї та обряди); д) абстрактні, загальні, умовні та 

зібрані поняття (головоломки, шаради та різноманітні запитання) [1, с. 16-17]. 

У загадках традиційної тематики, наприклад, на тему «Явища природи», 

відбивається процес подальшого осмислення раніше невідомих або 

малодоступних широким колам народу загальних понять, часто наукового 

характеру. Це стосується, насамперед, загадок про земну кулю, про горизонт, 

міраж, тощо, а також про деякі абстрактні поняття. Наприклад,  

7. An eye in a blue face 

   Saw an eye in a green face, 

  "That eye is like to this eye" 

  Said the first eye 

  "But in low place, 

  Not in high place." ( Sun on a field of daisies) [7] 

Тематична група «Людина» об’єднує загадки про будову тіла, життя і 

смерть. Сюди також вважаємо доцільним віднести загадки про родинні зв’язки 

людей (брат, сестра, небога, батько, син, внук, мати, дочка): 

8. Two brothers we are, 

   Great burdens we bear, 

   On which we are bitterly pressed; 
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   The truth is to say, 

   We are full all the day, 

   And empty when we go to rest. (Shoes) [7] 

Тема «Рослинний та тваринний світ» є широко представленою в 

англійській народній загадці: 

9. Which room has no doors, no windows?( A mushroom.) [7] 

Цілком самостійну групу становлять загадки, у яких знайшла своє 

відображення тема «Абстрактні, загальні, умовні та збірні поняття»: 

10. This thing all things devours: 

     Birds, trees, beasts, flowers; 

     Gnaws iron, bites steel; 

     Grinds hard stones to meal; 

     Slays king, ruins town, 

     And beats high mountain down. (Time) [7] 

Окреме місце серед загадок посідають твори про пізні відрізки часу (рік, 

місяць, тиждень, доба, година): 

11. What is always coming, but never arrives? (Tomorrow) [7] 

У ході нашої роботи було виявлено, що існує значний за обсягом цикл 

паремій, що вивчаються, який об’єднує в собі характерні за формою і 

призначенням загадки-головоломки, шаради та найрізноманітніші запитання: 

12. Why do birds fly south? (Because it’s too far to walk). [7] 

Серед них є зразки елементарної арифметики, задачі на кмітливість, 

загадки, спеціально призначені для виховання уважності: 

13. How many lions can enter an empty cage? (only one, after the first 

one it’s not empty) [7] 

Особлива роль у цьому циклі творів належить цікавим і своєрідним за 

формою та змістом загадкам, побудованих на основі англійського алфавіту:  

14. What happens once in a minute, twice in a week, and once in a year? 

(The letter e) [7] 

Окрему групу становлять загадки географічної тематики:  
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15. This thing has got cities but no houses, forests, but no trees, rivers without 

water. What’s this? (A map) [7]. 

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що розроблена нами на основі 

аналізу значного обсягу теоретичного та фактичного матеріалу інтегративна 

стилістично-тематична класифікація англійської загадки може слугувати 

методологічним орієнтиром для поглиблення існуючих лінгвістичних уявлень 

щодо проблематики, яка вивчається, та основою створення програм і методик 

подальших досліджень досліджуваного феномену у річищі лінгвокультурної та 

лінгвокогнітивної компаративістики як у синхронічному, так і у діахронічному 

вимірах, що становить перспективу нашої подальшої наукової роботи.  
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Статья посвящена анализу способов реализации различных модальных значений в 
современных англоязычных художественных произведениях.  

Ключевые слова: модальность, модальные глаголы, художественный текст. 
The article is dedicated to the analysis of the representation of shades of modal meaning 

found in modern English literary texts. 
Keywords: modality, modal verbs, literary text. 

 

 Постійний інтерес лінгвістів до модальності як однієї з найбільш 

суперечливих категорій мови пояснюється широким колом семантичних 

відтінків та граматичних засобів вираження цієї лінгвістичної категорії. 

Актуальність цієї розвідки обумовлюється зростанням інтересу до проблеми 

віддзеркалення у мові особистісних категорій, а також антропоцентричністю 

сучасних лінгвістичних студій.  

Об’єктом даної роботи є модальні дієслова в сучасній англійській мові.  

Предметом дослідження є засоби вираження модальності на матеріалі 

сучасної англійської мови.  

Метою роботи є дослідження особливостей реалізації різних модальних 

значень у сучасному художньому тексті. 

Поставлена мета вимагала розв’язання наступних завдань: 

• дослідити зміст поняття «модальність»; 

• проаналізувати різні підходи до її визначення; 

• виокремити та описати усі відтінки модальних значень, наявні у 

матеріалі дослідження. 

Матеріалом дослідження слугував англомовний роман сучасної 

британської письменниці С. Кінсели «Шопоголік» [5]. 

Категорія модальності, перш за все, передає ставлення мовця до змісту 

його висловлювання, цільової настанови, відношення змісту висловлювання до 

дійсності, але також може мати значення ствердження, наказу, побажання, 

припущення, достовірності, реальності чи нереальності [3]. 

У межах категорії модальності тісно переплітаються поняття "оцінки", 

"точки зору", сугестивності та персуазивності. До того ж, при дослідженні 
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цього лінгвістичного явища необхідно враховувати існування модальності у 

двох різновидах: об'єктивної і суб'єктивної [2].  

Вивчивши різноманітні підходи до визначення модальності, розуміємо її як 

мовну категорію, що виражає оцінку людиною способу існування зв’язку між 

об’єктом дійсності та його ознакою, а також ступінь пізнаності або бажаності 

цього зв’язку з комунікантами. В основі модальності лежить загальна категорія 

оцінки, однак ця оцінка є не емоційною, а інтеллектуально-розсудливою. Через 

це зі сфери модальності виключають різноманітні емоційно-етичні, емоційно 

вольові та інші види оцінки [1]. Таким чином, модальність постає як система 

граматичних значень, що проявляється на різних рівнях мови. Своєрідність 

мовних засобів визначає національну специфіку даної категорії в різних мовах, 

конфігурацію та семантичне членування складових її підсистем, ступінь 

граматикалізованності вираження окремих модальних значень.  

Автори розмежовують чотири кола явищ, що відносяться до сфери  

модальності [1; 3; 4]:  

1) значення реальності/ірреальності: реальність позначається 

синтаксичним індикативом – теперішнім, минулим і майбутнім часом, 

ірреальність – ірреальними способами: умовним, бажаним, спонукальним, 

зобов’язальним;  

2) суб'єктивно-модальні значення, тобто відношення мовця до того, що 

повідомляється;  

3) у сферу модальності включаються дієслова, короткі прикметники і 

предикативи, що своїми лексичними значеннями виражають можливість, 

бажання, обов'язок, необхідність, вимушеність, готовність;  

4)  значення, що відносяться до сфери твердження, заперечення, питання.  

Лексичні засоби передачі модальності базуються на застосуванні 

модальних слів і словосполучень, які можуть посилювати чи змінювати 

модальність, що передається присудком.  

Лексичні засоби вираження нереальності включають модальні слова: 

(1) Surely it was a good way to die, in the place of someone else. (p. 1) 
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(2) …apparently it was the first snowfall of the new year. (p. 40) 

(3) Of  course, she had Phill now, so the bills would probably get paid…(p. 4) 

(4) I don’t really know anything about cars. (p. 7) 

(5) Maybe, if I looked like a girl from Phoenix should, I could work this to my 

advantage. (p. 10) 

(6) Either Millie or Charlie had obviously cleaned it up. (p. 12) 

(7) Hopefully I wouldn’t have to walk around with it…(p. 14) 

Інтонаційні засоби (зміна висоти, темпу і гучності голосу) є звуковими 

засобами мови, що можуть повністю змінювати значення одного і того ж 

речення, характер синтагматичного розподілу, рему, комунікативний тип, 

модальну спрямованість, емоційну складову [1]. 

Отже, проаналізувавши роботи провідних представників лінгвістики, 

зауважимо, що серед граматичних засобів передачі модальності обов'язковості 

найбільш поширеною є категорія способу дієслова. Спосіб – граматична 

категорія в системі дієслова, яка позначає модальність дії – визначає 

відношення дії до дійсності, що встановлюється мовцем.  

За значеннями, що передаються вказаними засобами, всю категорію 

модальності можна розділити на два макрополя: дійсності і недійсності. 

Макрополе недійсності розпадається в свою чергу, в залежності від модального 

значення, на поле: 1) ірреальності; 2) предметної модальності (потенційності); 

3) волевиявлення; 4) епістемічної модальності [4]. 

Модальні дієслова як службові члени речення позначають можливість, 

здібність, вірогідність, необхідність дії, яка виражена змістовим дієсловом. Так, 

можливість дії та здібність у романі позначається за допомогою дієслів can і 

could (109 прикладів, що становить 62% від усіх модальних дієслів у романі): 

(8) “I can do this,” I lied to myself feebly. (p. 14) 

(9) I could have sworn several people were walking close enough to eavesdrop. (p. 16) 

Можливість дії також передається за допомогою модального дієслова 

may/might, який також позначає можливий розвиток подій у романі. На його 

долю припадає 10 %, тобто 19 прикладів: 
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(10) I may not give you back, though. (p.88) 

(11) I may have been imagining the double meaning in her words. (p.171) 

Вірогідність найчастіше виражена дієсловом must, have to, would та should (22%):  

(12) He must feel strongly about whatever people were saying. (p. 37) 

(13) “Wow, what must that be like?” he wondered. (p. 16)  

Необхідність – ця категорія позначається за допомогою дієслів – need (6 %):  

(14) You didn’t  need to do that. (p. 7) 

Отже, модальність як функціонально-семантична категорія постає у 

вимірах формально-граматичної та функціонально-семантичної парадигматики 

морфологічних форм способу дієслова, у структурі синтаксичної категорії 

предикативності поряд із категоріями темпоральності та персональності. Ця 

категорія вербалізується у різноманітних формах дієслівного способу, 

модальних дієсловах, окремих семантико-синтаксичних розрядах прислівників, 

насамперед модальних, багато з яких становлять частину вставних слів. Останні 

є лексичними еквівалентами модально орієнтованих дієслівних присудків 

згорненої головної частини складнопідрядного речення, функцію яких 

виконують модальні та означальні прислівники, слова інших частин мови з 

модальною семантикою. 

Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому аналізі модальних 

значень на базі ширшого мовного матеріалу. 
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Інтеграційні процеси, які відбуваються в усіх сферах суспільного життя, 

зумовлюють реформування вітчизняної вищої школи та модернізацію системи 

освіти відповідно до світових стандартів. В умовах полікультурного 

суспільства постає завдання підготовки молоді до співробітництва та 

міжкультурного спілкування з представниками різних культур, віросповідань, 

національностей, ціннісних орієнтацій. У зв’язку з цим зростає значення 

пошуків нових, досконаліших підходів і технологій професійної освіти 

педагогів, у тому числі й щодо формування полікультурного виховного 

середовища у вищих навчальних закладах.  
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В умовах європейської та світової консолідації зростає значущість 

збереження національної самобутності й паралельного взаємокорисного збагачення 

та обміну з іншими культурами. Особливо важливим у цьому зв’язку є оптимальне 

поєднання інноваційних ідей і кращих традицій вітчизняної та світової педагогічної 

думки. В контексті виконання завдань, поставлених перед освітою в Україні на 

сучасному етапі, значної уваги заслуговує теоретичний і практичний досвід 

роботи зарубіжних шкіл. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що проблема формування 

полікультурного виховного середовища є ще недостатньо дослідженою у 

педагогічній теорії та практиці як у англомовних країнах, так і Україні.  

Об’єкт дослідження – процес полікультурного виховання студентів у 

вищих навчальних закладах України та англомовних країн.  

Предмет дослідження – зміст, форми та методи формування 

полікультурного виховного середовища у процесі вивчення іноземних мов. 

Мета дослідження – визначити та науково обґрунтувати теоретичні 

основи формування полікультурного виховного середовища у ВНЗ України та 

англомовних країн; розробити й експериментально перевірити тренінговий 

курс з формування полікультурного виховного середовища в процесі вивчення 

іноземних мов. 

Значне посилення інтеграційних і глобалізаційних процесів, які 

забезпечують взаємний обмін, взаємозбагачення й тісне співробітництво країн і 

народів практично в усіх сферах життя в загальносвітовому масштабі, нині 

потребує відповідних змін освітньої галузі України в напрямку реалізації 

принципу полікультурності, підготовки молоді до повноцінної життєдіяльності 

в умовах широкої міжнародної взаємодії, засвоєння знань і формування 

практичних умінь і навичок плідної праці в інтернаціональному контексті. 

Полікультурність ґрунтується на тому, що освіта в поліетнічному 

суспільстві, з урахуванням національних (етнічних) розбіжностей, повинна 

містити множинність типів, моделей та ціннісних педагогічних орієнтацій, що 

будуть адекватними світосприйняттю та вимогам різних етнокультурних груп 
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населення. Адже, «як кожна особистість, щоб усвідомити себе, має шукати своє 

відображення в іншому «Я», так і кожна культура, кожне суспільство набуває 

здатності усвідомлювати себе, притаманні йому явища та процеси, свої 

недоліки та переваги, міру свого розвитку або недосконалості лише у 

порівнянні з іншою культурою, іншим суспільством» [5, с. 17]. 

У результаті проведеного аналізу науково-педагогічної літератури з 

проблеми полікультурності як якісної ознаки особистості виявлено кілька 

підходів до тлумачення поняття полікультурності. Ми розуміємо 

полікультурність як співіснування різних культур в одній країні та 

психологічну особливість, етичну доктрину, визначену політичну програму, 

відкритість суспільства. 

Питання впливу полікультурного простору на процеси виховання й 

навчання молодого покоління зацікавлюють науковців зарубіжжя, починаючи з 

першої чверті ХХ століття. У зв’язку з цим полікультурне виховання в 

зарубіжних країнах розвивається як перспективний педагогічний напрям зміни 

смислового наповнення, змісту й методів підготовки молоді до життєдіяльності 

в багатокультурному середовищі, внаслідок чого полікультурність 

перетворюється на провідний педагогічний принцип.  

Здійснений педагогічний аналіз вітчизняної теорії і практики 

полікультурного виховання [8] дозволяє зробити висновок про стратегічний 

розвиток цієї галузі відповідно до провідних світових тенденцій.   

Орієнтація сучасної України на інтеграцію в європейське та світове 

товариство актуалізувала врахування сучасних міжнародних тенденцій, в тому 

числі в сфері освіти. Полікультурну освіту можна розглядати як інструмент 

допомоги людям дізнатися та прийняти міри проти соціальної несправедливості 

та нерівності людських прав, таких як: класова дискримінація; гендерна 

класифікація та субординація; расизм в галузях кримінальної справедливості, 

управлінні соціального забезпечення та освіти; обмеження свободи 

пересування та права на життя в чужій країні; дискримінаційне ставлення до 

іммігрантів. 
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С. Нієто (США) вважає полікультурну освіту процесом «всеосяжної 

шкільної реформи та базовою освітою для всіх учнів. Вона кидає виклик і долає 

расизм та інші форми дискримінації в школах і суспільстві, приймає й 

підтверджує плюралізм (етнічний, расовий, мовний, релігійний, економічний, 

гендерний та ін.), який представляють учні, їх спільноти та вчителі. 

Полікультурна освіта сприяє демократичним принципам соціальної 

справедливості» [10, с. 307].  

В. Міттер (Німеччина) підкреслює, що «полікультурна освіта може 

розглядатися як міжособистісні відносини, тобто як мережа навчальних 

процесів (яка включає їх організацію та результати), що характеризуються 

співіснуванням дітей (та дорослих), які виходять з різних поколінь та 

середовищ» [7, с. 39].  

Погоджуючись із зазначеними авторами, вважаємо за потрібне визначити 

поняття «полікультурна освіта» як організацію навчально-виховного процесу 

навчальних закладів, спрямованого на формування в учнів та студентів 

здатності жити та взаємодіяти в полікультурному середовищі, на виховання в 

них поваги до інших культур, національностей, віросповідань.  

Компаративний аналіз історико-педагогічного розвиту полікультурної 

освіти в соціокультурному контексті виховного простору англомовних країн 

виявив, що починаючи з 1960-х р. в навчальних закладах США та Великої 

Британії полікультурна освіта пройшли п’ять стадій еволюційного розвитку, а в 

Канаді – три стадії. До важливих ознак впровадження полікультурної освіти в 

навчальних закладах цих країн відносяться спроби подолати расову 

дискримінацію учнів та студентів, створити сприятливий педагогічний і 

психологічний клімат для розумового і морального виховання полікультурної 

особистості, сприяти розвитку критичного мислення, заохочувати вчинки і 

рішення в дусі толерантності й міжкультурного діалогу, проводити соціально-

громадські дії тощо. 
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З’ясовано провідні ідеї та наукові підходи, сутнісні характеристики, 

особливості змісту й структури підготовки майбутнього вчителя у вищій освіті 

англомовних країн до професійної діяльності в полікультурному середовищі. 

Визначення полікультурного виховного середовища ВНЗ має важливе 

значення для вдосконалення управління цим об’єктом. Полікультурне виховне 

середовище, на думку Л. Лур’є, «покликано зберегти в собі дві тенденції, 

важливі для повноцінного розвитку особистості: усвідомлення національної 

культури свого народу й прагнення увійти із цією культурою у світовий 

цивілізаційний процес» [6, с. 112].  

Ми розглядаємо полікультурне виховне середовище ВНЗ 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.  

Аналіз результатів досліджень, присвячених проблемам осмислення й 

опису виховного середовища [1, 2, 3, 4], дозволив виділити такі структурні 

компоненти полікультурного виховного середовища ВНЗ: просторово-

семантичний, комунікативно-організаційний та змістовно-методичний. 

Основними функціями полікультурного виховного середовища є: 

полікультурна освіта, ціннісно-орієнтаційна функція, функція полікультурного 

самозбереження, функція соціальної адаптації, креативна функція [9, с. 59]. 

На думку дослідників Л.Н. Бережнової, Н.М. Боритко, Г.Н. Волкова [1, 2, 

3], до основних характеристик полікультурного виховного середовища 

відносяться 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.  
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Крім перерахованих вище характеристик, компонентів і функцій, які 

здійснюються в полікультурному виховному середовищі, виділяється ряд 

специфічних особливостей: відбиття в навчальному матеріалі гуманістичних 

ідей; використання мов науки, культури й мистецтва як засобів формування 

полікультурної компетентності; виховання безпечної особистості, тобто 

особистості, толерантної до полікультурної різноманітності, з розвиненими 

соціально-ціннісними потребами в миротворчій, творчій діяльності, особистості 

з позитивними моделями поведінки; перетворення освітньої установи у 

відкриту соціально-педагогічну систему, що сприяє інтеграції молодого 

покоління в полікультурне середовище й ін. 

У ході дослідження визначено завдання формування полікультурного 

виховного середовища. На основі узагальнення вітчизняного й зарубіжного 

досвіду уточнено п’ять основних методичних вимірів реалізації 

полікультурного підходу в системі навчання і виховання молодих поколінь: 

інтеграція змісту навчальних дисциплін; конструювання знань (змісту освіти); 

подолання стереотипів; педагогіка рівних можливостей; становлення й 

піднесення  культурного простору навчального  закладу. 

Умотивовано підходи щодо формування полікультурного виховного 

середовища: визнання культурного внеску, інтеграція, трансформація, 

соціальна співучасть.  

Проведене дослідження дало можливість виявити й узагальнити 

методичні засади розбудови полікультурного виховного середовища вищого 

навчального закладу у педагогічній теорії англомовних країн (США, Великої 

Британії та Канади), що охоплюють підходи до забезпечення полікультурної 

спрямованості змісту освіти (добір та інтеграція наявних і конструювання 

нових знань на полікультурній основі, реалізація принципу полікультурності у 

виховній, навчальній, науково-дослідницькій і дозвіллєвій діяльності вишу) та 

педагогічні засоби формування полікультурної компетентності студентської 

молоді через специфічну організаційну й методичну підтримку навчально-

виховного процесу вищої школи (використання культурної ідентичності й 
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досвіду студентів як засобів виховання і навчання, залучення родини й 

культурних громад до педагогічного процесу й ін.). 

Дослідження рівня сформованості полікультурного виховного 

середовища майбутніх вчителів спричинило необхідність визначення критеріїв 

сформованості та відповідних показників. До основних критеріїв відносяться: 

сформованість ціннісно-мотиваційної детермінанти полікультурної 

компетентності; сформованість когнітивної детермінанти полікультурної 

компетентності; сформованість діяльнісно-креативної детермінанти 

полікультурної компетентності. Серед показників визначено: здатність до 

життєвого та професійного самовизначення; стиль педагогічної діяльності, 

наявність таких якостей, як: толерантність, діалогічність, гуманістичність; 

усвідомлення необхідності інтеграції національної культури в світовий 

культурний простір та збереження її самобутності; знання основних 

закономірностей функціонування полікультурного суспільства; володіння 

основними категоріями та складовими полікультурної освіти; опанування 

змісту, форм, методів, засобів та принципів викладання предмета на засадах 

полікультуралізму. 

На констатувальному етапі експерименту виявлено, що більшість 

студентів недостатньо обізнані в особливостях полікультурного підходу до 

освіти, орієнтовані, здебільшого, на удосконалення методичної та фахової 

компетентності. 

На підставі уточнених критеріїв та показників охарактеризовано чотири 

рівні сформованості полікультурного виховного середовища (високий, 

середній, низький, недостатній), а також педагогічні умови формування 

полікультурного виховного середовища майбутніх вчителів: оновлення змісту 

навчальної програми на принципах демократичності, відкритості, 

цілеспрямованості, гуманізму; наявність системи розвитку полікультурної 

компетентності майбутніх вчителів у ВНЗ; кореляція навчальних програм з 

дисципліни «Іноземна мова» в контексті набуття полікультурності, 

функціонування в багатокультурному середовищі. 
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На основі аналізу наукових джерел, результатів констатувального етапу 

експерименту розроблено та апробовано тренінговий курс “Multiculturalism and 

Diversity”, зміст якого зорієнтований на набуття теоретичної обізнаності 

майбутніх вчителів щодо основних закономірностей функціонування 

полікультурного простору, оволодіння основними поняттями та категоріями 

полікультурності, а також на розвиток умінь впровадження полікультурних 

технологій у процес викладання предмета «Іноземна мова». 

Порівняння результатів, отриманих під час констатувального етапу 

експерименту з результатами, отриманими після проведення контрольного 

етапу експерименту, дозволило виявити позитивні кількісні й якісні зміни за 

всіма критеріями і показниками. Проведена експериментальна робота 

дозволила визначити позитивну динаміку рівня сформованості полікультурного 

виховного середовища у експериментальній групі порівняно з контрольною групою. 

Перспективу подальшої наукової розробки проблеми формування 

полікультурного виховного середовища вбачаємо у розробці методологічних 

засад інтеграції полікультурного змісту гуманітарних і професійно 

орієнтованих дисциплін; обґрунтуванні педагогічних умов реалізації принципу 

полікультурності для різних напрямів підготовки та спеціалізацій.  
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У статті проаналізовано різнорівневі стилістичні засоби, які використовуються у романі 
«Портрет Доріана Грея» для індивідуалізації авторського мовлення, детально вивчено і 
описано їх експресивний та емоційний вплив на читача.  

Ключові слова: алюзія, епітет, метонімія, парадокс, стилістична фігура. 
В статье проанализированы разноуровневые стилистические средства, используемые в 

романе «Портрет Дориана Грея» для индивидуализации авторской речи, подробно изучено и 
описано их экспрессивное и эмоциональное воздействие на читателя. 

Ключевые слова: аллюзия, метонимия, парадокс, стилистическая фигура,эпитет. 
The article analyzes the different levels of stylistic devices which are used in the novel "The 

Picture of Dorian Gray" for individualization of the author's speech, their expressive and emotional 
impact on the reader is studied and described in detail. 

Keywords: allusion, epithet, metonymy paradox, stylistic device. 
 

Художня література продовжує привертати увагу лінгвістів завдяки її 

цікавій та насиченій різними стилістичними засобами мові написання, тому 

особливо актуальним вважаємо детальне вивчення застосування автором 

стилістичних прийомів, а саме у романі «Портрет Доріна Грея»; їх експресивну  
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функцію та емоційний вплив на читача, а також дослідження засобів 

індивідуалізації мовлення автора. 

Метою роботи є стилістичний аналіз фігур мовлення та їх використання на 

прикладі роману Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея» (The Picture of Dorian 

Gray») [8].  

Об’єкт  дослідження – фігури мовлення, що використовуються у романі, а 

предмет – стилістичні засоби роману як засоби інтенсифікації авторської 

думки. 

Завдання роботи включали: уточнити поняття фігури мовлення та 

стилістичні засоби; проаналізувати використання фігур мовлення; дослідити їх 

частотність використання у романі. 

Матеріал дослідження: роман Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея». 

Перш за все, розглянемо поняття «стилістика». Деякі вчені наголошують, 

що стилістика виражає емоційний зміст, а для інших вона є функціональною 

наукою.  Відомий французький стиліст Шарль Баллі визначив стилістику як 

науку, що «вивчає експресивні факти мовної системи з точки зору їх 

емоційного змісту, тобто вираження в мовленні явищ із сфери почуттів і дії 

мовленнєвих факторів на почуття», підкресливши таким чином, що предметом 

стилістики є емоційно-експресивне в мові і мовленні [1].  

Отже, у роботі розуміємо стилістику як розділ мовознавства 

та літературознавства (поетики), що вивчає функціонально-стильові 

засоби мови та їхнє застосування з погляду норм, їхніх варіантів (нормативна 

стилістика) і відхилень (літературна стилістика) в синхронному й 

діахронічному (історична стилістика) аспектах [2].  

Проаналізувавши різні дефініції, доходимо висновку, що основним 

предметом стилістики є її засоби та фігури мовлення, без яких не може існувати 

жоден текст, бо його зміст буде не повний та не буде нести в собі емоційний 

характер та експресивне вираження. Експресивність як один з важливих 

компонентів авторської стратегії та функцій мовленнєвого повідомлення – це 

сукупність семантико-стилістичних ознак одиниці мови, які забезпечують її 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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здатність виступати у комунікативному акті як засіб суб‘єктивного вираження 

ставлення мовця до змісту або адресату мовлення [3, с. 591]. І. В. Арнольд 

називає експресивністю таку властивість тексту, яка передає зміст з 

підвищеною інтенсивністю та утворює емоційне або логічне підсилення, яке 

може бути виразним або невиразним [4, с. 112]. 

Для вираження експресивності у мовленні застосовуються експресивні 

засоби та стилістичні фігури. Стилістичні фігури – незвичні синтаксичні 

звороти, що порушують мовні норми і вживаються для увиразнення мовлення, 

наприклад: алюзія, антитеза, перифраз, оксюморон, паралелізм, хіазм) – є 

досить поширеними в поезії і покликані не лише індивідуалізувати мовлення 

автора, а й збагатити його емоційними нюансами, увиразнити художнє 

зображення [5]. 

На відміну від експресивних засобів стилістичні прийоми (тропи: єпітет, 

метафора,алегорія, метонімія, літота) не є мовним явищем – вони формуються у 

мовленнєвому акті та у більшості випадків не існують поза контекстом [6,  с. 11-12].  

Тропи розглядаються як поняття поетики, стилістики та риторики та 

означають такі звороти (образи), які базуються на вживанні слова (або 

сполучення слів) в переносному значенні та використовуються для посилення 

образності та виразності мови [3, с. 520]. На відміну від тропів експресивні 

засоби не утворюють образів, а підвищують виразність мови та підсилюють її 

емоційність за допомогою синтаксичних структур. Поділ стилістичних засобів 

на виразні й образотворчі є умовним, оскільки образотворчі засоби, тобто 

тропи, виконують також експресивну функцію, а виразні синтаксичні засоби 

можуть брати участь у створенні образності, у зображенні [4, с. 55]. 

Проаналізуємо функціонування стилістичних прийоми та частотність їх 

використання у романі Оскара Уальда «Портрет Доріана Грея». 

Роман починається з таких слів: «The studio was filled with the rich odour of 

roses, and when the light summer wind stirred amidst the trees of the garden there 

came through the open door the heavy scent of the lilac, or more delicate perfume of 

the pink-flowering thorn» [8]. 
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Ми можемо побачити, що автор використовує три вида квітів, таких як: 

троянди (roses), бузок (lilac) та шипшина (pink-flouring thorn); і три синоніми 

слів «запах», «аромат»: «odour», «scent», «perfume». Але важливим є те, що 

автор використовує прийом градації: спочатку  «rich odour», далі «heavy scent», 

і в кінці «more delicate perfume». 

Градація (gradation) – стилістична фігура, яка полягає у поступовому 

нагнітанні засобів художньої виразності задля підвищення (клімакс) чи 

пониження (антиклімакс) їхньої емоційно-смислової значущості [5].  

Оскар Уайльд дуже тонко описує коштовне каміння за допомогою 

використання метафор, тобто перенесення назви за подібністю, а також сама 

переносне значення, в основі якого лежить схожість [7]. 

«He loved the red gold of the sunstone, and the moonstone`s pearly whiteness, and 

the broken rainbow of the milky opal.» – автор використовує прийом перерахування, 

вживаючи такі метафори: pearly whiteness, broken rainbow, milky opal. 

Для того, щоб не втратити свою витонченість та багатство автор вставляє в 

речення важливі для створення атмосфери слова: замість «…the (…) ticking of 

the clock…», він пише «…the (…) ticking of the Louis Quatorze clock…», замість 

«…placed the book on the little table…» він пише «…placed the book on the little 

Florentine table».  

За результатами нашого дослідження зауважимо, що для автора значну 

роль грають епітети, щоб показати світ речей та дати їм свою естетичну оцінку. 

Ці слова чи словосполучення, завдяки особливій функції в тексті, допомагають 

слову набути нового значення або смислового відтінку, підкреслють характерну 

рису, визначальну якість певного предмету або явища, збагачують мову новим 

емоційним сенсом, додають до тексту певної мальовничості, насиченості [5].  

Епітет «exquisite» (вишуканий) зустрічається  дуже часто в романі, наприклад як 

і слова: «beauty» (краса) і  «beautiful» (красивий), також слова синонімічного 

ряду «delightful», «marvellous», «fascinating», «wonderful», «charming», «subtle», 

«refined», «picturesque». 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%84%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81_(%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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Оскар Уайльд є не звичайним письменником та його індивідуальність 

вираження можна побачити в екзотиці його стилістичних прийомів та 

найменування витончених запахів, квітів, коштовного каміння. 

На прикладі цього уривку за допомогою метафор та епітетів можна 

простежити екзотику його прийомів: «..the gleam of the honey-sweet and honey-

coloured blossoms of a laburnum, whose tremulous branches seemed hardly able to 

bear the burden of a beauty so flame-like as theirs; and now and then the fantastic 

shadows of birds in flight flitted across the long tussore-silk curtains that were 

stretched in front of the huge window, producing a kind of momentary Japanese 

effect... The sullen murmur of the bees shouldering their way through the long 

unmoun grass, or circling with monotonous insistence round the dusty gilt horns of 

the straggling woodbine, seemed to make the stillness more oppressive.» 

«The wind shook some blossoms from the trees, and the heavy lilac-blooms, with 

their clustering stars, moved to and fro in the languid air”. (stars – метафора для 

визначення бузини). 

Для опису вишуканої бібліотеки Генрі, автор знову використовує 

різноманітні епітети: «a luxurious armchair», «a charming room», «panelled 

wainscotting of olive-stained oak», «cream-coloured frieze», «silk long-fringed 

Person rugs», «a statuette by Clodion», «a copy of «Les Cent Nouvelles», bound for 

Margaret of Valois by Clovis Eve», «large blue china jars». 

О.Уайльд уміло використовує різні стилістичні прийоми, які надають 

оповіданню образність і метафоричність. Наприклад, дуже часто автор 

використовує прийом порівняння з метою більш точної характеристики 

предмета або явища: “The dim roar of London was like the bourdon note of a 

distant organ. Talking to him was like playing upon an exquisite violin. Then it 

became louder, and sounded like a flute or a distant hautbois”. She makes them as 

responsive as a violin.  

Також наведемо приклади порівняння квітів, що є характерною 

особливістю автора: 
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“..the tulip-beds across the road flamed like throbbing rings of fire. His nature 

had developed like a flower, had borne blossoms of scarlet flame. Her hair clustered 

round her face like dark lеаves round a pale rose. The huge sunlight flamed like a 

monstous dahlia with petails of yellow fire. A faint blush, like the shadow of a rose in 

a mirror silver, came to her cheeks. Her body swayed, while she danced, as a plant 

sways in the water. The curves of her throat were the curves of a white lily. She 

trembled all over, and shook like a white narcissus. She flung herself at his feet, and 

lay there like a trampled flower”. 

Роман містить в собі дуже багато метафор з використанням коштовних 

каменів, птахів, звірів, квітів. Наприклад: «Don`t squander the gold of your 

days..». - gold є символом багатства, ...as though it were sweeter than honey to the 

red petals of her mouth... – sweeterу використовується у значенні  «приємно», 

метафора the red petals of her mouth означає «губи», створює яскравий образ. 

Метафора надає виразність і наступному виразу ...lights were still burning from 

three flickering jets: thin blue petals of flame they seemed, rimmed with white fire. –  

 petals тут означає  «язички полум’я». 

О.Уайльд використовує прийом уособлення (вид метафори, вираз, що дає 

уявлення про певне поняття або явище шляхом зображення його у вигляді живої 

особи і наділеного її властивостями [5]) описуючи  природу, як живе створіння: 

«Ah! But what do you mean by good?» cried Basil Hallward. 

«Yes, » echoed Dorian (…), «what do you mean by good, Harry?» 

«To be good is to be in harmony with oneself,» he replied (…). «Discord is to be 

forced to be in harmony with others. One`s own life - that is the important thing. As 

for the lives of one`s neighbours, if one wishes to be a prig or a Puritan, one can 

flaunt one`s moral views about them, but they are not one`s concern. Besides, 

Individualism has really the higher aim. Modern morality consists in accepting the 

standard of one`s age. I consider that for any man of culture to accept the standard of 

his age is a form of the grossest immorality.» 

«Oh! But I have seen specimens of the inhabitants – перифраза, опис того, що 

можна сказати одним словом, – замість ladies герцогиня говорить specimens of the 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
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inhabitants: «I must confess that most of them are extremely pretty. And they dress 

well, too. They get all their dresses in Paris. I wish I could afford to do the same.» 

Алюзія –  стилістична фігура, що містить указівку, аналогію чи натяк на 

певний історичний, міфологічний, літературний, політичний або ж побутовий 

факт, закріплений у текстовій культурі або в розмовному мовленні [5]. «That 

Tartuffe has emigrated to England and opened a shop.» – автор використовує 

прийом алюзії при згадуванні імені Тартюфа – персонажа Мольєра.   

Ah! Here is the Dushess, looking like Artemis in a tailor-made gown. Артеміда 

(Artemis) – богиня тварин та мисливства. 

Важливим спостереженням є те, що у романі важливу роль грає парадокс 

(судження, розходиться з загальноприйнятою, традиційною думкою) у 

сюжетних лініях та персонажах. Наприклад:  

Безіл Холлуорд говорить : «There is hardly a single person in the House of 

Common worth painting; though many of them would be the better for a little 

whitewashing.» – автор використовує ефект полісемії, бо слово whitewashing має 

окрім головного значення (побілити, замазати) ще одне (обілити), коли члени 

Палати Громад мають заплямовану репутацію. 

Також у романі зустрічаються : «The way of paradoxes is the way of truth. To 

test Reality we must see it on the tight-rope. When the Verities become acrobats we 

can judge them.» Тут Уайльд використовує прийом уособлення, наділяючи 

дійсність Reality та чесности Verities здатностями акробатів.  

«The body sins once, and has done with its sin, for action is a mode of 

purification… The only way to get rid of a temptation is to yield to it». – 

використано прийом метонімії  у словосполученні...the body sins... слово «тіло» 

вживається у значенні «людини».  

Прийом антитези – це стилістичний прийом, який полягає в зіставленні 

різко відмінних або контрастних понять і образів. 

«The only things one never regrets are one`s mistakes». «Nowadays people 

know the price of everything, and the value of nothing». Автор використовує 
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різницю лексичних значень слів price (ціна) і value (цінність), для вираження 

гордовитих поглядів англійського суспільства. 

Проаналізувавши роман Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея», ми 

зазначимо, що за частотністю переважають такі стилістичні прийоми та фігури 

мовлення, як: епітети (30%), метафори (25%), порівняння (17%), метонімія 

(5%), градація (3%), парадокс (2%), алюзія (2%), оскільки за їх допомогою 

автор намагається показати свою індивідуальність та суб’єктивність написання. 

Вони конкретизують описання, доповнюючи створювану уявою читача картину 

новими експресивними деталями, посилюють емоційний ефект. 

Такі прийоми та фігури, як алюзія, метонімія, оксюморон, парадокс, 

градація  утворють емоційне та логічне підсилення і не залишають читача 

байдужим до написаного. Саме за допомогою цих прийомів автор ні на секунду 

не дає забути, що все навколо його персонажів вишукано і красиво. Все це має 

цілком певну мету – описати витонченість оточення героя. 

Перспективу вбачаємо у подальшому аналізі стилістичних фігур 

мовлення на базі ширшого мовного матеріалу. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Стилістика // [Ел. ресурс] – Режим доступу: http://5fan.info/ujgqasyf 

sbewotrpol.html 2. Стилістика // [Ел. ресурс] – Режим доступу : http: //wikipedia 

.org/wiki/ 3. Лингвистический энциклопедический словарь / [упоряд. В.Н. 

Ярцева]. – М.: Сов. Энциклопедия, 1990. – 685с. 4. Арнольд И. В. Стилистика 

современного английского языка (стилистика декодирования.) / И. В. Арнольд. 

– М.: Флинта-Наука, 2009. – 384с. 5. Риторичні фігури // [Ел. ресурс] – Режим 

доступу: http://rhetfig.appspot.com/list 6. Єфімов Л. П. Стилістика англійської 

мови і дискурсивний аналіз. Учбово-метод. посібник / Л.П. Єфімов, О.А. 

Ясінецька. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 240с. 7. Метафора // [Ел. ресурс] – 

Режим доступу: http://bibliograph.com.ua/russkiy-yazik-2/9.htm 8. Wilde O. The 

Picture of Dorian Gray: [Ел. ресурс] – Режим доступу : http://genius.com/Oscar-

wilde-the-picture-of-dorian-gray-chap-1-annotated/ 

http://5fan.info/ujgqasyf%20sbewotrpol.html%202
http://5fan.info/ujgqasyf%20sbewotrpol.html%202
http://wikipedia.org/wiki/
http://wikipedia.org/wiki/
http://rhetfig.appspot.com/list%206
http://bibliograph.com.ua/russkiy-yazik-2/9.htm
http://genius.com/Oscar-wilde-the-picture-of-dorian-gray-chap-1-annotated/
http://genius.com/Oscar-wilde-the-picture-of-dorian-gray-chap-1-annotated/


 48 

УДК 81.111.111 

ТАКСИСНА ФУНКЦІЯ ГРАМАТИЧНИХ ФОРМ  
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

Білевич І.І. (Харків) 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Дудоладова А.В. 
 

Стаття присвячена особливостям реалізації таксисної функції граматичними формами 
у сучасній англійській мові. Проаналізовано частотність використання різних граматичних 
форм на матеріалу художнього тексту. 
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Статья посвящена особенностям реализации таксисной функции грамматическими 

формами в современном английском языке. Проанализирована частотность использования 
различных грамматических форм на материале художественного  текста. 
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The article studies peculiarities of taxis in modern English. Regularity of using different 

grammar forms in literary texts has been studied.  
Keywords: form,  grammar, taxis. 

 

Незважаючи на те, що наприкінці XX ст. з’явилася ціла низка 

фундаментальних досліджень з теоретичної граматики англійської мови [1; 2; 4], 

деякі її питання, а саме: перфектність, все ще залишаються невирішеними, що й 

обумовлює актуальність нашої роботи. 

Об'єктом аналізу є граматичні форми перфекту у сучасній англійській мові. 

Предметом дослідження є особливості реалізації таксисної функції у 

сучасній англійській мові. 

Метою нашої статті є розгляд дискусійних питань категорій англійського 

дієслова. Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання таких завдань:  

1) з’ясувати семантичний зміст категорій «час», «таксис», «вид»;  

2) описати часо-видову приналежність перфекта.  

Як відомо, граматичні явища можна описувати у напрямку «від форми до 

значення» або у напрямку «від значення до форми».  Стосовно сутності 

перфекта, слід спочатку розібратися, яку частину об’єктивної дійсності 

відображає ця дієслівна форма та яким чином в ній репрезентується сама мовна 

концепція часу. 
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Будь-яка мовленнєва ситуація, як “миттєве” просторово-часове поле 

реальної взаємодії мовця з мовою, відображає об’єктивну дійсність. “В 

природній мові екстралінгвістична реальність являє собою світ, узятий в 

інтерпретації його людьми, разом із їхнім ставленням один до одного, з тим, як 

люди, що використовують мову, концептуалізують позамовну дійсність; з 

іншого боку, будь-які мовленнєві комбінації можливі лише на тлі певного 

заданого способу мовної концептуалізації світу” [2, с. 7]. 

Якщо мовна концептуалізація світу загалом здійснюється за допомогою 

системи когнітивних категорій – лексико-семантичних поняттєвих категорій 

(типів), а також граматичних поняттєвих категорій (фокусів), відображених у 

лексико-граматичній системі мови, то прагматична (мовленнєва) 

концептуалізація відбувається за допомогою мовленнєвих ситуацій.  

Розглянемо, наприклад, систему дієслівних форм: з одного боку, її 

компоненти описано тріадою граматичних (дієслівних) фокусів часом – видом –

 таксисом, а, з іншого боку, ця система відрізняється лексико-семантичними 

рисами, відображеними у ситуаційному типі дієслова (наприклад, 

+ моментальність, + предельність, + динамичність). В цій системі також обов’язково 

присутній прагматичний компонент – мовленнєві ситуації, як просторово-часове поле 

вживання дієслівних форм у мовленні. Такі дієслівні фокуси мають універсальний 

характер: вони притаманні дієслівним системам у всіх природних мовах світу. 

Розглянемо зміст кожного з фокусів: часу, виду і таксису [2]. 

Категорія часу вибудовує події у хронологічному порядку за їх 

відношенням до момента мовлення як теперішне, минуле і майбутнє. Іншими 

словами, вона відображає об’єктивний час і слугує для часової локалізації подій 

по відношенню до факту повідомлення – мовленнєвій дії. 

Категория виду виступає елементом темпоральної перспективи з метою 

адаптації людини до нових ситуацій [5, с. 430]. На відміну від часу, вид 

пов’язаний з узагальненою темпоральною структурою, з тим, як вона 

інтерпретується мовцем. Вид характеризує  протікання або розподіл дії у часі. 

Вид визначається як граматична категорія дієслова, що передає характер плину 
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дії, виражену дієсловом. Протиставлення аспектуальних значень виступає як 

вид, якщо воно отримує в мові статус граматичної категорії. Інакше воно 

розглядається як семантична (поняттєва) категорія [1, с. 83]. 

Таксис розуміємо як мовну категорію, що характеризує 

часові (хронологічні) відносини між діями: одночасність / неодночасність, 

переривання дії, співвідношення головної і супутньої дії, слідування / попередність.  

Ю.С. Маслов визначає перфектність як семантичну категорію, що 

"характеризується своєрідною часовою двоїчністю", тобто поєднанням в одній 

предикативній одиниці двох пов’язаних між собою часових зрізів (планів) – 

попереднього, коли відбулася або відбувалася дія, та наступного, певного  

моменту часу (точки відліку), когда актуалізуються, оцінюються наслідки цієї 

дії або вона сама [3].  

В англійській мові значення перфектності формується як кореляція 

поля часу і таксису, причем поняття таксису виступає тут не як просте "часове 

співвідношення мід діями”, а ускладнюється прагматичним компонентом –

імпліцитними значеннями мовця / спостерігача. "Ця форма минулого  часу 

дієслова не розповідає про позначувану подію, а коментує його: мовець 

зображує подію як минулу, але разом з тим і як складову частину свого 

теперішнього, частину світу свого висловлювання" [3, с. 207]. 

Отже, маємо три дієслівних фокуса: час, вид, таксис, які утворюють 

самодостатню систему для характеристики дієслівних парадигм. Кожна особова 

дієслівна форма (Simple, Continuous, Perfect и Perfect Continuous) маркована за 

категорією часу, а маркованість + вид та / або + таксис мають лишь деякі з них. 

Якщо форма Simple характеризується лише за допомогою часу, форма Perfect, як 

більш складна, описується двомя рівнями концептуалізації – таксисом і часом: 

фокус таксису накладається на фокус часу.  

Питання про місце перфекта в системі граматичних категорій 

англійського дієслова, як і раніше, викликає багато дискусій. Основними 

трактуваннями англійського перфекта є такі: 
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1) перфект – це категорія часу [5, с. 314]; 

2) перфект – це категорія виду [2, с. 289]; 

3) перфект – це самостійна граматична (морфологічна) категорія, а саме категорія 

часової віднесеності, відмінна як від категорії часу, так і від категорії виду [6]. 

Відомо, що в сучасному усному мовленні вживаються синтетичні 

перфектні форми, тобто перфектні форми без допоміжного дієслова have: I seen 

them; We been hear [5, c. 6]. На нашу думку, існування таких форм є додатковим 

доказом того, що перфект не є категорією часу, бо в них немає жодного 

показника-часу. Слід зазначити, що більшість сучасних англістів розглядають 

перфектні форми поряд з тривалими як видові. Однак, прогресив та перфект не 

можуть бути протиставлені у бінарній опозиції: вони протиставляються не одне 

одному, а простим формам, тобто нетривалим, неперфектним [1, с. 12]. 

Отже, перфект – це самостійна морфологічна категорія англійського 

дієслова, відмінна як від категорії часу, так і від категорії виду. 

Перспективу дослідження вбачаємо у більш детальному аналізі категорії 

виду у сучасній англійській мові.  
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Стаття присвячена вивченню особливостей прагматичної складової інавгураційної 
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Статья посвящена изучению особенностей прагматической составляющей 
инаугурационной речи как типа американского президентского дискурса. Президент США 
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The article is dedicated to studying the pragmatic component of the inaugural address as a 
type of the American Presidential discourse. President of the United States is considered to be a 
model identity; the author of the article selects and studies diachronically the speech acts 
functioning in the analyzed discourse type. 

Key words: American Presidential discourse, diachronic study, model identity, speech act. 
 
Вивчення особливостей мовлення представників певних 

лінгвокультурних спільнот та певних соціальних угруповань є наразі одним з 

перспективних напрямків прагмалінгвістики. Учені здійснюють аналіз 

дискурсивні практик особистості як особливого типу соціальних практик, як 

сукупності типів і видів дискурсів, що функціонують одночасно у певному 

соціальному просторі, конструюючи ситуації та особистості в цих ситуаціях, з 

одного боку, та є сформованим цими ситуаціями та особистостями, з іншого, 

(детальніше див. [6]). Таким чином, виявлення специфіки мовленнєвої 

діяльності американського президента з акцентом на зміни, що ця діяльність 

зазнала протягом трьохсотрічної історії існування інституту президентства в 

США є  актуальним. 
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Мета роботи полягає у встановленні специфіки прагматичної складової 

інавгураційної промови американського президента на різних історичних 

етапах існування цього інституту, починаючи з XVIII ст. Для досягнення 

поставленої мети у роботі вирішуються такі завдання: на основі вітчизняних та 

зарубіжних теоретичних розробок визначається поняття модельної особистості 

президента США; виокремлюється американський президентський дискурс, 

який формує прагматичний рівень в структурі аналізованої особистості, та 

інавгураційна промова як його тип; проводиться діахронічний аналіз 

мовленнєвого акту – структурної одиниці інавгураційної промови. 

Об’єктом дослідження є інавгураційна промова американського 

президента XVIII – ХХІ ст., а предметом – типові мовленнєві акти, що їх вжито 

у даному типі американського президентського дискурсу в діахронії. 

Матеріал дослідження становлять 300 мовленнєвих актів, отриманих 

методом суцільної вибірки, з інавгураційних промов, виголошених 

президентами США у XVIII – ХХІ ст. 

Теоретичною базою дослідження є прагма-дискурсивна парадигма 

лінгвістичного знання, яка постулює дискурс як мовлення, занурене в життя 

(Н.Д. Арутюнова, О.С. Кубрякова, І.П. Сусов, І.С. Шевченко). У роботі 

використовується метод дискурсивного аналізу для з’ясування 

прагмадискурсивних особливостей інавгураційної промови; дескриптивний та 

інтерпретаційний методи вживаються для систематизації засобів вербалізації 

мовленнєвих актів в американському президентському дискурсі; частотність 

досліджуваних явищ визначена за допомогою квантитативного методу. 

Наукова новизна роботи зумовлюється тим, що на основі авторського 

аналізу інавгураційних промов американських президентів XVIII – ХХІ ст. 

виявляються типові риси зазначеної особистості з наголосом на модельній ролі, 

яку відіграє президент в лінгвокультурі США.  

Розгляд специфіки мовлення американського президента здійснюємо у 

межах теорії мовної особистості та її відгалужень. У цьому дослідження 

базуємося на визначені мовної особистості як сукупності здібностей та 
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характеристик людини, що «обумовлюють створення і сприйняття нею текстів, 

які відрізняються ступенем структурно-мовної складності, глибиною і точністю 

відображення дійсності та певною цільовою спрямованістю» [2, с. 3-5]. 

Відгалуженням теорії мовної особистості є виділення прототипного образу або 

модельної особистості, тобто типового представника етносоціальної групи, 

якого можна впізнати за специфічними характеристиками вербальної та 

невербальної поведінки та виведеної ціннісної орієнтації [1, с. 99]. Аналізувати 

специфіку епохи (у нашому дослідженні – лінгвокультурна спільнота США 

XVIII – ХХІ ст.) можна завдяки саме модельним особистостям, адже їх 

найважливішою характеристикою є вплив на все суспільство, тому вважаємо 

правомірним досліджувати модельну «Президент США». Країнознавчі джерела 

відзначають, що президент є одночасно найвпливовішим носієм виконавчої 

влади в державі і моральним взірцем, поведінка якого, у т.ч. мовленнєва, 

формує ставлення, упередження та переконання усього суспільства; вплив 

Президента на націю поширюється далеко за межі політичних рішень [9, c. 39-40; 7; 8]. 

Дискурс є базовою характеристикою особистості і невід’ємним 

компонентом при її моделюванні [1]. Поведінкові характеристики цієї мовної 

особистості – це сукупність вербальних індексів, що визначають аналізовану 

особистість як тип, тобто її дискурс. Останній трактуємо у річищі 

прагмалінгвістики, підсумовуючи визначення останніх десятиліть [4, 5, 6 та ін.] 

як особливе використання мови для відображення особливої ментальності, у 

нашому дослідженні жіночої, як соціальну діяльність у рамках певного соціуму, 

або мовлення, занурене в життя, цілеспрямовану соціальну дію, компонент, що 

бере участь у взаємодії людей і механізмах їхньої свідомості. Отже, 

американський президентський дискурс – це мисленнєво-комунікативний 

феномен, процес та результат мовленнєвої діяльності президента США, який 

відбиває його соціальний стан і ментальність певного історичного періоду.  

Аналізована у цій роботі інавгураційна промова належить до 

інституційного типу дискурсу, що визначається типами соціальних інститутів, 

які склалися в суспільстві, характеризується низкою лінгвістично релевантних 
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ознак, з яких найважливішими є мета спілкування, представницька 

комунікативна функція його учасників і фіксовані типові обставини 

спілкування [1, с. 193]. Інавгураційна промова, таким чином, пов’язана з 

інститутом президентства, метою її виголошення є оприлюднення новообраним 

президентом США програми його адміністрації на майбутні чотири роки, 

фіксованим місцем і часом її виголошення є церемонія інавгурації на сходах 

будівлі Капітолію 20 січня наступного після президентських виборів року [9, с. 44]. 

Одинцею дослідження є мовленнєвий акт, який визначаємо як мовленнєву 

взаємодію мовця і слухача для досягнення певних перлокутивних цілей мовця 

шляхом конструювання ними дискурсивного значення у ході спілкування [5, с. 109]. 

За Г.Г. Почепцовим в інавгураційній промові досліджуємо наступні мовленнєві 

акти: констатив, директив (ін’юнктив та реквестив), промісив, перформатив, 

квеситив, та менасив [3, с. 437-444]. 

За нашими даними, найуживанішим мовленнєвим актом а 

американському президентському дискурсі є констатив (75% у XVIII ст. та по 

35% у ХІХ ст. і ХХ-ХХІ ст.) Такий розподіл даних вважаємо цілком природним 

і обґрунтованим: природа інавгураційної промови передбачає декларування 

програми нової адміністрації. Так, у своїй промові перший президент 

Дж. Вашингтон вказує на визначення майбутнього Сполучених Штатів: 

No People can be bound to acknowledge and adore the invisible hand, which 

conducts the Affairs of men more than the People of the United States [4]. 

В свою чергу восьмий президент США М. ван Бурен підкреслює переваги 

того, що він та його аудиторія були народжені американцями: 

Though not altogether exempt from embarrassments that disturb our 

tranquillity at home and threaten it abroad, yet in all the attributes of a great, 

happy, and flourishing people we stand without a parallel in the world [3]. 

Сорок четвертий президент США Барак Обама розмірковує про потенціал 

своєї країни: 
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America’s possibilities are limitless, for we possess all the qualities that this 

world without boundaries demands:  youth and drive; diversity and openness; 

an endless capacity for risk and a gift for reinvention [1].   

З іншого боку, необхідно звернутись до мовленнєвих актів, що є 

специфічними для кожного з трьох століть існування інституту президентства в 

США. Так, за нашими даними, у XVIII ст. менасиви-загрози та перформативи 

не використовуються при зверненні до нації. Промісиви та квеситиви 

знаходимо у 10% кожний, директиви – у 5% випадків. Наприклад, президент 

Вашингтон задає риторичне питання: 

How far the former can be impregnably fortified? … How can the latter be 

safely and advantageously promoted? [4]. 

У ХІХ ст. кількість запитань в інавгураційній промові зростає до 25%, 

обіцянь – до 20%, зявляється невелика кількість менасивів, директиві та 

перформативів (по 5% кожний). Наприклад, президент ван Бурен обіцяє 

сумлінно виконувати свої обов’язки:  

Those opinions I shall endeavor to carry out with my utmost ability [3]. 

Для ХХ-ХХІ ст. характерним є значне збільшення уживаних в 

інавгураційній промові директивів (30%), а кількість промісивів та квеситивів 

знижується до 15% та 10% відповідно. Так, президент Кеннеді закликає націю: 

… ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country [2]. 

Узагальнюючі всі отримані в ході дослідження дані, зауважимо, що 

простежується загальна тенденція розширення діапазону уживаних 

мовленнєвих актів в американському президентському дискурсі: з отриманням 

все більш значущої ролі на світовій арені роль президента США також 

посилюється, звідси й все більша впевненість у тому, що проголошується в 

інавгураційній промові. Якщо у перших промовах дві третини обсягу займали 

констативи, то інавгурація ХХІ ст. містить різноманіття мовленнєвих актів, а 

ХІХ ст. є своєрідним перехідним етапом, коли частина мовленнєвих актів 

вживається зі значним відривом від інших. 
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Перспективу подальших розвідок вбачаємо у розбудові повної структури 

модельної особистості президента США, а саме аналіз ціннісного та 

поведінкового рівнів у діахронії. 
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Стаття присвячена дослідженню впливу відеофільму на підвищення ефективності 
вивчення такого граматичного явища як умовний спосіб англійського дієслова. 
Розглядається відеофільм не тільки як джерело великої кількості потрібних граматичних 
структур та неадаптованого тексту на мові оригіналу, а й як базадля створення системи вправ 
пов’язаних однією сюжетною лінією. 

Ключові слова: відеофільм, граматика, система вправ, умовний спосіб. 
Статья посвящена исследованию влияния видеофильма на повышение 

эффективности изучения такого грамматического явления как сослагательное наклонение 
английского глагола. Рассматривается видеофильм не только как источник большого 
количества нужных грамматических структур и неадаптированного текста на языке 
оригинала, но и как базу для создания системы упражнений связанных одной сюжетной линией. 

Ключевые слова: грамматика, видеофильм, система упражнений, сослагательное 
наклонение. 

The article in dedicated to the influence of the videofilm on improving the efficiency of 
such a grammatical phenomenon as the Subjunctive Mood of the English verb. The videofilm in 
considered not only as a source of a large number of required grammatical structures and unadapted 
text in the original language, but also as a basis for creating a system of exercises integrated into 
one story line. 

Key words:grammar, Subjunctive Mood, system of exercises, videofilm. 
 

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

базовою складовою усіх проявів іноземноі мови. Спілкування в усній і 

письмовій формі не можливе без використання граматичних структур. 

Навчання англійcької граматики може викликати певні проблеми в залежності 

від класифікації граматичних явищ щодо ступеня їх складності. Відподання та 

продуманного планування послідовності вправ вчителем, уміння правильно 

систематизувати ці вправи залежить результат, а саме – формування 

граматичних навичок [1,c. 95]. Проблемою покращенням навчання граматики 

займались Г.Е. Борецька, В.В. Осідак, Т.О. Стеченко, але ця проблема не 

достатньо опрацьована у навчальних матеріалах. 
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Не зважаючи на те, що в англійській граматиці є велика кількість різних 

правил, одним з найскладніших питань вважається вживання граматичних 

структур умовного способу англійського дієслова. Зрозуміти вживання форм не 

складно, більш складним завданням є утримати всю інформацію у свідомості і 

використовувати її в спілкуванні (природньому мовленні). У процесі навчання 

граматики англійської мови необхідно надати можливість самим студентам 

робити узагальнення та висновки щодо утворення та вживання граматичних 

структур, що вивчаються, встановлювати логічні зв’язки між різними 

граматичними явищами, формулювати та використовувати на практиці 

правила. Актуальність нашого дослідження полягає у спробахурізноманітнення 

роботи на підвищення ефективності формування граматичних навичок за 

допомогою відеофільму, який має сприяти зацікавленню студентів у вивченні 

теми та залишає у підсвідомості асоціацію граматично правильно побудованого 

речення із моментом відеофільму. Об’єктом нашої роботи є граматичні 

навички, а предметом – формування цих навичок. 

Мета нашого наукового дослідження полягала устворенні комплексу 

вправ для удосконалення функціонування граматичних навичок у свідомості 

студентів-філологів молодших курсів. Для реалізації цієї мети були виконані 

наступні завдання: 

• сформована структура навчальних матеріалів, 

• створений комплекс навчальних матеріалів, 

• проведене експериментальне навчання, 

• проведена статистична обробка даних. 

Перевірка ефективності створених навчальних матеріалів відбувалась за 

допомогою експериментального навчання протягом 45 хвилин два рази на 

тиждень згідно з розкладом студентів. До нього були залучені студенти другого 

курсу факультету іноземної філології Харківської гуманітарно-педагогічної 

академії.Було охоплено 33 студенти, це дві навчальні групи: 211ан – 

експериментальна та 212ан – контрольна. 

На початку експерименту був проведений передекспериментальний зріз 
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з метою виявлення рівня знань студентів-філологів з теми “Умовний спосіб”. 

Максимальний бал за нього, який міг отримати кожен студент, становив 5 

балів. Середній бал студентів-філологів експериментальної групи становив 3,6 

бали, а контрольної групи – 3,67, що продемонстровано на діаграмі (див. рис.1). 

 

 

 

 

 

 

       Рис 1. Рівень володіння граматичною структурою  
до проведення експериментального навчання 

 

Таким чином ми можемо зробити висновки про те, що:  

1. протестовані студенти набрали близько 72 %  балів від 

максимально можливих; 

2. експериментальна та контрольна групи є достатньо однорідними в 

знаннях по темі “Умовний спосіб”. 

Експериментальне навчання було проведено із використанням 

відеофільму “Шерлок Холмс” [4] (англ. Sherlock Holmes) британського 

режисера Гая Річі про детектива Шерлока Холмса, літературного персонажа 

видатного англійського письменника сера Артура Конан Дойля, з 

неадаптованим текстом на мові оригіналу, що демонструє нам чудову 

англійську мову, тому що більшість акторів є носіями британського варіанту 

англійської мови. Текст відеофільму насичений значною кількістю прикладів 

вживання умовного способу, за допомогою яких яскраво передається сюжет 

детективу: сподівання героїв знайти пояснення всім доказам та знахідкам, 

прагнення не заплутатись у брехні та знайти справжнього злочинця. 

Змістрозроблених нами вправ базується на сюжеті цього відеофільму, і це, на 

нашу думку, має підвищити мотивацію студентів. 

При створені навчальних матеріалів ми звертали увагу на кількість 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D1%96_%D0%93%D0%B0%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C
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годин відведених на опрацювання матеріалу нашого дослідження (8 годин). 

Таким чином був розроблений комплекс із шести уроків, кожен з яких несе своє 

цільове навантаження і безосередньо зв’язаний із сюжетом відеофільму 

“Шерлок Холмс”, який студенти-філологи експериментальної групи 

переглянули на першому занятті експериментального навчання. Уроки 

включають в себе вправи спрямовані на прийом або видачу інформації таких 

типів як: рецептивні – вправи на  сприйняття й розуміння певної вербальної 

інформації, репродуктивні – на відтворення повністю або із змінами сприйнятий 

навчальний граматичний матеріал, рецептивно-репродуктивні – на  сприйняття 

вербальної інформації з подальшим частковим її продукуванням, рецептивно-

продуктивні – на продукування іншомовних висловлювань з попереднім 

сприйняттям та розумінням текстута продуктивні – на самостійне 

висловлювання студентами думок [2, с.10]. 

На початку експериментального навчання вводяться вправи на 

знаходження та аналіз вживання умовного способу в англійській мові, а саме: 

Subjunctive I, Conditional Mood, Suppositional Mood, Subjunctive II у різних 

вправах уроку, з метою логічно-практичного   аналізу студентами прикладів 

умовного способу, а отже удосконалення навички правильного його вживання. 

Приклад речення на аналіз вживання граматичної конструкції Suppositional 

Mood: When Blackwood invited me to Pentonville prison, he suggested that I should 

widen my gaze. Вправа 5 спонукає студентів оперувати знаннями, які були 

задіяні у попередніх завданнях та визначити певний вид умовного способу у 

тих реченнях, де він наявний. Такі вправи становлять зміст Уроку 1.  

Наступні чотири заняття містять у собі вправи на аналіз, переклад, а 

також створення правильних форм кожного підвиду даного граматичного 

явища окремо. На цих етапах звертається увага студентів на найбільш 

проблемні для засвоєння граматичні конструкції. Наприклад: Урок 2, де 

вивчається Subjunctive I, під час опрацювання якого студенти виконують 

вправи на аналіз граматичних конструкцій у реченнях, наприклад: He demands 

that you terrorize my patients and perform outlandish experiments on my dog. У 
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другому завданні підбирається правильна форма дієслова, розкриваючи дужки, 

наприклад: Thiswineisexcellent. I insist that you (to try) some, really. У наступному 

робиться переклад на українську мову, наприклад: It is important that one of the 

great benefits of my work be that I can pick and choose my clients… I'll get him, but 

not for you.У заключній вправі уроку студенти перекладають з української на 

англійську мову, наприклад: О, ні, ні. Я наполягав, щомаленькідеталіповинні 

бути найважливішими. Візьміть Уотсон... 

Вправи Уроку 6 стимулюють студентів-філологів на самостійну й 

продуктивну роботу. Він містить найбільш творчі та об’ємні вправи. Першим 

завданням є створити речення із поданих у таблиці варіантів за сюжетом 

відеофільму. Другим є переклад, в якому студент повинен правильно вживати 

граматичну структуру, наприклад: Мої вибачення. Hеобхідно, щоб ви 

відправити рахунок Джону Уотсону, вулиця Бейкер 221Б. І в останньому 

завданні пропонується уявити себе одним із персонажів відеофільму “Шерлок 

Холмс” і відповісти на питання, наприклад: What would you tell to Blackwood on 

the bridge if you were Holmes?  

З метою встановлення ефективності розроблених навчальних матеріалів 

на останньому занятті з теми “Умовний спосіб” був проведений 

післяекспериментальний зріз в експериментальній та контрольній групах, який 

теж мав максимальну кількість балів – 5. Статистичний аналіз показав, що 

володіння структурами умовного способу студентів-філологів 

експериментальної групи підвищилось (4,47), а студентів-філологів  

контрольної групи у порівнянні з середньою оцінкою передекспериментального 

зрізу спостерігається незначне підвищення (3,78). Результати ми можемо 

побачити на діаграмі (див. рис. 2).  
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Рис. 2. Показники успішності навчання груп на початку та наприкінці експерименту 

Для більш конкретного підтвердження ефективності застосування 

розробленого комплексу граматичних вправ пов’язаних із сюжетом 

відеофільму, ми порівняли отримані результати контрольного зрізу 2 

експериментальним методом Р. Готтсданкера [3]. В результаті якого ми повинні 

були вирахувати величину estw2 , яка у нас дорівнює 0,25, а за твердженнями             

Р. Готтсданкера якщо estw2 більше, ніж 0,2,то різниця результатів вважається істотною. 

Таким чином ми можемо вважати, що вивчення такого граматичного 

явища, як умовний спосіб англійського дієслова, можна покращити за 

допомогою комплексу вправ з використанням речень, які пов’язані однією 

сюжетною лінією і підтримані відеокартинкою. Зміст таких вправ є додатковою 

можливістю асоціації граматичного явища з подіями у відеофільмі. 

Перспективу дослідження ми бачимо у розробці комплексів вправ для 

підвищення ефективностінавчання інших аспектів граматичних явищ 

англійської мови, які базуються на сюжеті та тексті англомовних відеофільмів. 
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Стаття присвячена аналізу типів та особливостей функціонування 
новітніх сленгових одиниць на прикладі серіалу «Покидьки».  

Ключові слова:  ідіома, молодіжний сленг, ненормативна лексика, 
«Покидьки».  

Статья посвящена анализу типов и особенностей функционирования 
новейших сленговых единиц на примере сериала «Отбросы». 

Ключевые слова: идиома, молодежный сленг, ненормативная лексика, 
«Отбросы». 

The article analyzes the types and peculiarities of the functioning of the newest 
slang units using examples of TV show "Misfits". 

Keywords: expletives, idiom, «Misfits», teenage slang. 
 
«Погані», або «Покидьки», (англ. Misfits) – британський комедійно-

фантастичний телевізійний серіал, що відрізняється своєрідним типом 

поведінки молоді, розкутістю і відсутністю цензури. Популярність серіалу 

обумовлює його вплив на мовну поведінку сучасної британської молоді, а, 

отже, і увагу дослідників до лексичної системи сучасної англійської мови. 

Саме тому об'єктом було обрано сленгові одиниці у серіалі «Покидьки», а 

предметом – типи і особливості функціонування новітніх сленгових одиниць, 

представлених у серіалі. 

Метою нашого дослідження є аналіз функціонування новітніх сленгових 

одиниць на прикладі серіалу «Покидьки». Для досягнення мети були вирішені 

такі завдання: 

• дати визначення поняттю «сленг» в англійській мові; 

http://tfile.me/forum/viewtopic.php?t=659349
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4333271_1_2&s1=%ED%E5%ED%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%E0%FF%20%EB%E5%EA%F1%E8%EA%E0
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• виявити й продемонструвати приклади функціонування 

новітніх сленгових одиниць. 

Матеріал дослідження – серіал Говарда Овермана «Покидьки»         

(Великобританія, 2009, серія 1, сезон 1) [2]. 

Мова наче дзеркало відображає особливості її носіїв: відмінності у 

їхньому походженні, статусі, виді професійної діяльності і т.п. Залежно від 

умов спілкування мовці використовують літературну чи нелітературну лексику.  

У цій статті буде розглянута нелітературна лексика, а саме: сленгові одиниці. 

Стиль даного серіалу можна визначити як розмовний, з притаманною 

йому лексикою, що використовується у невимушеній розмові і надає мовленню 

неофіційного звучання. Розмовне мовлення – функціональний стиль мовлення, 

який служить для неформального спілкування, коли автор ділиться з 

оточуючими своїми думками або почуттями, обмінюється інформацією з 

побутових питань у невимушеній обстановці, яка обумовлює велику свободу у 

виборі емоційних слів і виразів: ширше вживаються слова розмовні, 

просторічні, жаргонні, зокрема сленг [3]. 

Сленг – це слова, які живуть у сучасній мові повноцінним життям, але 

вважаються небажаними до вживання в літературній мові. Ця частина лексики 

відрізняється своїм розмовним і неофіційним характером. За допомогою сленгу 

можна найбільш повно і вільно висловити свої почуття та емоції. Ми 

приймаємо за основне визначення сленгу як «експресивно і емоційно 

забарвленої лексики розмовної мови, яка відхиляється від прийнятої 

літературної мовної норми» [4]. 

У будь-якій молодіжній субкультурі сленг – це один із способів 

самовираження. Всі проходять через той вік, коли лексикон забивається 

різними «слівцями», що не мають нічого спільного з нормальною мовою [1]. З 

часом більшість сленгових слів відходять у минуле, але деякими з них люди 

користуються все життя, навіть не замислюючись, ким і коли вони були 

придумані. 
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Так як у серіалі головними героями є молодь, а саме правопорушники, 

сленгові одиниці, які можна почути від початку до кінця кожної серії, не є 

дивом. У серіалі було знайдено багато сленгових одиниць, які розрізняються за 

декількома типами:      

• Звернення  (VOCATIVES): 

1. How are we gonna do this, man? 

2. You are a weird little psycho. 

3. You cheap bastard!  

4. I will kick your balls into your stomach, mate! 

5. We could die, you Freak!  

• Загальні сленгові слова (GENERAL SLANG WORDS): 

6. I got caught with a little bit of coke. Alright? I messed up one time. 

7. She is such a chav. 

8. Apart from all the killing and the dying and stuff, this community service 

wasn’t really as bad as I thought it was gonna be. 

9. I gotta do some restorative justice bollocks with her. 

10.  If that was me, I’d be all like crying my eyes out and shit. 

Також в серіалі можна знайти багато слів, видуманих самими героями: 

• Нецензурні слова (TABOO WORDS), які найчастіше використовує 

найбрутальніший герой серіалу Нейтан: 

11. You are a prick, man, look at you! (prick – A total asshole, jerk, or jackoff) 

12. "You're such a melon fucker"! (Melon fucker refers to an individual (usually 

male) who is so ugly the only way they can have sex is with a melon.) 

13. "Get away from me, melon fucker" 

14. Damn, that slut monkey gave my WHOLE fuckin' crew AIDS. Shiiieet. (slut 

monkey – a promiscuous woman) 

15. And you’d know about being mental...Wanker!   

16. She was a total slut fuck. 

• Матірні слова-підсилювачі, тобто слова, що додають емоційне 

забарвлення (INTENSIFIERS): 
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17. I shouldn’t even fucking be here! 

18. My aunt and uncle are well religious. 

19. I should have one of these bullshit powers. 

20. She looked proper sick. 

21. I feel really weird. 

• Ненормативна лексика (EXPLETIVES): 

22. That’s bollocks! 

23. Oh, for fuck’s sake! 

24. Well, this is a big load of wank! 

• Фразові дієслова, що містять нецензурні елементи: 

25. They wouldn’t be dicking around sticking notes in lockers… 

26. You screwed up big time. 

• Слова, пов'язані з сексуальним потягом «SEXUAL REFERENCE»: 

27. I would definitely shag her. 

28. You’re screwed. 

• Слова, пов'язані з частинами тіла «BODY PARTS»: 

29. I’ll kick you so hard in the cunt your mum will feel it. 

30. Your step dad has got a massive cock. 

• Слова, пов'язані з наркотиками: «DRUGS»: 

31. I had one wrap on me. 

32. I asked you to buy the gear. 

33. I think my brother may have spiked you [2] 

Отже, сленгові одиниці в даному серіалі становлять переважну більшість 

мовних одиниць. Оскільки головні герої відносяться до однієї соціальної групи, 

можна помітити, що вони всі є незадовільненими життям та невихованими. 

Використовуючи такі слова, приклади яких були надані вище, головні герої 

хочуть показати, що вони не схожі на усіх інших та доказати те, що вони дуже 

погані й круті. 

Також кожна  серія "Покидьків" містить в собі велику кількість ідіом. 
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Ідіома – це фраза або вираз, в якому слова, вжиті разом, мають значення, 

відмінне від того, яке наведене в словнику для кожного конкретного слова [5]. 

Складність англійської ідіоми полягає в тому, що її не можна перекладати 

дослівно, оскільки лексичне її значення не співпадає зі стилістичним. 

1. Maybe we should call it a day. - Напевно, нам слід закінчити на 

сьогодні. 

2. Hey, Adam, how's tricks? - Привіт Адам, як ся маєш? 

3. It’s dead weird. It's like I'm off my face. - Це вкрай дивно. Ніби я 

ненормальна. 

4. Keith was talking to me, and he's a dog, yeah? It's doing my head in.- 

Кіт говорив зі мною, і він собака, так? Це мене з пантелику збиває. 

5. I'm telling you, I'm losing it. - Я кажу тобі, я божеволію. 

6. So, I just want you to know that there's no hard feelings. - Так, я хочу 

щоб ти знала, ніяких образ. 

7. I forgive you. You made your point. - Я прощаю тебе. Ти довела свою 

точку зору. 

8. Have you seen this? Someone's taking the piss. - Ви це бачили? Хтось 

знущається. 

9. Oh, is he having a dig at us? - О, він насміхається над нами? 

10. Yeah, you just relax, isn't it? - Take it easy. Так, ти просто 

розслабляєшся, чи не так? - Заспокойся.  

11. What's that? Squeak up. - Що це було? Колись. 

12. Are you a virgin? High five! - Ти Незайманий? Дай п'ять! 

13. Oh, my God, I'm thinking about shagging a chav. Get a grip! - ... 

Тримай себе в руках. 

14. - It's a shame more women don't commit crime. Why is that? 

-  The way I see it, we're a girl short, man.  

- How's that? There's three of us and only two of them.  

- So it looks like one of us is going without.  

- Yeah, and the girls like, do they have a say in this? 
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- Шкода, що ще більше жінок не здійснюють злочинів. Чому це? Як на 

мене, нам не вистачає дівчат. Як це? Нас троє і лише дві з них. Значить, 

хтось із нас обійдеться. Так, а переваги дівчат, у них є право голосу? 

15. What did he get done for?- He said he was done for eating somepic'n'mix. За що 

він потрапив? Він сказав, за те, що їв асорті. 

16. When I was in sixth form, you came to my school. 

You gave this big talk about athletics andall your medals and that. - Коли я була 

в шостому класі, ти приходив в мою школу. Ти хвалився заняттями 

спортом і своїми медалями та іншим.  

17. Chloe is on one, because she thinks Jack is doing Lucy. - Хлоя 

викаблучується, бо думає, що Джек смажить Люсі. 

18. Well, I think we got away with it. - Ну, я думаю, що нам все зійде з рук.  

Проаналізувавши навіть одну серію серіалу «Покидьки», можна зробити 

висновок, що мова цього серіал дуже багата на сленг та ненормативну лексику. 

Так, сленгові одиниці зустрічаються у серіалі найчастіше (64% від загальної 

кількості використаних мовних одиниць); приклади з таким стилістичним 

явищем, як ідіома, становлять 36% від загальної кількості використаних мовних 

одиниць. Все це пов’язано з тим, що головні герої даного серіалу – молоді 

люди, точніше правопорушники, яким притаманно лаятися та демонструвати 

своє невдоволення життям, а також виражати своє ставлення через емоційно-

забарвлені слова зниженого регістру. 

Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому стилістичному аналізі 

зазначеного серіалу 
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Стаття присвячена дослідженню особливостей семантичної деривації у сучасній 
англійській мові. Проаналізовано основні способи зміни семантичного значення в 
англійських іменниках. 

Ключові слова: словотворення, семантична деривація, мотивація. 
Статья посвящена исследованию особенностей семантической деривации в 

современном английском языке. Проанализированы основные способы изменения 
семантического значения в английских существительных. 

Ключевые слова: словообразование, семантическая деривация, мотивация. 
The article studies the peculiarities of semantic derivation in modern English. Main ways of 

changes in the semantic meaning in English nouns have been analyzed. 
Keywords: wordbuilding, semantic derivation, motivation. 

 

Лексична система кожної мови безперервно зростає та 

змінюється  внаслідок формування глобального інформаційного простору, 

суспільних та економічних процесів, спрямованих на світову інтеграцію, 

постійно збагачуючи словниковий склад сучасних мов та впливаючи на їхній 

розвиток. Актуальність роботи обумовлюється необхідністю вивчення напрямів 

та тенденцій розширення лексичного складу сучасної англійської мови. 

Об’єктом дослідження в даній праці виступають 175 лексем, утворених за 

допомогою різних словотворчих способів. Предметом роботи  є дослідження 

процесів семантичної деривації у даних лексемах. 

Метою цього дослідження є комплексний аналіз семантичних явищ при 

деривації в англійській мові. 

Завдання роботи включали: 

• визначити зміст поняття «словотвір», «семантична деривація»; 

http://engblog.ru/slang%204
http://www.correctenglish.ru/
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• проаналізувати основні способи основні способи зміни семантичного 

значення в англійських лексемах. 

Основне завдання словотвору полягає у вивченні формальних, 

семантичних, генетичних закономірностей і особливостей утворення нових 

лексичних одиниць, які виникають в процесі розвитку мови.  

На сьогодні місце словотвору в системі лінгвістичних дисциплін 

(лексикологія, стилістика, граматика, морфологія), а також деякі процеси та 

особливості словотворчого аналізу є дискусійними для сучасного англійського 

мовознавства.  

Раніше словотвір розглядався як розділ граматики, що існував поряд з 

морфологією та синтаксисом, або як частина морфології, або як окрема наука, 

яка тісно пов'язана з граматикою та лексикологією. На сьогодні словотвір є 

окремою галуззю дослідження мовознавців, яка вивчає деривацію, тобто 

утворення нових слів з певним лексичним й семантичним значенням за 

допомогою продуктивних способів творення: афіксація (префіксація та 

суфіксація), конверсія, скорочення, основоскладення. 

Словотворення як поліфункціональне явище виконує декілька функцій,: 

утворення похідних, формування лексичного складу мови, утворення зв'язку 

між частинами мови і класифікаційно-пізнавальної діяльності людини.  

З-поміж найбільш продуктивних сьогодні способів творення слів афіксація 

є одним із найпоширеніших способів словотвору на даному етапі розвитку 

англійської мови. Варто зазначити, що афіксам характерні властивості й ознаки: 

а) приєднуючись до продуктивної основи, афікс виражає певне значення; б) 

афікс повинен легко виокремлюватися як словотворчий елемент; в) афікс 

слугує для утворення нових слів від основ іншого походження; г) афікс має 

бути продуктивним [2; 3].  

Префіксація є також одним із продуктивних способів словотвору, за 

допомогою якого змінюється лексичне значення слова. Модифікуючи лексичне 

значення слова, префікс рідко змінює граматичну характеристику слова в 

цілому, тому і просто слово, і його префікс - дериватив у більшості випадків 
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належать до однієї частини мови, наприклад abuse - disabuse, approve - 

disapprove, believe - disbelieve, understand - misunderstand, apply - misapply.  

Суфікси виконують функцію афіксальної морфеми, що знаходиться між 

коренем та закінченням і входять до складу основи: reparative work, preventive 

measures. Суфікси можуть приєднуватися до кореня (read - reader, dance - 

dancer, own - owner), утворювати різні частини мови (faith - faithful -faithfulness, 

prevention - preventive, pain - painful, danger- dangerous, tumor-tumoral, excess-

excessive- excessiveness). За допомогою суфіксів утворюються нові слова з 

різним семантичним та стилістичним діапазоном: painful - painless; thoughtful - 

thoughtless, harmful - harmless.  

Продуктивність суфіксального способу словотворення визначає той факт, 

що у мові для утворення певної частини мови сформувалася певна система 

суфіксів: іменникових, прикметникових та дієслівних. Наприклад: banker, 

knower, producer, actress, vegetarian; poetic, political, married, manly, tiresome, 

juicy, childless, wakeful; intensify, dramatize.  

Суфікс видозмінює, уточнює значення кореня та всього слова, відносячи 

його до певної частини мови. Окрему групу складають суфікси, що служать для 

творення форм слова, тобто виконують не словотвірну, а граматичну роль. 

Наприклад, wind - windy, sin - sinless, trust -trustful.  

Наступним продуктивним способом словотвору англійської мови є 

конверсія. Нові слова можуть утворюватися шляхом переходу слів або окремих 

словоформ з однієї частини мови в іншу. Конверсія полягає в утворенні нової 

частини мови, при цьому змінюючи її лексичне та граматичне значення [3].  

Також при конверсії відбувається зміна семантики слова і його 

синтаксичної функції: grin - «посмішка», to grin - «посміхатися»; set - 

«комплект, група», to set - «розміщувати, класти», nurse - «няня», to nurse - 

«няньчити, вигодовувати», increase -«зростання», to increase - «зростати, 

підвищувати». Конверсії інколи уникають слова, що набули якогось 

словотвірного афікса (особливо префікса), а також слова, які при зміні 

парадигматичного статусу виявляють семантичну невідповідність іншій частині 
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мови. Конверсія є продуктивним способом творення дієслів. Наприклад, release 

- to release; resort - to resort, rest - to rest, sound - to sound, strip - to strip.  

Конверсія має свої підвиди:  

• реконверсія – мовне явище, коли одне із значень похідного за 

конверсією слова є джерелом утворення нового значення основи, від якого воно 

походить: cable - to cable, hand - to hand.  

• Шляхом часткової конверсії від дієслівної основи утворюється 

іменник, але потім він входить до складу словосполучень з дієсловами give, 

have, make, take: to have a bite, to take a look, to make a trip. 

• Субстантивація прикметників – це процес словотвору, при якому 

прикметник набирає характерних ознак іменника: fine – a fine, funny – a funny, 

merry – a merry, black – a black. 

Скорочення є порівняно новим способом творення нових слів й водночас 

продуктивним, який базується на втраті певної частини слова. Він є поширеним 

явищем як в розмовній мові, так і в офіційних стилях. У сучасній англійській 

мові скороченню підпорядковуються іменники, дієслова й прикметники.  

Серед видів скорочень розрізняють:  

• умлаут (мутація голосних) – найпоширеніший різновид чергування 

голосних: full - fill; tale - tell;  

• чергування наголосу в основному спостерігається у запозичених з 

романських мов словах, при цьому іменникова форма має наголос на 

першому складі, а дієслівна на другому складі: 'contact -con'tact, 'conduct - 

con'duct;  

• зворотній словотвір – процес, в якому деривація нових слів відбувається 

шляхом втрати афікса існуючого прототипу, при цьому відбувається 

морфемне перетворення структури слова: to baby-sit - baby-sitter;  

• звукова імітація є явищем наслідування природних звуків: to bang, to cluck, 

to toot; римовані комбінації, які утворюються шляхом повторення однієї і 

тієї ж самої основи: ack-ack, go-go.  
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Основоскладення ґрунтується на складанні двох чи більше основ, з 

можливими подальшими змінами новоутвореного композита. Найактивнішим 

засобом утворення нового композита є складання двох або більше основ. 

Основними й продуктивними моделями продовжують залишатися моделі N + N 

= N; A + N = N. Наприклад, sea + man = seaman; blue + bell = bluebell, home + 

body = homebody, neck + lace = necklace, goose + berry = gooseberry, high + way 

= highway, head + ache = headache. 

Словоскладання є результатом об'єднання двох або більше основ і займає 

провідне місце у системі англійського словотвору. Показником об'єднання слів 

у одне поняття має бути зафіксований порядок слів, логічне змістове поєднання 

слів: butterfingers, coldhearted, hardhearted, hotheaded, jawbone, kneecap, lifeboat, 

pineapple, знайшли свого повного висвітлення у лінгвістиці.  

Таким чином, зазначимо, що словотворення і досі є активним процесом у 

розвитку лексики англійської мови, збагачення її ресурсів є творення нових 

слів. Словниковий склад англійської мови збагачується в основному за рахунок 

утворення нових слів, серед способів творення яких вирізняються найбільш 

продуктивні: афіксація (суфіксація, префіксація), конверсія, основоскладання, 

словоскладання та скорочення. 

Перспективу вбачаємо у виокремленні більшої кількості прикладів нових 

слів та їх структурному аналізі.  
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Стаття присвячена стилістичному аналізу телесеріалу «Друзі». Проаналізовано 
особливості вживання стилістичних фігур та виявлено найбільш поширені стилістичні 
засоби. 
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порівняння. 

Статья посвящена стилистическому анализу телесериала «Друзья». 
Проанализированы особенности употребления стилистических фигур и обнаружены 
наиболее распространённые стилистические приёмы. 

Ключевые слова : стилистические фигуры, стилистический анализ, апосиопесис, 
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The article analyzes stylistic analysis of the show “Friends”. The peculiarity of using figures 
of speech has been analyzed and the most widespread stylistic devices have been discovered. 

Key words : figures of speech, stylistic analysis, aposiopesis, repetition, simile. 
 

Мова сучасного телебачення відрізняється образністю та емоційністю, що 

обумовлює актуальність вивчення функціонування стилістичних фігур у 

популярному телесеріалі «Друзі» (“Friends”). 

Отже, об’єктом дослідження є фігури мовлення, що використовуються в 

телесеріалі “Friends”, а предметом дослідження є особливості їх прагматичного 

впливу на глядача.  

Метою даного дослідження є стилістичний аналіз наявних фігур 

мовлення у обраному телесеріалі, а також виявлення найбільш поширених 

стилістичних засобів.  

Поставлена мета дослідження передбачає виконання таких завдань: 

уточнити поняття стилістичний засіб; проаналізувати використання певних 

фігур мовлення; дослідити частотність використання фігур мовлення у 

телесеріалі.  

Матеріалом дослідження є англомовний телесеріал “Friends”, що 

демонструвався з 1994 по 2004 роки складається з 10 сезонів та налічує 236 серій. 
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Стилістичні фігури – це будь-які звороти мови, які відступають від 

розмовної «природної» норми. Виділення та класифікація стилістичних фігур 

були розпочаті античною риторикою. Розрізняли фігури думки і фігури слова: 

перші не змінювались від переказу іншими словами, другі змінювались. Термін 

«фігура» (дав. – гр. σχημα) було вперше використано Анаксіменом з Лампаска 

(IV ст. до н. е.), потім це питання було ретельно опрацьовано Аристотелем, учні 

якого (особливо Деметрій Фалерський) саме і запровадили розділення на 

«фігури мовлення» (слів) та «фігури думки» [5]. 

Фігури думки поділялись на уточнюванні: 1) позицію оратора – 

попередження, поступка; 2) смисл предмета – визначення, уточнення, антитеза 

різних видів; 3) відношення до предмету – оклик від своєї особи, уособлення від 

чужого; 4) контакт зі слухачем – звернення або питання. Словесне вираження їх 

посилювалось або ампліфікацією або, навпаки, умовчанням [5, c. 160]. 

Фігури слова поділялись на чотири види: 1) фігури додавання (повтор 

різних видів; підкріплення з синонімічним перерахуванням різного роду; 

багатосполучниковість); 2) фігури зменшення (силепс, еліпс, 

безсполучниковість); 3) фігури зміщення (інверсія, різні види паралелізму), а 

також 4) фігури переосмислення – тропи: переносне значення ( метафора, 

метонімія, синекдоха, іронія); звуження значення (емфаза); посилення значення 

(гіпербола); деталізація значення (перифраз). У сучасній стилістиці стилістичні 

фігури підрозділяють на три типи: стилістичні фігури протяжності; стилістичні 

фігури зв’язності; стилістичні фігури значимості [5, c. 420]. 

У матеріалі дослідження широко використовується стилістичний прийом 

апосіопесис, тобто риторична фігура, пауза в середині речення, слухачу 

надається можливість доповнити те, чого не вистачає [2], що вказує на 

незавершену думку. Наприклад: 

(1)It was my first time. 

- With Carol? Oh. So in your whole life, you’ve only been with one…?Oh. [2, s. 

1, ep. 4]. 
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(2)Okay. Okay, I got one. Do you remember that vegetarian pate that I made 

that you loved so much? Well, unless goose is a vegetable … [2, s. 1 , ep. 4]. 

(3)- That was amazing. I can't even send back soup. 

- Well, that's because you're such a sweet, gentle, uh... Do you, uh, do you... 

Oh, hey, uh you must need detergent [2,  s. 1,  ep. 9]. 

(4) - Well, Barry wouldn’t even kiss me on a miniature – golf course. 

-  Come on. 

- No. He said we were holding up the people behind us. 

  - …and you didn’t marry him because…? 

   - Do you think there are people that go through life never having that kind of…? 

- Probably. I’ll tell you something. Passion is way overrated [2, s. 1, ep. 7]. 

(5) If I were omnipotent for a day, I would want, um, world peace no more 

hunger, good things for the rain forest. And bigger boobs. 

Well, see, you took mine, so … [2, s. 1, ep. 4]. 

  (6) –  You guys okay? 

- I don’t know it is weird. I know she’s gone but I just don’t feel , uh… 

- Maybe that’s because she’s not really gone. 

- No, no, she’s gone [2, s. 1, ep. 8]. 

Окрім апосіопесису, наявне також порівняння – троп, який полягає у 

поясненні одного предмета через інший, подібний до нього, за допомогою 

компаративної зв'язки, тобто єднальних сполучників: як, мов, немов, наче, 

буцім, ніби та ін. [4]. В англійській мові це сполучник like, наприклад: 

(7) -Everything’s kind of pink. 

- Oh. Everything’s pink? 

- Yeah. Except for the red sock, which is still red. Don’t be upset.It can happen 

to anyone. 

- But it didn’t, it happened to me. God, I’m gonna look like a big Marshmallow 

Peep! [2,s. 1 , ep. 5]. 
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(8) Alan, he was unbelievable. He was like that Bugs Bunny cartoon where 

Bugs is playing all the positions.But instead of Bugs, it was first base, Alan, second 

base, Alan. I mean, it was like he made us into a team [2,s. 1, ep. 3 ]. 

(9) – … a thumb? 

- I know, I know. I opened it up and there it was just floating in there, like this 

tiny little hitchhiker. 

- Maybe it is a contest, you know? Like “Collect all five”[2, s. 1, ep. 3]. 

(10) –Remember when we went to Central Park and rented boats? That was fun. 

- Yeah. He could row like a Viking [2, s. 1 , ep. 3]. 

(11) -You should feel great. You are doing this amazing independent thing. 

- Monica, what is so amazing? 

- I gave up like everything. And for what? 

- You are just like Jack (Jack and the Beanstalk) [2, s. 1 , ep. 4]. 

(12) –What? 

- Nothing. Just your overcoat sounds remarkably like Brent Musburger 

- Check it out. Giant – Cowboys [2, s. 1, ep. 8]. 

У телесеріалі присутні також повтори, тобто повторення одних і тих 

самих слів, їхніх складових частин чи однакових словосполучень у мові твору 

будь-якого жанру можуть бути вмотивовані, бажані або невмотивовані [3], 

наприклад:  

(13) Everyone I know is either getting married or getting pregnant or getting 

promoted and I am getting coffee. And it is not even for me. So if that sounds like I 

am okay, okay, okay ,then you can tell them I am okay.Okay?[2, s.1, ep. 4]. 

(14) Get him! Get him! Get him! Get – Yes! You are not laughing now, are you, 

pal?[2,s.1, ep. 4]. 

(15) – Monica, your dad just beeped in. Can you make it quick?I am talking to 

Rome, talking to Rome, talking to Rome.[2,s. 1 , ep. 8]. 

(16) See, I don’t believe any of that. I think when you’re dead …you’re dead. 

You are gone. You are worm food [2, s. 1, ep. 8]. 
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(17) – Terry, I, I, I know that I haven't worked here very long, but I was 

wondering, do you think it would be possible if I got a $100 advance in my salary? 

- An advance? 

- It's so that I can spend Thanksgiving with my family. See, every year we go 

skiing in Vail, and normally my father pays for my ticket, but I sort of started the 

whole independence thing, you know, which is actually why I took this job. 

- Rachel, Rachel, sweetheart. You’re a terrible terrible waitress. Really, really 

awful [2, season 1, episode 9]. 

(18) - What were you modeling for? 

- You know those posters for the city free clinic? 

Oh, wow. You’re gonna be one of those healthy, healthy, healthy guys?[2, s. 1, ep.9]. 

Проаналізувавши обраний матеріал, можемо зробити висновок, що 

стилістичні фігури є способом використання виразних можливостей мови, вони 

застосовуються в межах фрази і реалізують експресивні якості висловлювання, 

а також створюють емоційність та образність.  

На прикладі даного телесеріалу можемо відмітити, що комічний ефект 

досягається завдяки використанню таких стилістичних фігур як апосіопесис, 

персонажі дуже часто додумують думку тих, кого слухають, окрім того, 

комічності також надають повтори, які головні герої використовують дуже 

іронічно для наголошення на своїй думці. Не можемо також не відмітити 

вживання порівняння, що завдяки своїй рухливій синтаксичній структурі, 

розширенням часового та просторового аспектів різниться від метафори; 

головні герої часто порівнюють себе або оточуючих з кимось або з чимось, що 

також надає комічного ефекту. 

Перспективу вбачаємо у подальшому аналізі стилістичних фігур 

мовлення на базі ширшого мовного матеріалу. 
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Іноземні мови завжди займали особливе місце у системі наук. Знання будь-

якої мови надає людині широкі можливості для роботи, навчання в 

різноманітних галузях, а також простого відпочинку і подорожі. Для 

забезпечення ефективності навчально-виховного процесу всі ресурси, тобто він 

завжди передбачає наполегливість, акумуляцію знань, мотивацію, кмітливість, 

зацікавленість. Зосередженість на виконанні фонетичних, лексичних або 

граматичних вправ часто вимагає багато зусиль і енергії. І тому ефективність 

http://www.inslov.ru/html-komlev/a/apoziopezis.html%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%203
http://slovopedia.org.ua/32/53407/31851.html
http://uk.wikipedia.org/%20wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29
http://fenglish.ru/serial-friends-druzya-na-anglijskom-yazyke-s-subtitrami/
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навчання і функціонування всіх психічних ресурсів знижується, що є 

шкідливим для навчального процесу. Складно досягнути мети навчання без 

динамічного та легкого проведення заняття. В такому випадку необхідно 

звертатися до додаткових інтерактивних прийомів і методів викладання. Одним 

з таких прийомів є гра [3].  

Спонтанна гра підвищує увагу, оживляє, покращує сприйняття, а також 

дозволяє вчителю виправляти помилки учнів швидко, не даючи їм закріпитися 

в пам'яті учнів. Ігри допомагають запам'ятовувати матеріал глибоко і надовго, 

оскільки відбувається вплив на мимовільну пам'ять студентів. Ігри роблять 

важкий і виснажливий процес навчання більш веселим, що підсилює мотивацію 

до навчання [5]. 

Рольова гра як методичний прийом навчання іноземних мов одержала 

широке застосування на практиці. Рольова гра – це спонтанна поведінка того, 

хто навчається, його реакція на поведінку інших людей, що беруть участь в 

гіпотетичній ситуації. Вона належить до групи активних засобів навчання, 

допомагає активізувати мовну діяльність учнів, формує в них уміння 

самостійно висловлювати свої думки, виховує почуття впевненості в собі, 

сприяє створенню позитивного психологічного мікроклімату на уроці, залучає 

до активної мовленнєвої діяльності всіх учнів. 

Необхідність введення методів активного навчання, зокрема ігрових у 

навчальний процес, висвітлюється в науково-методичній літературі та 

публікаціях багатьох науковців. Розробкою ігрових форм і методів навчання 

іноземної мови займалися: Артемов В.А. [1], Близнюк О.І. [2], 

Китайгородська Г.О. [4] Колеснікова О.А. [5], Пасов Є.І. [6], Селевко Г.К. [7] та ін.  

Актуальність даної проблеми викликана цілим рядом чинників. По-перше, 

інтенсифікація навчального процесу ставить завдання пошуку засобів 

підтримки  в  учнів інтересу до матеріалу і активізації їх діяльності, що 

вивчається, протягом всього заняття. Ефективним засобом рішення цього 

завдання виступають навчальні ігри. По-друге, однією з найважливіших 

проблем викладання іноземної мови є навчання усного мовлення, що створює 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0
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умови для розкриття комунікативної функції мови, яка дозволяє наблизити 

процес навчання до умов реального навчання, що підвищує мотивацію до 

вивчення іноземної мови. Залучення студентів до усної комунікації може бути 

успішно здійснено в процесі ігрової  діяльності. 

Об’єктом дослідження є рольова гра у методиці та практиці викладання 

іноземної мови. Предмет – методика викладання та застосування додаткових 

прийомів у процесі навчання іноземної мови.  

Мета статті – розглянути місце рольових ігор у сучасній методиці 

викладання іноземної мови та проаналізувати використання рольових ігор як 

елементів інтерактивного підходу у процесі вивчення англійської мови. 

Значення гри неможливо вичерпати й оцінити розважально-рекреаційними  

можливостями. У тому і полягає її феномен, що, будучи розвагою та 

відпочинком, вона здатна перерости у навчання, у творчість, у терапію, у 

модель типу людських відносин і проявів у праці [7, с. 58]. 

Педагогічна гра має суттєву ознаку − чітко поставлену мету навчання і 

відповідним до неї педагогічним результатом, які можуть бути обґрунтовані, 

виділені в явному вигляді і характеризуються навчально-пізнавальною 

спрямованістю [7, с. 58-59]. 

Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових 

прийомів і ситуацій, які виступають як засіб спонукання, стимулювання учнів 

до навчальної діяльності [3]. 

Реалізація ігрових прийомів і ситуацій заняттях відбувається за такими 

основними напрямами: дидактична мета ставиться перед учнями у формі 

ігрової задачі; навчальна діяльність підкоряється правилам гри; навчальний 

матеріал використовується в якості її засобу, в навчальну діяльність вводиться 

елемент змагання, який переводить дидактичну задачу в ігрову; успішне 

виконання дидактичного завдання пов'язується з ігровим результатом. 

Основні цілі рольової гри, за Пасовим Є. І. [6, с. 206]: 

1. формування певних навичок; 

2. розвиток певних мовних вмінь; 
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3. навчання вмінню спілкуватися; 

4. розвиток необхідних вмінь та психічних функцій; 

5. пізнання (саме у сфері мови); 

6. запам’ятовування мовного матеріалу. 

У людській практиці рольова гра виконує такі функції [1; 2; 4]:  

1. розважальну (це основна функція гри – розважити, надихнути, викликати 

інтерес);  

2. комунікативну: освоєння діалектики спілкування – самореалізації у грі; 

3. терапевтичну: подолання різних труднощів, що виникають в інших видах 

життєдіяльності;  

4. діагностичну: виявлення відхилень від нормативної поведінки, 

самопізнання в процесі гри;  

5. функцію корекції: внесення позитивних змін у структуру особистісних 

показників;  

6. функцію міжкультурної комунікації: засвоєння єдиних для всіх людей 

соціально-культурних цінностей;  

7. соціалізації: включення в систему суспільних відносин, засвоєння норм.  

Рольова гра повинна відповідати таким вимогам [6, с. 31]:  

1. Гра повинна стимулювати мотивацію навчання, викликати в cтудентів 

інтерес і бажання гарно виконати завдання, її варто проводити на основі 

ситуації, адекватної реальній ситуації спілкування. 

2. Рольову гру потрібно добре підготувати і чітко організувати з погляду як 

змісту, так і форми. 

3. Рольова гра повинна бути прийнята всією группою. 

4. Гра неодмінно проводиться в доброзичливій, творчій атмосфері, викликає 

в студентів почуття задоволення, радості. 

5. Гра організовується таким чином, щоб студенти могли активно 

спілкуватися, з максимальною ефективністю використовуючи мовний 

матеріал, що відпрацьовується. 
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Головним елементом гри є ігрова роль, не настільки важливо яка саме; 

важливо, щоб вона допомагала відтворювати різноманітні людські відносини, 

що існують в житті. Тільки якщо виокремити і покласти в основу гри відносини 

між людьми, вона стане змістовною і корисною. Що стосується розвиваючого 

значення гри, то воно закладено в самій її природі, бо гра – це завжди емоції, а 

там де емоції, там активність, там увага і уява, там працює мислення [6, с. 206]. 

За результатами нашого дослідження ми розробили рольову гру, 

передбачену для реалізації на заняттях з усної практики «Я такий, який я є», що 

має за мету закріплення активного лексичного матеріалу. 

На початку гри необхідно представити себе за наступними параметрами: 

ім’я та прізвище, вік, професія чи діяльність, вподобання, переваги і недоліки. 

Складність гри полягає в тому, щоб вигадати всі параметри, пояснити 

аудиторії іноземною мовою і змусити аудиторію повірити, що це правда, грати 

з таким переконанням, ніби так і є насправді. Аудиторія у той час має 

зауважувати моменти біографії, в яких вона сумнівається, та обґрунтувати 

іноземною мовою чому так. Друга частина гри полягає в тому, щоб викрити 

правду і представитись яким є насправді також використовуючи іноземну мову. 

Варто звернути увагу на те, що вигаданий портрет самого себе має бути 

досить віддалений він справжнього себе, аби мати змогу відпрацювати ту 

лексику, яку зазвичай використовувати не звикли, для подальшого її 

запам’ятовування. 

Ігровий матеріал служить засобом підвищення ефективності уроку лише 

тоді, коли він педагогічно і методично цілеспрямований, тобто є засобом 

навчання. Не зважаючи на користь гри на уроках, вчителю не слід надмірно 

захоплюватися іграми. Їх треба чередувати з найрізноманітнішими формами та 

прийомами. В іншому випадку гра стане чимось буденним, і цікавість до неї 

зникне, а отже, і до вивчення предмета теж. Необхідно поступово вводити все 

нові і нові типи і види ігор, видозмінювати та ускладнювати їх. 

Використання рольового методу навчання позитивно впливає на процес 

оволодіння знаннями, оскільки підвищує інтерес до занять і взагалі до тих 
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проблем, які розглядають у процесі; відбувається зростання пізнавального 

інтересу до навчання; спостерігається позитивний вплив на ставлення студентів 

до навчального процесу та інших форм занять; змінюється ставлення студентів 

до тих конкретних ситуацій, які служили предметом гри іноземною мовою, до 

людей, які були персонажами у грі; змінюється самооцінка студентів, вона стає 

більш об’єктивною, змінюються іноді й оцінки можливостей людського 

чинника; змінюються на краще взаємини студентів і викладачів.  

Отже, впровадження сучасних підходів у процесі викладання іноземних 

мов у ВНЗ має підвищити якість навчання іноземних мов, а також наблизити 

його до стандарту носія мови. Для покращення якості знань іноземної мови 

варто використовувати інтерактивні види завдань, які дають змогу 

урізноманітнити та вдосконалити процес викладання іноземних мов, зробити 

його максимально наближеним до реальних умов. 

Провівши дослідження у цій галузі методики викладання іноземної мови, 

ми можемо зазначити, що необхідно підбирати рольові ігри для кожної окремої 

теми заняття, що і становить перспективу наших подальших розвідок. 

ЛІТЕРАТУРА  

1. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам: Учеб. пособие / 

В.А. Артемов. – М. : Просвещение, 1983. – 222 с.  2. Близнюк О.І. Ігри у навчанні 

іноземних мов: Посібник для вчителів / О.І. Близнюк, JI.С. Панова. – К. : Освіта, 1997. 

– 64 с. 3. Дудоладова A.В. Інтерактивний підхід до організації навчальної  діяльності 

студентів у процесі вивчення іноземних мов / Дудоладова A.В. // Наукові записки 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Вип. 99. – Київ: 

Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 53-59. 4. Китайгородская Г.А. 

Методика интенсивного обучения иностранному языку / Г.А. Китайгородская, В.А. 

Бухбиндер. – К. : Освіта, 1988. – 279 с. 5. Колеснікова О.А. Рольові ігри в навчанні 

іноземним мовам / Колеснікова О.А. // Іноземні мови в школі. − 1989. – № 4. – С. 73-74. 

6. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе / Е.И. Пассов. – М.: 

Просвещение, 1988. – 211с. 7. Селевко Г.К. Современные образовательные 

технологии: Учебное пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 231 с. 



 86 

УДК 811.111’42 
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У статті розглядається розгортання аргументації в публіцистичному тексті. Моделі 
розгортання аргументації є релевантним чинником в вивченні публіцистичного тексту, тому 
що здійснення необхідного впливу на аудиторію, переконання у тексті цього типу, 
ґрунтується саме на аргументації. Провідними стильовими характеристиками 
публіцистичного тексту є аргументованість викладу, авторська індивідуальність і 
суб'єктивна оцінка, образність і символізм. 

Ключові слова: аргумент, аргументація, публіцистичний текст, розгортання. 
В статье рассматривается развертывание аргументации в публицистическом тексте. 

Модели развертывания аргументации являются релевантным фактором в изучении 
публицистического текста, потому что осуществление необходимого влияния на аудиторию, 
убеждение в тексте этого типа, основывается именно на аргументации. Ведущими 
стилевыми характеристиками публицистического текста являются аргументированность 
изложения, авторская индивидуальность и субъективная оценка, образность и символизм. 

Ключевые слова: аргумент, аргументация, публицистический текст, развертывание. 
The development of argumentation in the publicistic text is examined in the article. The 

models of development of argumentation are the relevant factor in the study of the publicistic text, 
because the realization of necessary influence on an audience, the satisfied in the text of this type is 
based on an argumentation exactly. The leading stylish descriptions of the publicistic text are the  
reasonableness of exposition, the authorial individuality and the subjective estimation, the vividness 
and the symbolism. 

Keywords: argument, argumentation, publicistic text, development. 
 

Стаття присвячена розгортанню аргументації в публіцистичному тексті.  

Глобалізація комунікативного простору та зростання ролі інформаційних 

технологій у сучасному суспільстві зумовлює підвищення уваги мовознавчих 

студій до дослідження проблем комунікативного впливу на масову свідомість 

та свідомість кожної окремої людини. Явище мовленнєвого впливу набуває 

нових масштабів у сучасних засобах масової інформації, які створюють 

соціально-інформаційну систему та виконують функцію орієнтації індивіда. 

Специфіка дискурсивної діяльності у сфері масової комунікації свідчить про 

зростання ролі мовної функції управління людьми та маніпулювання їхньою 

поведінкою. Саме тому природним є підвищений інтерес з боку мовознавців до 
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досліджень прагмалінгвістичного аспекту спілкування. Розглядаючи 

висловлення як спосіб досягнення суб’єктом мовлення певної мети та 

вербального керування людською поведінкою, вчені акцентують увагу на 

вивченні ситуативних умов використання мовних одиниць, лінгвальному та 

позалінгвальному контекстах, що визначають функціонування висловлення як 

засіб мовленнєвої дії і впливу [1; 2; 5]. Оскільки вербальний вплив за своєю сутністю 

є стратегічним процесом з метою формування та регуляції поведінки людини, 

особливе місце у лінгвістичних розвідках цього напряму  посідає теорія аргументації.   

Аргументація – це особливий тип судження. Це засіб судження, у процесі 

якого висувається певне положення як теза, яку необхідно довести. 

Розглядаються докази істинності певного доведення і можливих протилежних 

доказів. Дається оцінка обґрунтуванню і тезі доведення, як і обґрунтуванню і 

тезі спростування. Крім того, заперечується антитеза, тобто теза опонента. 

Доводячи тезу, автор тим самим формує переконання в істинності тези і 

неістинності антитези. У процесі аргументації обґрунтовується доцільність 

прийняття тези з метою вироблення активної життєвої позиції та реалізації 

відповідних програм і дій [4].  

Аргумент є структурним елементом журналістського твору. Аргумент – 

доказ, суження, положення, які використовують під час доведення. У 

журналістському тексті аргументи використовують для обґрунтування 

теоретичних положень чи публіцистичних висновків. Поширеними 

різновидами аргументів є посилання на авторитетні джерела, статистичні 

відомості, виступи преси, белетристичні образи, свідчення очевидців та інше. 

Використання аргументів у різних видах журналістьських текстах має свою 

специфіку. У деяких різновидах текстів як аргументи автор може 

використовувати не тільки логічні докази і раціонально-логічні побудови, але й 

емоційно-експресивні, емоційно-риторичні, художні структури, художні деталі, 

а у фейлетонному (сатиричному) тексті, навіть окремі дотепи, каламбури [3].  

Актуальність дослідження зумовлена спрямованістю сучасних 

мовознавчих студій на дослідження мови як інструмента переконання та 
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спонукання, а також підсилюється відсутністю комплексного лінгвістичного 

вивчення моделей розгортання аргументації в публіцистичному тексті (на 

матеріалі англійської мови).  

Об’єктом дослідження є аргументативний дискурс, зафіксований в 

публіцистичному тексті. Предметом даного дослідження є моделі розгортання 

аргументації в публіцистичному тексті (на матеріалі англійської мови).  

Метою роботи є детальний розгляд моделей розгортання аргументації в 

публіцистичному тексті (на матеріалі англійської мови) та вивчення організації 

значення публіцистичного тексту, тобто спосіб подачі інформації, його 

логічний, аргументативний, тематичний та комунікативний аспекти. Відповідно 

до поставленої мети методи дослідження, які застосовувалися для обробки та 

добору матеріалу були: метод стилістичного, контекстуального та логічного аналізу.  

Теоретична основа дослідження полягає в одержанні нових знань щодо 

моделей розгортання аргументації в публіцистичному тексті (на матеріалі 

англійської мови), а також є внеском у теорію аргументації, теорію дискурсу, 

лінгвістику тексту, функціональну стилістику та прагмалінгвістику.  

Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета 

дослідження, а також тим, що в роботі детально розглядаються особливості 

розгортання логіко-аргументаційних схем. Розгляд моделей розгортання 

аргументації в публіцистичному тексті (на матеріалі англійської мови) вже був 

предметом спостережень у ряді робіт на матеріалі різних мов [3; 4; 6], але 

детального аналізу моделей розгортання аргументації в публіцистичному тексті 

(на матеріалі англійської мови) не було досліджено.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що конкретний мовний 

матеріал, який міститься в дослідженні може використовуватися у  курсах 

стилістики англійської мови (розділ «Стилістика тексту»), теоретичної 

граматики (розділи «Прагматика тексту», «Теорія мовленнєвих актів»), у 

спецкурсах з  теорії дискурсу, на заняттях з практики англійської мови, а також 

у наукових дослідженнях студентів і аспірантів.  
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Отже, аргументація – це особливий тип судження. Це засіб судження, у 

процесі якого висувається певне положення як теза, яку необхідно довести. 

Метою аргументації – є обґрунтування доцільності прийняття цієї тези, 

розкриття її важливого значення в певній життєвій ситуації.  

В основі аргументації лежать насамперед логічні закони. Логічна 

структура доказу й аргументації це: 1) теза – судження, яке необхідно довести; 

2) аргументи – ті істинні судження, якими користуються в процесі доведення 

тези; 3) форма доведення – спосіб логічного зв’язку між тезою й аргументами 

або сам процес розгортання аргументації. 

Зміст тексту традиційно розглядається у термінах організації значення. У 

сучасних роботах зміст тексту вивчається з погляду його інформативності. 

Досліджуються відносини між компонентами тексту, організація текстової інформації. 

Поняття значеннєвої і змістовної інформації розмежовуються слабко, а 

часом уживаються синонімічно. А.Н. Каджарова [3, c. 5] пропонує наступне 

розмежування між поняттями змісту і значення тексту: «Зміст тексту 

розуміється як інформація, що створює у свідомості читача відображення 

деякого сегмента й інформація про авторське відношення до нього. Значення 

тексту є результат інтерпретації змісту тексту; інформація, що виникає 

безпосередньо під впливом сукупності мовних одиниць, а також при участі тієї 

додаткової інформації, що залучається для розуміння тексту». Таким чином, 

автор указує, що подібне розуміння співвідношення понять змісту і значення 

тексту дозволяє припустити, що значеннєва організація тексту являє собою 

багатошарове утворення, у якому концентруються потоки різного роду 

інформації, вираженої експліцитно й імпліцитно. У залежності від виду тексту 

значеннєва організація має певну специфіку, що задається стильовими 

параметрами цього різновиду тексту. 

У рамках тексту специфіка організації значення публіцистичного тексту 

знаходить втілення в інформативних і тематичних особливостях його 

побудови, а співвідношення цих аспектів реалізується в таких його параметрах 
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як аргументоване розгортання інформації, стратегія формування оціночності і 

його тематико-значеннєва структура. 

Як вважає О.В. Кулікова, аргументація відноситься до тих способів 

організації публіцистичного тексту, що забезпечують його максимальну 

результативність, яка полягає в наданні запланованого автором впливу на 

адресата [4, с. 4]. 

Розгортання аргументації здійснюється за допомогою різних 

лінгвістичних засобів, серед яких особливе місце займають засоби, що 

сприяють посиленню аргументативної сили висловлення, виділенню найбільш 

значимих елементів аргументативного тексту, послідовному логічному 

розвитку аргументативної лінії. 

Оскільки розгортання аргументації відбувається, насамперед, з опорою на 

логічні відносини елементів, то в якості основних складових тексту 

аргументації розглядаються компоненти логічної схеми розгортання 

аргументації. О.В. Кулікова виділяє наступну логічну схему розгортання 

аргументації [4, с. 5]: трьохчастковий розподіл тексту на тезу – багаточленний 

аргумент – наслідок. 

В основу даного членування тексту покладений семантичний принцип. У 

змістовному відношенні кожна частина тексту аргументації виконує певні 

специфічні функції. Тезова частина тексту аргументації звичайно виконує 

функцію подвійного інформування аудиторії, а також установлення 

психологічного контакту з аудиторією, оволодіння її увагою, підготовки 

психологічного ґрунту для подальшого сприйняття тексту. Були виділені 

наступні різновиди тез: теза із самовизначальною домінантою; теза-

декларація; теза-констатація; теза-характеристика; теза-програма; антитеза [4]. 

Наслідок підсумовує зміст усього тексту, підкреслює найбільш важливі 

моменти, містить програму подальших дій. Наслідок може бути 

представлений: резюме; слідством-поясненням; слідством-пропозицією; 

слідством-програмою дій; слідством-заявою; слідством-попередженням [4]. 
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Безпосереднє розгортання аргументації відбувається в центральній 

частині аргументативного тексту – багаточленному аргументі, що є 

неоднорідним по своєму складі і конституюється декількома структурно-

значеннєвими елементами, у якості яких виступають аргументи. Аргументи 

розглядаються як окремий комунікативно-значеннєвий блок, що має свою мету 

і виражає певний зміст. 

Повна логічна схема розгортання аргументації в публіцистичному 

тексті включає два основних етапи: 1) теза – багаточленний аргумент – 

наслідок; 2) антитеза – багаточленний аргумент – наслідок. При цьому 

порядок розташування компонентів логічної схеми може варіюватися. 

При дослідженні комунікативно-цільової структури аргументації, її 

розгортання на комунікативному рівні, а також співвідношення аргументації і 

тексту, Кулікова О.В. виділяє наступні мовностилістичні параметри 

розгортання аргументації: використання синонімічної і антонімічної лексики, 

повтору однокорінних лексичних одиниць, логічного прийому конкретизації 

загальних понять, широке використання емоційно-оцінної лексики, антонімії 

на рівні речення; найбільше поширеними стилістичними прийомами, що 

сприяють розгортанню аргументації в тексті, є риторичні питання, логічний 

повтор, парафраз, повний і частковий синтаксичний паралелізм [4, c. 14]. 

Моделі розгортання аргументації є релевантним чинником в вивченні 

публіцистичного тексту, тому, що здійснення необхідного впливу на 

аудиторію, переконання у тексті цього типу ґрунтується саме на аргументації.  

Отже, провідними стильовими характеристиками публіцистичного тексту 

є аргументованість викладу, авторська індивідуальність і суб'єктивна оцінка, 

образність і символізм. Аргументованість обумовлює, що в публіцистичному 

тексті переконання досягається через аргументацію, тобто інформація 

подається відповідно до загальної моделі аргументації: теза, багаточленний 

аргумент, наслідок. 
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СВОЄРІДНІСТЬ ПОЕТИКИ ВІРША ВОЛТА ВІТМЕНА  

“ВНОЧІ НА МОРСЬКОМУ БЕРЕЗІ” 
 

  Даніленко А.Ю. (Харків) 

Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Криворучко С.К.   
 
Стаття присвячена дослідженню особливостей структури та змісту ліричного твору 

Волта Вітмена “Вночі на морському березі”. 
Ключові слова: структура, ритмічний стиль, метафори, епітети, романтизм, 

матеріальне, духовне, протиставлення.  
Статья посвящена исследованию особенностей структуры и содержания лирического 

произведения Уолта Уитмена “Ночью на морском берегу”. 
Ключевые слова: структура, ритмический стиль, метафоры, эпитеты, романтизм, 

материальное, духовное, противопоставление.  
The article deals with the problem of structure and content of the poem “On the Beach at 

Night” by Walt Whitman.  
Key words: structure, rhythmic style, metaphors, epithets, romanticism, material, spiritual, 

opposition. 
 

В останній час інтерес до вивчення творчості американського поета Волта 

Вітмена стрімко зростає. Актуальність цієї роботи визначається тим, що в ній 

поезія “Вночі на морському березі” піддається всебічному аналізу з метою 
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визначити на її прикладі особливості творчого стилю поета, що раніше не 

виступало предметом окремих досліджень. Незважаючи на наявність 

вітчизняних досліджень, присвячених вивченню життя та окремих творів поета 

(дослідження Т.Д. Венедиктової, М.О. Мендельсона, О.В. Дубрової та ін.), більша 

частина поезії Волта Вітмена й досі залишається поза увагою дослідників. 

Об’єктом дослідження виступає вірш Волта Вітмена “Вночі на морському 

березі”, а предметом дослідження є особливості  його структури та змісту. 

Метою дослідження є визначення особливостей організації структури та змісту 

в  поезії В. Вітмена “Вночі на морському березі”. 

Однією з важливих особливостей форми основного творчого доробку поета – 

збірки “Листя трави” – є притаманний їй так званий “ритмічний стиль” [4, С. 164].    

Під цим поняттям розуміється використання різних класичних поетичних 

розмірів в складних та незвичайних поєднаннях та певні закономірності                      

у кількості наголошених складів в різних рядках віршів. Так, аналізуючи форму 

вірша “On the Beach at Night”, ми бачимо, що в ньому чітко простежується 

схильність В. Вітмена починати строфу одним чи двома короткими рядками, 

що мають однакову кількість наголошених складів (незалежно від кількості 

ненаголошених) із подальшим збільшенням розміру рядків, в яких 

привноситься новий зміст. Кожна строфа закінчуються коротким рядком,                    

що містить основне смислове навантаження.  

Таким чином, в аналізованому вірші ми можемо виділити три структурно 

та змістовно завершені частини: перша частина є найбільшою (13 рядків) і 

починається з двох коротких рядків із однаковою кількістю наголошених 

складів. Із подальшим розгортанням змісту збільшується і розмір рядків. 

Строфа закінчується одним коротким рядком. Друга частина є структурно 

подібною, але дещо коротшою – вона містить 11 рядків і завершується двома 

однорідними риторичними запитаннями. Третя частина є найкоротшою                      

(8 рядків) і починається одним коротким рядком. Саме в цій частині міститься 

основний сенс вірша, певний змістовий підсумок, через що вона є найбільш 

стислою та динамічною.  
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Аналізуючи звуковий рівень, можна відзначити наявність таких явищ,               

як асонанс та алітерація. Частий повтор звуків [], [s], [w], [o], [a] передає шум 

моря та вітру, атмосферу ночі, стан пригніченості.  

Розглядаючи лексичний рівень, проаналізуємо ліричний словник вірша. 

Виходячи з положення про те, що окремий віршований текст – це цілісний 

замкнутий світ із власними законами відображення та переосмислення 

об’єктивного світу, словник віршованого тексту є найважливішим показником 

особливостей цього світу. Таким чином, склавши словник того чи іншого вірша 

можна отримати певні контури того, що представляє собою  світ з точки зору 

поета [2, С. 3]. У залежності від переважання тієї чи іншої частини мови 

словник вірша виявляє чим саме – предметами, поняттями, діями або 

якостями – визначаються особливості «внутрішнього світу» твору.  

Так, в граматичному словнику ми можемо окреслити дві групи слів; 

перша група об’єднує ознаки, що мають статичний характер: метафори, на 

синтаксичному рівні виражені підметами і додатками, а на морфологічному 

іменниками (beach, night, child, father, sky, darkness, clouds, masses, belt of ether, 

lord-star Jupiter, sisters the Pleiades, hand, kisses, tears, clouds,  stars,  Jupiter, the 

Pleiades, suns, moons,  lips,  suggestion, problem,  indirection, burials, days, nights, 

Jupiter, satellite); епітети, які синтаксично є означеннями, а морфологічно 

прикметниками (autumn, ravening, burial, black, sullen, transparent, clear, large, 

calm, delicate, victorious, darling, ravening, victorious, patient, immortal, silvery, 

golden, great, little, vast, long-enduring, pensive, dearest, immortal, lustrous, 

revolving, radiant); епітети і метафори у формі займенників (her, her, my, all, me, 

your, they, thou, something, thee, I, any).  

Друга група містить поняття, яким притаманний динамічний характер, де 

розкривається прагнення “дії”, “руху” (stands, watching, spreading, ascends, 

swim, holding, lower, devour, weeps, weep not, remove, possess, emerge, watch, 

shine out, endure, shine, mournest, considerest, adding, give, passing, endure). 

Відбір предметів, реалій, понять, ознак та дій в поетичному тексті є 

специфічним та зумовлюється законами жанру та індивідуальною манерою 
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автора. У граматичному словнику аналізованого нами вірша кількісно 

переважають категорії, що мають статичний характер, тобто метафори та 

епітети, які безпосередньо підводять читача до проблеми предметного світу 

вірша. Майже всі метафори у вірші використовуються неодноразово, деякі 

повторюються двічі, тричі чи навіть чотири рази, що вказує на їхнє ключове 

значення для сприйняття твору. Характерним є використання множини, завдяки 

чому досягається масштабність опису та розмиваються межі часу і простору. 

Серед епітетів повтори майже відсутні, двічі використовується лише слово 

“immortal”. Слід відзначити, що роль епітетів є важливою саме для поезії 

романтичного напряму через те, що митець прагне не лише утворити знак, а й 

вказати на нього, створити асоціативне поле.  

Вже означені раніше три структурно завершені частини доцільно 

проаналізувати і з точки зору змісту, вираженого через означені нами тропи. 

Так, ми маємо три складники, протиставлених як за змістом і настроєм, так і за 

лексичним наповненням. Кожна частина є продовженням попередньої, новим 

“витком спіралі”: перша частина пов’язана з “земними” образами – морем, 

хмарами, людиною; друга частина виходить на “космічні” образи – зірки, 

планети; третя ж частина виводить читача на ще ширший, трансцендентальний 

рівень, на якому проголошується переважання духовного над матеріальним.   

Перша частина містить основну сюжетну лінію, описані в ній події 

співвідносяться з теперішнім часом, на що вказує граматична форма дієслів. В 

цій частині можна окреслити два протиставлених образи: clouds та Jupiter and 

Pleiades (stars), які неодноразово повторюються. Образ clouds пов’язаний з 

трагічним та песимістичним сприйняттям, на що вказують лексичні одиниці з 

його оточення: ravening clouds, burial clouds, in black masses spreading, autumn 

sky, lower sullen and fast, burial-clouds that lower victorious soon to devour all. 

Цьому образу протиставлені неоміфологічно осмислені образи Юпітера, що є 

символом міцності та сили, та сестер Плеяд, що спрямовують мандрівників.               

Із цими образами пов’язано другий ряд тропів, в яких виражається настрій надії 
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та спокою: transparent clear belt of ether, ascends large and calm the lord-star 

Jupiter, swim the delicate sisters the Pleiades.  

У другій частині події переносяться в план майбутнього і представлені у 

вигляді певного пророцтва ліричного героя. У цій частині образу clouds 

відведене незначне місце, на перший план виходить образ Jupiter and Pleiades 

(stars). Він набуває особливої значущості, стає символом світлої надії та 

вічності, про що свідчить асоціативний ряд лексичних одиниць: Jupiter shall 

emerge, the Pleiades shall emerge, they are immortal, all those stars both silvery and 

golden shall shine out again, they endure, the vast immortal suns and the long-

enduring pensive moons shall again shine. 

Третя частина є заключною, вона містить змістовний центр твору. Поет 

вказує читачу на «щось» (suggestion, problem, indirection), що перевершує всі 

скорботи та радості життя, є безсмертнішим і за планети, і за зірки – певний 

«абсолют», що може виступати під різними назвами: дух, духовність, істина, любов.  

Таким чином, можна відзначити, що основою аналізованого ліричного 

тексту є протиставлення. Друга частина змістовно протиставлена першій, а 

третя знаходиться в опозиції як до першої, так і до другої. Суть цього 

протиставлення полягає в прагненні героя зрозуміти сенс життя, визначивши, 

що є важливішим – земна, матеріальна основа життя, яка представлена через 

образи Clouds та Stars, чи нематеріальна, духовна основа, те «щось», про яке 

говорить поет. Стає зрозумілою ідейна наповненість, складність творчості 

В. Вітмена, що виражається через всі аспекти структури його поезій. Лише 

всебічно проаналізувавши різні рівні організації поетичного тексту ми можемо 

побачити та оцінити всі особливості, притаманні неповторному стилю 

американського поета-новатора Волта Вітмена.  

Перспективою подальшого дослідження є аналіз інших творів Волта 

Вітмена з точки зору їх структурних та змістових особливостей. 
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Стаття присвячена дослідженню біблійної фразеології англійської мови в забіблійному 
просторі англомовного художнього дискурсу з фокусом на вивченні варіативної емотивності 
англійських біблійних фразеологізмів, що ґрунтується на інтертекстуальних зв'язках 
біблійних і художніх текстів.  

Ключові слова: біблеїзм, біблійний фразеологізм, варіативна емотивність, 
інтертекстуальність, теолінгвістика. 

Статья посвящена исследованию библейской фразеологии английского языка в 
забиблейском пространстве англоязычного художественного дискурса с фокусом на 
изучении вариативной эмотивности английских библейских фразеологизмов, основанной на 
интертекстуальных связях библейских и художественных текстов. 

Ключевые слова: библеизм, библейский фразеологизм, вариативная эмотивность, 
интертекстуальность, теолингвистика. 

The article is dedicated to researching biblical phraseology of the English language beyond 
the Bible space in the English language fiction discourse with a special emphasis on studying 
variative emotiveness of English biblical phraseological units based on intertextual relations 
between biblical and fiction literary texts. 

Key words: biblical expression, biblical phraseological unit, intertextuality, teolinguistics, 
variative emotiveness.  

 

Останнім часом все частіше порушується біблійна тематика у 

лінгвістичних дослідженнях. Нев'януча цінність Святого Письма сприяє 

частому зверненню дослідників до проблеми функціонування біблеїзмів. Так, є 

праці з наступною проблематики: психолінгвістичні аспекти сприйняття і 

розуміння біблійних фразеологізмів (М.О. Туркова-Зарайська, В.І. Жельвіс та ін.); 
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лінгвокультурна специфіка біблеїзмів у європейських мовах (В.Г. Гак, А.О. 

Жолобова, Г.В. Бєлікова, Н.Д. Петрова та ін.); номінативні та семантичні 

особливості біблеїзмів як окремого пласта мови (Л.Г. Мягкова, А.Ф. Артемова, 

О.А. Леонович та ін.); критерії класифікації та стратифікації біблеїзмів (O.В. 

Кунін, К.Н. Дубровіна, Л.П. Сміт та ін.); проблема перекладу біблійних 

фразеологізмів (І.П. Назарова, А.В. Савченко, Н.Л. Шадрін та ін.); біблійні 

запозичення в сучасні мови та їх вплив на формування національно-культурної 

ментальності (Г.А. Ліліч, О.І. Трофімкіна та ін.); семантична трансформація і 

прагматика біблеїзмів (В.Г. Гак, К.Н. Дубровіна, Є.І. Варюхіна та ін.). 

Герменевтика Біблії хвилює багато умів, і це не випадково 

(С.С. Аверінцев, О.Ф. Лосєв, Н.Б. Мечковська та ін.). Той факт, що Біблія все 

частіше стає об'єктом філологічних досліджень, можна пояснити особливістю її 

текстових характеристик: гіпер-, інтертекстуальністю, символічністю, 

сакральністю та іншими аспектами [3]. При дослідженні біблеїзмів ми 

відштовхуємося від їх формального виразу, що визначає змістове наповнення 

цих мовних одиниць, тим самим дотримуємося семасіологічного підходу до 

фразеологічних значень (А.В. Жуков, З.Д. Попова, Ю.П. Солодуб, В.М. Телія, 

М.Ф. Алефіренко та ін.). 

Актуальність дослідження обумовлюється науково-теоретичною 

значущістю розгляду варіативної емотивності англійських біблеїзмів з позицій 

різних лінгвістичних напрямів (текстолінгвістики, емотіологіі, когнітивної 

лінгвістики та лінгвокультурології) з фокусом на розробці  проблеми 

концептуалізації біблійного знання в мовних одиницях (біблеїзмах) з 

урахуванням таких факторів, як контекст, транслятор і реципієнт смислу у 

річищі лінгвосинергетики (А. Вежбицька, Ю.С.Степанов, В.А. Пищальникова). 

Крім того, питання про концептуалізацію біблійних цінностей і їх 

опредметнення у біблеїзмах належить до таких лінгвістичних вимірів, як мова і 

мислення, мовна картина світу (М. Хайдеггер, В. фон Гумбольдт, Х. Штейнталь, 

Л. Вайсгербер), які, в свою чергу, сполучені з герменевтичними проблемами 

тексточитання, зокрема з енігмою інтертекстуальності Біблії, завдяки якій 
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здійснюється онтологічний, гносеологічний та аксіологічний зв'язок біблійного 

тексту з текстами сучасної культури, отже й міжкультурна трансляція 

цінностей та спадкоємність сакрального тексту між поколіннями (Г.І. Богін, 

Ю.М. Лотман, Р. Барт, Х.-Г. Гадамер, М.М. Бахтін, Н.С. Болотнова та ін.) [11]. 

Об'єктом нашого дослідження є біблійна фразеологія англійської мови в 

забіблійному просторі англомовного художнього дискурсу. 

Предметом аналізу є варіативна емотивність англійських біблійних 

фразеологізмів, заснована на інтертекстуальних зв'язках біблійних і художніх 

текстів, детермінуючись характером сприйняття прецедентного тексту  

Метою дослідження є аналіз емотивно-смислового варіювання біблійних 

фразеологізмів в англомовних художніх текстах, що передбачає розв’язання 

таких завдань: 1) описати структуру біблійних канонічних книг та їх 

відображення в світовій художній літературі зі встановленням мовних 

особливостей англійських біблеїзмів та причини десакралізації біблійних 

цінностей для обґрунтування необхідності теолінгвістіческого підходу до 

вивчення біблеїзмів; 2) виявити та проаналізувати емоційно-оцінну динаміку 

англійських біблеїзмів в художніх текстах з акцентом на визначенні ролі та 

характеру емотивно-смислових трансформацій біблеїзмів в аспектах 

лінгвосинергетики тексту і лінгвокультурології; 3) побудувати класифікацію 

англійських біблеїзмів, на основі якої дослідити розглянути особливості їх 

емотівно-смислових змінень в діахронії. 

Матеріалом роботи є текстові фрагменти з англійського перекладу Біблії 

«Revised King James Version» (1611), бо саме з цього перекладу була запозичена 

основна маса біблеїзмів, відображених у сучасній англійській мові. 

Наукова новизна дослідження визначається тим, що в ній вперше зроблено 

спробу синтезувати лінгвістичну проблему емотивності біблеїзмів з питаннями 

теологічного характеру, зокрема стосовно аксіологічних змінень релігіозного змісту 

з обґрунтуванням статусу біблеїзма як теолінгвістичного феномену.  
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У роботі використовувалися методи методи спостереження і порівняння, 

суцільної вибірки, описовий метод, метод інтроспекції, метод цілісної 

інтерпретації та методи валентнісного, контекстуального і контент-аналізу. 

У цій статті зупинимося на результатах нашого дослідження 

теолінгвістичної природи біблеїзмів. Книги Письма здійснили величезний 

вплив на формування ідей і поглядів європейських народів. Біблія є сакральним 

текстом, тому її фразеологізіровані фрагменти також наділені великим 

профетичним, повчальним знанням з певною часткою святості, фідеістичності 

їх сприйняття і тлумачення [11]. У сучасній англійській мові «біблеїзми мають 

такі характеристики, як прецедентність, аллюзивність, яскрава образність і 

емотивність, які програмуються в тексті-першоджерелі» [7, с. 52]. Поряд із 

зазначеними ознаками біблеїзми, як і інші фразеологічні одиниці, 

характеризуються відтворюваністю, стійкістю, переносним значенням, 

експресивністю, оцінністю [1; 4]. 

Зміни в ставлення до біблійних цінностей і істин, що відбуваються в 

сучасному християнському світі, можуть знаходити достатньо широкий прояв у 

мові. Так, біблійні фразеологізми стають об'єктом емоційно-смисловою 

деривації, що веде до трансформації біблійного канонічного сенсу. В результаті 

біблеїзми знаходять свою мовну об'єктивацію в трьох видах контексту: 

контексті-сакралізації, контексті-десакралізації і контексті-ресакралізаціі. 

Сутність цих контекстів розкривається через сакральне, десакральне і 

ресакральне сприйняття біблійних фрагментів [2]. Автор художнього тексту 

може погоджуватися зі своїми біблійними попередниками і лише 

конкретизувати в рамках свого контексту біблійний сенс, який категоризується 

в біблеїзмі (контекст-сакралізація), трансформувати біблійний сенс в прямо 

протилежний на основі свого власного бачення прецедентної та художньої 

ситуацій (контекст-десакралізація), «оживляти» біблійний сенс в узуально 

десакралізованому біблеїзмі (контекст-ресакралізація) [6]. 

Дані контексти є результатом динамічного перетворення мовного знака, 

розкриваючи виявлену нами мовну антиномію «Мова як засіб сакрального vs. 
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світського уявлення дійсності». Ці контексти не свідчать про регресії / прогресії 

мови в цілому. Етичні аспекти даної проблеми повинні займати філософію, 

теологію та інші гуманітарні науки. Лінгвістика може допомогти в цьому, 

створивши «науковий симбіоз» з іншою областю знання, наприклад, теологією, 

і тим самим дати початок новому напрямку сучасного мовознавства – 

теолінгвістики. Як показує наше дослідженні на прикладі біблеїзму як 

теолінгвістічного феномена, лінгвістика в змозі надати об'єктивні факти 

смислової динаміки біблійних смислів, опредмечених в мовній формі 

(біблеїзмів). Ці факти можуть послужити відправним моментом при вирішенні 

питань теолінгвістики. В рамках теолінгвістічної парадигми категорії 

сакральності, десакральності і ресакральності біблеїзму вбачаються основними 

для подальшого вивчення біблеїзму як теолінгвістіческого феномена [3; 5; 9]. 

Під впливом сакрального, десакрального і ресакрального уявлення 

емотивність біблеїзмів піддається флуктуаціям, результатом яких може бути 

емоційно-оцінна енантіосемія за напрямами прецедентна :: узуальна, 

прецедентна :: окказіональна і узуальні :: окказіональна конотації біблеїзмів. В 

рамках нашої розвідки конотація виступає синонімом емотивності (слідом за 

В.І. Шаховським). В основі процесу зміни емотивно-оцінного компонента 

біблеїзму лежить механізм експлікації прихованих емосем, евокаціі нових 

валентносних поєднуваностей біблеїзмів [8]. 

Потенційно можливе емотивне вживання біблеїзмів необмежено. Біблеїзми 

піддаються подальшому осмисленню, переосмисленню і контекстуальнії 

конкретизації в залежності від авторської інтенції транслювати той чи інший 

смисл за допомогою біблеїзмів. Біблеїзми можуть приймати нові форми, що 

веде до зміни їх змісту. Однак формальна і змістовна трансформація біблеїзмів 

не дозволяє їм остаточно втрачати зв'язок з текстом-першоджерелом. Це 

досягається завдяки єдиній образній основі Біблії і біблеїзмів, вираженій у 

внутрішній формі останніх і позначеного нами терміном «біблієма». 

Біблеїзм характеризується як компакт-текст, концептуалізований біблійний 

смисл, що дозволяє йому виконувати функцію текста-деривата, текста-
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посередника між біблійними і забіблійними текстами, текста-носія 

лінгвокультурної інформації (тобто здійснювати культурну референцію і 

культурний діалог між поколіннями) і креативного атрактора. Біблеїзм як 

компакт-текст виступає, з одного боку, інваріантної основою, що 

співвідноситься з текстом-першоджерелом, і з іншого – одиницею, підвладною 

емотивно-смисловій деривації в межах художнього контексту. Біблеїзм 

структурує текстові смисли з виділенням домінантного емоційного сенсу і 

визначає хід інтерпретації всього тексту або його фрагментів. 

Варіювання емотивних смислів базується на лінгвосинергетичному сприйнятті 

тексту. Необхідно враховувати той факт, що породження смислу здійснюється 

як автором тексту, так і його читачем [10]. Синергія тексту реалізується в 

креативному процесі відтворення сенсу: без біблійної пресупозиції немає 

адекватної текстової пропозиції, і ні автор, ні читач не в змозі ідентифікувати 

смислову деривацію або структурувати текстові смисли без знання прецеденту 

– Біблії та її ситуацій. Також культурна специфіка за мовами проявляється в 

особливостях емоційного сприйняття біблійних ситуацій та їх відображення в 

біблеїзмах у вигляді емотивних конкретизаторів семантики біблеїзмів [8; 9; 13]. 

Великий науковий інтерес представляє вивчення емотивно-смислового 

варіювання англійських біблеїзмів в діахронії. У цьому зв’язку, нами була 

розроблена хронологічна класифікація англійських біблеїзмів, на основі якої 

проводився аналіз варіювання їх емотивних смислів. За основу запропонованої 

нами класифікації були прийняті положення про існування / відсутність 

прототипу фразеологічної одиниці в біблійному тексті і про прецедентність 

біблійних ситуацій, імен, а також Біблії в цілому. Ми виділяємо чотири групи: 

добіблійні (дослівно перекладені давньоєврейські та давньогрецькі ідіоми на 

англійську мову, які мають у біблійному і забіблійному просторах однаковий 

смисловий зміст), власне біблійні (переосмислені біблійні прототипи – вільні 

словосполучення та образні звороти – і фразеологізіровані біблійні ситуації), 

постбіблійні (віддалено пов'язані з текстом Біблії) і оказіональні (результат 

творчості окремих письменників або поетів). Останнім часто властиво набувати 
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контекстуальний емотивний смисл, протилежний узуальним уявленням про ті 

біблійні реалії, які відображені в окказіоналізмі. Емотивно-смислове варіювання 

англійських біблеїзмів прямопропорційно «віддаленості» біблеїзму від тексту-

першооснови – Біблії: чим більше контекстуальна обумовленість біблеїзму, тим 

вище ступінь його емотивно-смислової флуктуації. 

Таким чином, варіювання емотивних смислів англійських біблеїзмів 

відбувається як в синхронії (узус – художній текст), так і в діахронії (Біблія – 

художній текст). В основі процесу емотивно-смислової деривації англійських 

біблеїзмів лежить відмінність в способах сприйняття сакрального біблійного 

тексту (сакральне, десакральне і ресакральне сприйняття). 

Перспективою нашого дослідження є розробка методологічної основи, 

постановка проблем і визначення методів вивчення царини теолінгвістики з 

поглибленим лінгвокульурологічним вивченням проблеми реінтелектуалізаціі, 

реокультуризаціі величезного культуроносного шару Біблії в просторі не тільки 

англійської, але й німецької та української мов в лінгвокомпаративному річищі.  

ЛІТЕРАТУРА 

1.Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория 

и практика / Л.Г.Бабенко. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 496 с. 2. Вайс М. Библия 

и современное литературоведение. Метод целостной интерпретации / М.Вайс. – 

М.: Мосты культуры, 2011. – 446 с. 3. Гриднева Т.В. Многоаспектность 

семантики фразеологических единиц / Т.В.Гриднева // Филологический 

сборник. – Волгоград: Перемена 2013. – С. 101-105. 4. Дубровина К.Н. 

Библейская фразеология в современной публицистике / К.Н.Дубровина 

//Филология на рубеже тысячелетий. – Ростов н/Дон: Знание, 2010. – С. 62-64. 

5. Жаботинская С.А. Принципы лингвокогнитивного анализа и феномен 

полисемии / С.А. Жаботинская // Проблеми загального, германського та 

слов’янського мовознавства. – Чернівці : Книги ХХІ, 2008. – С. 357-368. 6. 

Жолобова А.О. Особенности библеизмов-фразеологизмов в английском, 

испанском и русском языках /А.О. Жолобова // Язык и этнос. – Казань: 

Гуманитр. центр, 2014. – С. 45-48. 7. Меликян А.А. Классификация библейских 



 104 

фразеологизмов английского языка на основе концептуальных моделей 

преобразования знания в семантические единицы языка: дис. …канд. филол. 

наук : 10.02.15 / Меликян Алексей александрович. – Пятигорск, 1998. – 203 с. 8. 

Шаховский В.И. Когнитивные ресурсы эмоциональной языковой личности / 

В.И.Шаховский // Языковая личность: проблемы когниции и коммуникации. – 

Волгоград: Наука, 2011. – С. 47-70. 9. Gibbs R. W. The poetics of mind: figurative 

thought, language, and understanding / R. W. Gibbs, W. Raymond. – Cambridge 

[England]; New York, NY, USA : CUP, 1994. – 527 p. 10. Jackendoff R. Sense and 

reference in a psychologically based semantics / R. Jackendoff // Talking minds : the 

study of language in cognitive science / edited by Thomas G. Bever, John M. Carroll, 

and Lance A. Miller. – Cambridge, Mass. : MIT Press, 1984. – P. 49–72. 11. . The 

Holy Bible. Authorized King James Version. –East Brunswick, New Jersey: 

International Bible Society, 1984.   
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РЕЦЕПЦІЯ «КНИГИ ЗМІН»  

У РОМАНІ ТУРГРІММА ЕГЕНА «ДЕКОРАТОР»  
 

Зозуліна М. В. (Харків) 

Науковий керівник: д. філол. наук, проф. Криворучко С. К. 
 

Стаття присвячена вивченню рецепції китайської класичної «Книги Змін» у романі 
«Декоратор» сучасного норвезького письменника Т. Егена, аналізу змісту роману з позиції 
концептуальних ідей, закладених у «І-Цзині» та пошуку підтверджень актуальності «Книги 
змін» у сучасній культурі.  

Ключові слова: «Книга Змін», рецепція, «Декоратор», Т. Еген. 
Статья посвящена изучению рецепции китайской классической «Книги Перемен» в 

романе «Декоратор» современного норвежского писателя Т. Эггена, анализу содержания 
романа с позиции концептуальных идей, заложенных в «И-Цзине», а также поиску 
подтверждений актуальности «Книги Перемен» в современной культуре.  

Ключевые слова: «Книга Перемен», рецепция, «Декоратор», Т. Эгген. 
The article is dedicated to the study of the reception of classical Chinese "Book of Changes" 

in the novel "Decorator" of the modern Norwegian writer T. Eggen, the analysis of the content of 
the novel from the positions of the conceptual ideas underlying the "I-Chin" and the search for 
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evidence of the relevance of the "Book of Changes" in modern culture.               
           Keywords: "Book of Changes", reception, "Decorator", T. Eggen. 

 

Актуальність дослідження полягає в тому, що воно дає можливість 

простежити за тим, як у сучасному романі Т. Егена «Декоратор» (2000 р.) на 

рівні рецепції було втілено концепцію книги, що була написана більш ніж три  

тисячоліття назад. 

           Об’єктом дослідження є роман Т. Егена «Декоратор» (2000), «Книга змін». 

Предмет дослідження – рецепція «Книги Змін» у романі  Тургрімма Егена 

«Декоратор». 

Мета дослідження – вивчення рецепції китайської класичної «Книги 

Змін» у романі «Декоратор» сучасного норвезького письменника Т. Егена та 

пошук підтверджень актуальності «Книги змін» у сучасній культурі.  

 Відповідно  із метою роботи поставлено завдання дослідження: 

–  проаналізувати роман «Декоратор»;  

– визначити функції гексограм, що стоять на початку кожного                       

з  розділів роману; 

          –  розглянути типи ключових образів, мотивів та тем у романі,  

              виявити його звязок із «Книгою Змін»; 

–  проаналізувати спосіб прояву авторського джерела у романі; 

–  довести актуальність «Канону Змін» у сучасній культурі та літературі. 

Методи дослідження – історико-літературний, біографічний, 

типологічний. 

«Книга Змін», або, як ще прийнято називати її − «Чжоу І», «Книга Доль», 

«Канон Змін» охоплює весь світовий процес та невід'ємно пов'язує минуле з 

майбутнім. Основний текст "Книги Змін" склався з матеріалів землеробського 

фольклору на території уділів Цзінь або Цинь між VIII і VII ст. до н. е. і 

спочатку розглядався як ворожильний, а згодом і як філософський текст. 

Великою відмінністю «Книги Змін» від інших ворожильних систем є те, що тут 

людині не відводиться пасивна роль: книга представляє людину, як складову 

процесу, не тільки залежну, але і здатну змінювати долю та впливати на події 
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навколишнього світу. У книзі даються не тільки розгорнуті характеристики 

життєвих ситуацій, а й конкретні поради з їх вирішення, а також пояснення, 

несе та чи інша діяльність людини благо, або навпаки − нещастя.  

Символи і принципи "Чжоу І" пронизували  буквально всі сфери життя 

традиційного Китаю. Завдяки своїй абстрактній універсальності "Чжоу І" могли 

використовувати представники різних професій: полководці та правителі, 

музиканти та лікарі, астрономи та астрологи, навігатори та 

віщуни, адміністратори та історики, майстри бойових мистецтв і, знавці 

таємниць продовження життя та інші. 

Своєї актуальності книга не втратила і в наші часи: її досі вивчають і 

намагаються зрозуміти як китайські, так і європейські синологи. На даний 

момент вже існує безліч теорій про сутність "Книги Змін": її розглядають як 

ворожильний текст, як філософський текст, як ворожильний і філософський 

текст одночасно, як основу китайського універсизму, як збірник приказок, як 

записну книжку політика, як політичну енциклопедію, як тлумачний словник, 

як бактрийсько − китайський словник, як фалічну космогонію, як найдавніший 

історичний документ Китаю, як підручник логіки, як  бінарну систему, як 

таємницю кубокуба, як випадкові тлумачення на комбінації рис, як фокуси 

вуличного ворожки, як дитячість, як марення, або як ханську підробку. 

Одним із доказів того, що «Книга Змін» досі має великий вплив на 

сучасну культуру та сучасне суспільство є творчість норвезького письменника 

Тургрімма Егена. У 2000 році увагу літературної Європи до себе привернув 

його неординарний роман «Декоратор» ("Pynt"). Кожний розділ цього роману 

починається з гексограми, що була взята з «І − Цзина». Кожна гексограма 

складається з шести рис. Цілісні риси називаються « янь », а перервані 

посередині − « інь ». Різні комбінації цих шести ліній дають 64 гексограми, 

кожна з котрих має свою назву та зміст. 

Роман починається з того, що у нову квартиру в'їжджає головний герой – 

Сигбйорн Люнде – молодий і успішний декоратор зі своєю цивільною 

дружиною – Катріне − жінкою, достойною його в усіх сенсах цього слова. На 
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перший погляд все у них чудово: сам герой, описуючи свою нову квартиру 

вживає такі вирази, як  "ідеальне співвідношення" , "давня любов", а, якщо це 

говорить декоратор − людина мистецтва, і, як можна буде дізнатися в процесі 

прочитання книги − людина вельми прискіплива − то можна говорити про те, 

що ця квартира дійсно уособлювала для нього певний ідеал буття, певну 

життєву гармонію. 

Знаковою для першого розділу є 63 − я з 64 − х гексограм «І − Цзина» 

«Цзи − цзі» («Вже кінець» або «Звершення»). У тексті до для цієї гексограми 

говориться: «Звершення. Малому − сприятлива стійкість. На початку − щастя; в 

кінці − безлад». Тобто вже на початку роману автор ніби дає читачу підказку 

про майбутній розвиток сюжету. У своєму поясненні про символіку розділів Т. 

Еген сам зазначає, що у першому розділі книги в житті його героя абсолютний 

порядок вже було досягнуто, було знайдене ідеальне співвідношення і баланс, 

панує внутрішня і зовнішня гармонія, а від такої «ідеальності» у людини є лише 

одна дорога – у хаос. 

Другий розділ відкривається 20 − тою гексограмою «Гуань» 

(«Споглядання»). Загальний коментар тут: «Споглядання. Вмий руки, але не 

приступай до жертвопринесення. Володій правдою, будь безсторонній і 

суворий». Тобто книга радить споглядати, вивчати, висувати судження, але 

поки нічого суттєвого не робити – тому наш герой, слідуючи цій пораді, 

спокійно віддається своїй улюбленій «стихії» − нам відкривається потік його 

думок, у якому можна побачити зовнішній вигляд квартири Сигбйорна, а також 

його погляди на самий процес декорування інтер’єру як, так би мовити, процес 

«декорування життя». 

Вкрай важливим у книзі є її четвертий розділ, адже його гексограма 

водночас і є гексограмою, що послужила у виборі назви роману. Це гексограма 

номер 22 – «Бі» («Вбрання»). Як зазначав сам автор, спробувати скористатися 

ворожінням по «І − Цзину» не тільки для написання книги, а й для того, щоб 

вигадати назву роману, він вирішив випадково і, коли йому випала 22га 

гектограма, він дійшов висновку, що вона якнайкраще відповідає змісту книги, 



 108 

тому, даючи книзі «ім’я», лише трохи змінив саму назву гексограми, 

залишивши її зміст. Загальний коментар до неї «Оздоблення. Розвиток. У 

малому благотворно мати куди виступити» − тобто книга радить не приймати 

ніяких вкрай важливих рішень, а зайнятися оздобленням, прикрашанням – а у 

цьому нашому герою, треба визнати, немає рівних, адже він має безперечно 

гарний смак, суворі правила та аксіоми декорування, і навіть теорію визначення 

коефіцієнта смаку людей. 

Далі за сюжетом книги варто відзначити розділ, позначений 56-тою 

гексограмою – «Люй» («Мандрівка»). Тут головним коментарем є «Малому − 

розвиток. У мандруванні стійкість – до щастя». Але, на нашу думку, тут слід 

звернутися саме до коментаря останньої, шостої риси, що говорить: «Птахам 

спалили гнізда. Мандрівник спочатку сміється. А потім видає крики і зойки. 

Втратиш бика на площі. Нещастя». Тут книга ніби прямим текстом говорить 

«повертаючись додому ти стикнешся з тим, що на початку вважатимеш 

смішним і безглуздим, але потім така легковажність повернеться до тебе 

нещастям». І справді: у цьому розділі головний герой  відправляється у бар, 

який декорує, успішно вирішує там усі робочі питання, і коли повертається 

додому, до свого «гнізда», вперше зустрічається з Сильвією – жінкою, якій, 

навіть з першого погляду, чужа стабільність і порядок, у яких живе Сигбйорн, 

жінкою, над якою він спочатку внутрішньо насміхається і якій призначено 

відіграти ключову роль у його житті. 

Наступним важливим розділом книги є розділ під 42 − тою гексограмою « 

І » («Примноження, збільшення»): це час зросту і розвитку: У цій частині ми 

спостерігаємо подальший розвиток знайомства головного героя з Сильвією: 

після вечірки у неї вдома, що заважала спати Сигбйорну, він написав їй листа, 

попросивши в майбутньому бути тихіше вночі, вона перепросила та пообіцяла 

більше вночі не галасувати.  

Розділ із 13 − тою гексограмою «Тун − жень» («Рідня, однодумці»), 

ієрогліф якого зображує рот у поєднанні зі знаком укриття, що вказує на 

розуміння без слів і бездоганне поєднання, розповідає нам про те, як Сигбйорн 
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приїхав на відкриття клубу, який декорував. Всі в захваті від його роботи. Там 

він випадково зустрічається з Сильвією. Вони швидко знаходять спільну мову і 

вона починає подобатися йому все більше, він навіть починає її ревнувати.  

Розділ під 25 − тою гексограмою «У − ван» («Безпорочність»). Тут 

загальний коментар говорить: «Безпорочність. Початковий розвиток. 

Сприятлива стійкість. Якщо хто не правий, [у того] буде біда. Несприятливо 

мати, куди виступати». У своєму коментарі до цієї гексограми Щуцький писав, 

що дана ситуація − це той час, коли може бути ослаблена пильність, і що треба 

дуже уважно ставитися до своїх думок, слів та дій. Саме тут це особливо 

потрібно, бо з безпорочності даної ситуації можливий і необхідний подальший 

правильний розвиток. Він ще не настав, і ця ситуація − момент перед його 

наступом − не схильна до того, щоб відразу ж робити які − небудь дії.   

У тексті роману це відображається у ситуації, коли Сигбйорн, після 

зустрічі з Сильвією у барі, їде до неї додому, і під впливом багатьох факторів, 

таких як: її особистість, надзвичайна хаотичність інтер’єру її квартири, що 

зовсім не вписувались в жодну з його «систем», її незвичайного танцю, а також, 

мабуть, і певної кількості випитого вина, закохується у неї. Намагається 

заволодіти Сильвією, але, не отримавши негайної відповіді з її боку на свої 

почуття, покірно відступає на деякий час в очікуванні продовження. 

47 − а гексограма «Кунь» («Виснаження»). Ця гексограма − одна з 

чотирьох найгірших. Вона сигналізує про втому, виснаження, вичерпані 

ресурси, враженість [хворобою], збентеженість. Тут потрібно зачекати деякий 

час, привести в порядок свої думки.  Незважаючи на всі попередні хитрощі 

Сигбйорна, йому не вдається закохати Сильвію в себе. У цьому розділі 

описується марення головного героя: йому здається, що він розмовляє з 

Сильвією. Тут відкривається нова його сутність: він зізнається їй у коханні, 

відмовляється від усього мінімалістсько-функціоналістського, від усього 

порядку свого життя, який він так любив і якому від поклонявся, заради її 

хаосу. І, одночасно з його новою сутністю, стає очевидною і його хворість.  
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43 − я  гексограма «Гуай» («Вихід»): має такі значення, як «вибирати; 

рішучий, твердий, ясний, певний». Текст даного афоризму: «Вихід. 

Піднімаєшся до царського двору. Правдиво возглашай. А якщо і буде 

небезпека, то говори від свого міста. Несприятливо братися за зброю. 

Сприятливо мати куди виступити». У своїх коментарях до цієї гексограми 

Щуцький пише, що тут мова йде про великий, але такий момент, який не 

затримується вже в попередній формі, а виривається з неї і якщо людина стала 

б, тільки користуючись своїми силами, своїм оточенням, агресивно наступати 

на інших, не дбаючи зовсім про самовихованість, то це привело б її до самих 

негативних наслідків. 

У романі ця ситуація знайшла вихід у зустрічі головного героя з Сильвією 

у нього вдома, їх щирій розмові «за цукерками» про особистість самого 

Сигбйорна, а потім у його спробі зґвалтувати Сильвію та її погрозі, що вона 

викличе поліцію, якщо він ще раз до неї наблизиться. 

Далі наступає апогей божевілля Сигбйорна: 64 − а  гексограма «Вей-цзи» 

(«Ще не кінець»). Цю гексаграму Щуцький коментує як те, що ситуації 

розгортаються так, що, нарешті, настає хаос, а хаос розглядається не як розпад 

створеного, а як нескінченність, як можливість нескінченного творчості все 

знову і знову. Не як щось негативне виступає тут хаос, а як середовище, в 

якому може бути створено щось зовсім нове. Тут головний герой відмовляється 

від дуже заможного замовника, а натомість, в приступі божевілля, нападає на 

таксиста, обмірковує різноманітні способи вбивств, а також знаходить дуже 

неординарну ідею для облаштування будинку, над яким працював останнім часом. 

За нею йде 1− ша з гексограм «Чжоу І»: «Цянь» («Творчість»). У своєму 

коментарі Щуцький говорить, що тут творчість розглядається у її найчистішому 

вигляді, що насамперед вона – це акциденція неба, як уособлення творчої сили, 

яка лежить на початку усього існуючого. Герой знаходить нові надзвичайні ідеї 

для своєї творчості. Він остаточно відмовляється від своїх попередніх поглядів, 

купує статуетку Бога руйнування – Шиви, і починає притримуватися думки, що 
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створювати щось нове можна лише знищивши старе, що треба спалювати, 

руйнувати, дерти, вбивати. 

Далі варто відзначити 12 − ту гексограму «Пі» («Занепад»). Головним 

коментарем до неї служить наступний текст: «Негідні люди занепаду не 

сприяють стійкості благородної людини. Велике відходить; мале приходить». 

Тобто це час, коли можливості творчості зводяться до мінімуму: замовник 

головного героя відмовляється від нібито геніальних ідей Сигбйорна, які 

водночас є жахливими, − від інсталяції мертвого борсука на стіні зали, 

жахливого каміну, а також від колючого дроту над ліжком. Головний герой 

звинувачує замовника у боягузтві, але йому нічого не залишається, окрім як відступити.   

51 − ша гексограма «Чжень» («Блискавка, збудження») має такі значення, 

як: «порушувати, надихати; шок, переляк, грім, удар блискавки, землетрус». Це 

− найдинамічніша з усіх ситуацій, зазначених у "Книзі Змін" і тому на початку 

настання цієї ситуації динаміка може здатися людині чимось, що сильно змінює 

обставини, чимось приголомшливим до основ, і лише в кінці, по завершенні 

даній ситуації, якщо вона проведена правильно, може наступити певне 

задоволення: Сигбйорн їде с Сильвією, за її ініціативою, у будинок свого 

замовника, і там, згодом, знову намагається її зґвалтувати, їй вдається 

вирватися, але, втікаючи, вона випадково падає і гине. Спочатку головний 

герой був спантеличений, намагався її врятувати, повернути до життя, але 

потім, зрозумівши що вона померла, зайнявся з нею сексом, а, прийшовши до 

тями і побачивши, що накоїв, вирішив не здаватися поліції і заховати тіло.  

59 − та гексограма «Хуань» («Роздроблення») − на нашу думку, ця 

гексограма є найвиразнішою та найточнішою в усій книзі. Щуцький коментує її 

значення, як важливий і серйозний процес індивідуалізації і вважає, що тут 

необхідно робити великі і відповідальні дії, в яких необхідно зберігати повну 

стійкість, що розуміється в цьому випадку як справжня правота в думках, діях, 

словах. Тут головний герой робить зліпки з тіла Сильвії, потім розчленовує 

його і замуровує у камін будинку, який облаштовує, а зліпки з її тіла 

використовує як декорації для того самого каміна. 
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Далі знову йде 13 − а гексограма «Тун − жень» («Рідня, однодумці»). Тут 

Щуцький каже, що хід особистого розвитку закінчився. Він призвів до 

занепаду, а також до подолання цього занепаду. Після занепаду підйом 

доводиться починати спочатку. Але цього разу це вже робиться разом із 

іншими. Для такої спільного дії необхідно, щоб ці люди мали однакове 

положення та загальну мету: Головний герой, разом з Катріне, приходять на 

новосілля у той самий будинок, де він замурував тіло Сильвії: усі в захваті від 

його роботи з оформлення приміщень, особливо людям подобається камін та 

його декорації, люди дивуються, звідки виникла така надзвичайна ідея, у 

Сигбйорна з’являється дуже багато майбутніх замовників.  

       18 − та гексограма «Гу» («Виправлення» ). Ідеограма, якою позначається 

дане поняття, зображує собою чашу, в якій, через те, що нею довго не 

користувалися, з’явилися черв’яки. Так зображується поняття псування. Але 

воно розуміється і в переносному значенні слова. Як мир і спокій, які занадто 

довго сковували відсталою сплячкою країну, призводять до процесів псування і 

розкладання в ній, так і атмосфера радісного послідування припустима лише 

протягом певного часу. Коли ж вона затягується, то навіть і в ній починається 

процес розтління. Тут автор описує,  як головний герой намагається вести свій 

звичайний спосіб життя: отримує премії, ходить в гості до друзів, обговорює 

можливість завести дитину з Катріне, а сам весь час усюди чує пісню, яка 

завжди для нього уособлювала образ Сильвії. Його життя, ззовні ідеальне, 

тепер нагадує тортури. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

У романі «Декоратор» на рівні рецепції втілено концепцію книги, що 

була написана багато століть назад, і, без сумніву, є «живим» підтвердженням 

актуальності «Канону Змін» і у наші часи. За допомогою книги можна 

ознайомитися з особистістю автора: добре помітна зацікавленість Тургрімма у 

дизайні, психології, а особливо − у китайській культурі. Що стосується саме 

«незвичайності» написання цього роману, то автор власноруч зізнається, що не 

завжди користувався «І − Цзином» для визначення змісту майбутнього розділу 

книги – іноді він, навпаки, підбирав гексограму так, щоб вона відповідала 

змістові тексту роману. Крім того, для «правильного» ворожіння, за 

стародавніх часів, для визначення номеру гексограми використовувалися 

бамбукові палички, а Т. Еген, натомість, чесно каже, що іноді він 

використовував монети, а найчастіше навіть комп’ютерні програми. Таке 

використання «І − Цзина» можна вважати ще одним доказом його актуальності, 

адже це саме «Книга Змін», тому що ж тоді, як не вона, має володіти здатністю 

пристосовуватися до змін: змін людей, змін культур та змін часів? 
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Стаття присвячена дослідженню специфіки вербальної репрезентації 
лінгвокультурного концепту FRIENDSHIP/ДРУЖБА в британській, американській, 
українській та російській мовних свідомостях. Розвідка, виконана у річищі когнітивної 
лінгвістики та лінгвокультурології, спрямована на виявлення валоративних конвергенцій та 
дивергенцій у способах лексикалізації концептуалізованого феномену дружби 
представниками лінгвокультур, що порівнюються.  

Ключові слова: вербальна репрезентація, концепт ДРУЖБА, концептуальна ознака, 
лінгвокультура, поняттєва складова.  

Статья посвящена исследованию проблемы вербальной репрезентации 
лингвокультурного концепта FRIENDSHIP/ДРУЖБА в британском, американском, 
украинском и российском языковом сознании. Работа, выполненная в русле когнитивной 
лингвистики и лингвокультурологии, фокусируется на выявлении валоративных 
конвергенций и дивергенций в способах лексикализации концептуализированного феномена 
дружбы представителями сравниваемых лингвокультур.  

Ключевые слова: вербальная репрезентация, концепт ДРУЖБА, концептуальная 
характеристика, лингвокультура, понятийная составляющая.  

The article focuses on studying the peculiarities of the verbal representation of the 
linguocultural concept FRIENDSHIP in British, American, Ukrainian and Russian language 
consciousness. In the present work, belonging to the mainstreams of cognitive linguistics and 
linguoculturology, the emphasis is laid upon revealing axiological similarities and differences in 
ways of lexicalizing the conceptualized phenomenon of friendship by representatives of the 
linguocultures compared.  

Key words: concept FRIENDSHIP, conceptual characteristics, conceptual component, 
linguoculture, verbal representation. 

 

Оскільки культура є вагомою ознакою людини та суспільства, то мова, 

що є і культурою, і формою її існування, і культурною пам’яттю народу, займає 

одне з найважливіших місць в житті людей, чим обумовлюється популярність 

та стрімкий розвиток лінгвокогнітивних та лінгвокультурологічних досліджень 

(С.Г. Воркачев, Ю.С. Степанов, С.М. Співак, L.A. Cooper, M. Gizman та ін.), 

визначаючи актуальність нашої роботи, яка пояснюється тим, що для розуміння 

культурної специфіки мови необхідно насамперед з позицій інженерії знань, 
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репрезентованих у мові, проаналізувати її основні ціннісні настанови 

орієнтири, до яких, безумовно, належить дружба (В.І.Карасик, А.М.Приходько, 

J.R. Stone, J.Uexküll).  

Об’єктом дослідження є лінгвокультурний концепт FRIENDSHIP/ 

ДРУЖБА, що репрезентується лінгвістичними засобами англійської та 

української/російської мов. Лінгвокультурологічне зіставлення способів 

вербалізації цього концепту є спрямованим на виявлення універсальних 

ціннісних концептуалізованих конвергенцій та етноспецифічних дивергенцій 

ознак у змісті всіх складових концепту, що вивчається, зважаючи на те, що, за 

нашою робочою гіпотезою, поняттєва та категоріальна універсальність будь-якого 

концепту не обов’язково означає лінгвістичну універсальність його репрезентації у мові. 

Предметом розвідки є конвергентні та дивергентні валоративні 

концептуальні ознаки складників концепту FRIENDSHIP/ ДРУЖБА, 

репрезентованого у мовній свідомості представників британської, 

американської, української та російської лінгвокультур.  

Мета роботи – з позтцій когнітивної лінгвістики виявити специфіку 

універсальності та етноспецифічності різнорівневих способів вербалізації 

концепту FRIENDSHIP/ ДРУЖБА у вищезазначених лінгвокультурах з 

акцентом на унікальності цього феномену у термінах його розуміння, 

емоційного стану, що викликається, ставлення, поведінки та оцінки дружби 

представниками лінгвокультур Великої Британії, США, України/Росії.  

Наукова новизна розвідки полягає в побудові авторської моделі 

лінгвокультурного концепту FRIENDSHIP/ ДРУЖБА, актуалізованого 

різнорівневими вербальними засобами у різних типах дискурсу англійською та 

українською/російською, що дозволяє точніше описати всю парадигму його 

репрезентацій у мовній свідомості представників досліджуваних 

етнокультурних спільнот.  

Теоретико-методологічною базою слугують основні положення 

когнітивної лінгвістики, розроблені в роботах зарубіжних (Дж. Лакоффа, 

М. Джонсона, В. Чейфа, Д. Круза, Л. Талмі та багатьох інших) і вітчизняних 
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(М.М. Болдирєва, Є.В. Бондаренко, В.З. Дем’янкова, С.А. Жаботинської, 

О.С. Кубрякової, О.І.Морозової, А.М. Приходько, І.С.Шевченко та інших) 

лінгвістів, а також у роботах лінгвокультурологічного напрямку (А. Вежбицької, 

В.І. Карасика, Ю.С. Степанова, Н. Reichenbach, J. North). 

Матеріалом дослідження стали 250 дискурсивних фрагментів художніх та 

філософських творів англійських, американських, українських та російських 

авторів релевантної актуалізації концепту FRIENDSHIP/ ДРУЖБА, тлумачні, 

етимологічні, синонімічні, фразеологічні, асоціативні словники, словники 

прислів’їв та приказок, тексти публіцистичних та наукових видань, тексти ЗМІ 

та висловлювання видатних діячів  

Мова має потенціал репрезентувати культурно-національну ментальність 

її носіїв, функціонуючи як інструмент свідомості [1; 6; 8]. Це дозволяє 

роздивлятись категорію національної мовленнєвої свідомості як відображений 

у мові етноспецифічний спосіб інтерпретації світу, властивий тій або іншій 

лінгвокультурній спільноті. Такий спосіб інтерпретації світу мовною 

спільнотою складає основу поняття мовна свідомість.  

У свою чергу, мовна свідомість розділяється на релевантні фрагменти 

осмислення дійсності, у термінах О.С. Кубрякової на кванти структурованого 

знання [5], що мають вербальне вираження та детермінуються певною 

культурою – лінгвокультурні концепти. Вербальні проекції концептів 

дозволяють виявити не лише картину світу у розмаїтті її вимірів, лінгвістично 

освоєний світ, але й своєрідність способів його освоєння. Будь-який концепт – 

це елемент певної концептуальної системи мовної свідомості як інформації про 

дійсний чи можливий стан речей у світі, він «пов'язаний з безліччю інших, 

дійсних або можливих систем думок, що відображають погляди на світ та його 

організацію» [2, с. 40]. У цьому зв’язку, практично загальновизнаним є те, що 

лінгвокультурний концепт – це багатовимірне, ментальне утворення (С.Х. Ляпін, 

Ю.С. Степанов, С.Г. Воркачев, В.І. Карасик), в якому виділяється декілька 

якісно відмінних складових (нашарувань, вимірів та ін.).  
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В результаті проведеного дослідження, вважаємо, що концепт 

FRIENDSHIP/ ДРУЖБА є лінгвокультурним, а його статус може бути 

охарактеризований як етичний, адже він виражає певний закон життя, що 

визначає ціннісні орієнтації соціуму. Оптимальним для повноти когнітивно-

семантичного опису лінгвокультурного етичного концепту ДРУЖБА 

вбачається виділення в ньому чотирьох складових: 1) поняттєвої, що відображає 

його ознакову та дефініційну структуру; 2) образної, що фіксує концептуальні 

метафори, які підтримують концепт у мовленнєвій свідомості; 3) значущісної, що 

визначається місцем, яке займає ім’я концепту в лексико-граматичній системі 

конкретної мови; 4) ціннісної, бо «центром лінгвокультурного концепту завжди є 

цінність, адже концепт слугує дослідженню культури, а в основі культури лежить 

саме ціннісний принцип» [3, с. 31]. 

Включення до складу концепту образної складової як типового уявлення, 

гештальту, прототипу, стереотипу, символу – це саме те, що відрізняє його від 

поняття, позбавленого наочності [1; 7]. Втілюючись у слові-імені концепту або 

у його вторинних номінаціях, «образна складова в ході становлення концепту 

може «сублімуватися» до символу» [4, с. 188]. 

З нашої точки зору, специфічну рису лінгвокультурного концепту може 

також складати його включенність у так званий «вертикальний контекст» 

(термін С.Г.Воркачева [1]), що формує прецедентні ознаки його вербальної 

репрезентації, а саме здатність асоціюватися з вербальними, символічними або 

подієвими феноменами, що є відомими для всіх членів етнокультурного 

соціуму [2; 6]. Визначальним у трійці онтологічних вимірів концепту 

виявляється саме номінативне, власне лінгвокультурологічне, пов’язане з його 

вербалізацією в конкретній природній мові та орієнтоване на «тіло знака» – ім’я 

концепту, його первинну або вторинну номінацію. 

Вивчаючи мовну та дискурсивну онтології концепту FRIENDSHIP/ 

ДРУЖБА ми дійшли висновку, що ставлення до дружби, точніше її розуміння, 

входить до числа ключових характеристик духовної сутності людини, тому 

етична думка не раз зверталась до цієї теми. Семантичний аналіз концепту у 
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річищі лінгвокогнітології та лінгвокультурології, зокрема, виявлення змісту 

його поняттєвої складової, що є фокусом цієї статті, з необхідністю передбачає 

розгляд актуалізації досліджуваної концептуальної сутності й у філософському 

дискурсі, що відсилає до наукової свідомості. 

У ході аналізу способів актуалізації концепту FRIENDSHIP/ ДРУЖБА, 

тісно пов’язаного з концептом LOVE/КОХАННЯ у науковому дискурсі 

філософської етики нами було встановлено, що невід’ємними концептуальними 

ознаками його поняттєвого складника є ЗАДОВОЛЕННЯ, КОРИСТЬ ТА 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ.  

Компаративний аналіз способів актуалізації концептів FRIENDSHIP/ 

ДРУЖБА та LOVE/КОХАННЯ у зазначеному типі дискурсу для виявлення 

додаткових концептуальних ознак поняттєвої компоненти концепту 

FRIENDSHIP/ ДРУЖБА дозволив визначити низку диференційних ознак, 

основною з яких є наявність у концептуальному складі поняттєвої компоненти 

концепту LOVE/КОХАННЯ ознаки ЕРОТИКА, а у концептуальному складі 

поняттєвої компоненти концепту FRIENDSHIP/ ДРУЖБА ознаки 

МЕТАФІЗИКА. Водночас, можливим виявляється й концептуальне поєднання 

ціх двох ознак у поняттєвій складовій концепту MARRIAGE/ПОДРУЖНІ 

СТОСУНКИ.  

Табл. 1 
Результати компаративного аналізу семантики імен взаємопов’язаних 

концептів FRIENDSHIP/ ДРУЖБА та LOVE/КОХАННЯ для повнішого 
виявлення змісту поняттєвого складника концепту FRIENDSHIP/ ДРУЖБА 

Дружба Кохання 

Відносини Почуття 

Взаємність є обов’язковою Взаємність бажана, але не обов’язкова 

Інтенційність Немотивованість 

Об’єктивність оцінки друга Суб’єктивність оцінки предмета кохання 

Статева байдужість Статевий потяг (не в усіх видах кохання) 

Рівність Можлива ієрархія 
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Розсудливість Пасіонарність 

Повна відвертість Відвертість може мати межу 

Можливість мати декілька 

друзів 

Можливість мати лише одного партнера 

Схожість життєвої ситуації – 

Доброчесність – 

Аналіз синонімічного ряду слова «друг» як імені відповідного концепту в 

українській та російській мовах доводить, що в українській/ російській 

лексикографії в основному виділяються три лексеми: друг, товариш та 

приятель. Друг – це людина, пов’язана з кимось спільністю інтересів, життєвих 

умов, духовною близькістю. Товариш – людина, пов’язана з іншим спільною 

діяльністю, життєвими умовами, але менш близька духовно. Приятель – 

близький знайомий, з яким можна провести вільний час.  

Британські та американські словники пропонують набагато довший 

список синонімів лексеми frienship як імені досліджуваного концепту, вивчення 

яких дає можливість виявити додаткові концептуальні характеристики його 

поняттєвого складника. Тут знаходимо мовну репрезентацію концептуалізації 

більш широкого кола знайомств з актуалізацією більш поверхневого ставлення 

до дружби: affection, affinity, alliance, attachment, amity, congeniality, nearness,  

closeness, concord, familiarity, fellowship, chumminess, fondness, friendliness, 

neighbourliness, sociability, comradeship, companionship, consideration, goodwill, 

harmony, intimacy, love, rapport, regard, loyalty. Інакше кажучи, дані 

лексикографічних джерел показують, що способи вербалізації поняттєвого 

складника концепту FRIENDSHIP з валоративної точки зору виявляють 

концептуалізацію у реальній мовній свідомості таких відносин, які в україно- та 

російськомовній етнокультурній спільноті навряд чи можна назвати дружбою.  

Зважаючи на вищевикладене, перспективу нашого дослідження вбачаємо 

у компаративному вивченні мовної та дискурсивної онтології концепту 

FRIENDSHIP/ ДРУЖБА та концепту HOSTILITY/ ВОРОЖІСТЬ на матеріалі 
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англійської, німецької та української/російської мов в інтегративному річищі 

когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та психолінгвістики.    
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Стаття присвячена розвитку здатності розв’язувати конфлікти як компонента 
професійної компетентності викладача іноземних мов. Розроблено та впроваджено в 
навчальний процес тренінговий курс, ефективність якого науково обґрунтовано та 
експериментально перевірено. 

Ключові слова: компетентність, конфлікт, професійна компетентність, тренінговий курс. 
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Статья посвящена развитию способности разрешать конфликты как компонента 
профессиональной компетентности преподавателя иностранных языков. Разработан и 
внедрен в учебный процесс тренинговый курс, эффективность которого научно обоснована и 
экспериментально проверена. 

Ключевые слова: компетентность, конфликт, профессиональная компетентность, 
тренинговый курс. 

The article focuses on the development of conflict resolution capability as a component of 
professional competence 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, professional competence, training course. 
 

Аналіз світових тенденцій у галузі професійно-педагогічної освіти 

засвідчує кардинальне зростання вимог до педагогічного професіоналізму й 

особистих якостей викладача. Якісно нові вимоги до професійної підготовки й 

професійної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов зумовлені 

соціальною потребою, модернізацією освіти та зміною світоглядної парадигми. 

Адекватність сприйняття конфлікту, готовність до всебічного 

обговорення проблем, створення атмосфери взаємної довіри та спільна 

діяльність щодо розв’язання проблем, які існували, сприяють перетворенню 

деструктивного конфлікту в конструктивний. Успішно розв’язаний конфлікт 

сприяє поліпшенню психологічного клімату в колективі, зростанню 

взаєморозуміння.  

Актуальність дослідження полягає у тому, що проблема здатності 

розв’язувати конфлікти в межах професійної компетентності викладача 

іноземних мов не набула достатнього відображення у психолого-педагогічній 

літературі. Це також обумовлено протиріччям, що об’єктивно має місце в 

системі вищої освіти, – між наявністю великої кількості конфліктів у соціально-

педагогічній практиці та відсутністю науково обґрунтованої концепції їх розв’язання.  

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх викладачів 

у вищих навчальних закладах.  

Предмет дослідження – підготовка майбутніх викладачів до здійснення 

діяльності із запобігання і розв’язання конфліктів. 
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Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні педагогічних 

основ запобігання й розв’язання конфліктів у ВНЗ та експериментальній 

перевірці системи розвитку здатності майбутніх викладачів іноземних мов до 

розв’язання конфлікту. 

Зростання напруженості у сучасному суспільстві обумовлює збільшення 

різноманітних конфліктів та необхідність їх всебічного вивчення з метою 

нівелювання негативних наслідків та якнайповнішого використання закладених 

у них позитивних можливостей для розвитку особистості. 

Проблема конфліктів завжди приваблювала дослідників і розроблялася 

представниками різних галузей як у зарубіжній, так і у вітчизняній науці. 

Аналіз наукових джерел [3, 6] свідчить про те, що розповсюдження конфліктів, 

їх роль у суспільстві привертали увагу ще з давніх часів.  

Сьогодні науковці не дійшли спільної думки щодо визначення поняття 

«конфлікт» та розуміння його сутності. Якщо звернутися до «Короткого 

психологічного словника», то у ньому конфлікт розглянуто як зіткнення 

протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів 

опонентів чи суб’єктів взаємодії [8].  

Н.В. Гришина розглядає конфлікт «як реакцію людей на перешкоди на 

шляху досягнення різних видів спільної діяльності, на поведінку інших, яка не 

відповідає сподіванням, а також як реакцію на основі несумісності характерів, 

розбіжностей культурних засад і потреб» [5, с. 37].  

Якщо проаналізувати зарубіжні підходи до визначення конфлікту, то, 

зокрема, словник Уебстера [13] характеризує як «бійку, битву, боротьбу» – 

тобто як фізичне протистояння між сторонами. Пізніше його значення 

розширилося, увібравши в себе «різке розходження або протиставлення 

інтересів, ідей і т.п.». Тобто, під цим терміном розуміють уже не лише фізичне 

протистояння, а і його психологічний бік. 

Ряд дослідників (М.І. Алексєєва, В.М. Афонькова, Н.Д. Левітов та інші) 

визначають конфлікт як зіткнення поглядів, інтересів, настанов особистості й 

передбачають при цьому боротьбу як засіб розв’язання конфліктів [2, 4, 9]. 
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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.  

Конфлікт – досить складне психологічне та соціальне явище, успішність 

вивчення якого залежить від вихідних теоретичних та методологічних 

передумов. Оскільки проблема конфлікту не розв’язана остаточно, вона 

вивчається психологією у трьох формах конфліктів: внутрішньоособистісний, 

міжособистісний і міжгруповий [3].  

Конфлікт як багатовимірне явище має свою структуру, яка є сукупністю 

стійких зв’язків конфлікту, що забезпечують його цілісність, тотожність 

самому собі, відмінністю від інших явищ соціального життя, без яких він не 

може існувати як динамічно взаємопов’язана система і процес. До складових 

конфлікту відносять: сторони, умови, предмет, дії учасників та результат 

конфлікту (Н.В. Гришина); пізнавальні, емоційні, вольові компоненти 

конфлікту (І.Б. Пономарьов) [6, 11]. 

На сьогодні основні функції конфлікту в науковій літературі вчені 

об’єднують у блоки конструктивних та деструктивних функцій та розглядають 

їхній вплив на особистість і групи, загальні шляхи та способи врегулювання 

конфліктів, а також їх роль в освітній сфері (Н.В. Гришина, В.Г. Зазикін) [6, 7]. 

Конфлікт відбувається на трьох рівнях: когнітивному, регулятивному та 

комунікативному. Між рівнями встановлюються певні смислові відношення 

залежно від досвіду та інтелектуального розвитку особистості. 

Отже, системний підхід до вивчення конфлікту дозволяє всебічно 

охопити параметри його оцінки як складнозумовленого соціально-

психологічного явища з тим, щоб спроектувати комплекс теоретичних конструктів на 

практичну площину реальної взаємодії учасників педагогічного спілкування.  

Аналіз наукових праць [2, 4, 6] показав, що проблема педагогічних 

конфліктів є однією із найактуальніших у системі освіти, що загалом 

обумовлює необхідність вивчення цього явища, розробку і впровадження 
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дієвих способів та заходів щодо попередження й конструктивного розв’язання 

вказаних конфліктів. 

Педагогічний конфлікт виникає у взаємодії учасників навчально-

виховного процесу (викладачів, студентів) унаслідок наявності відмінностей у 

поглядах, ціннісних орієнтаціях, взаємних очікуваннях, нетактовності у 

спілкуванні, а також недостатньої конфліктологічної культури у багатьох 

людей. Маючи часто деструктивні функції, педагогічні конфлікти знижують 

ефективність педагогічного процесу та якість підготовки студентів. З іншого 

боку, педагогічні конфлікти, прищеплюючи конфліктні форми поведінки, 

«закладаючи» конфліктний потенціал у майбутніх викладачів, безперечно 

збільшують рівень конфліктогенності навчального закладу.  

Важливо зауважити, що в сучасних умовах реформування освіти 

радикально змінюється статус викладача, його освітні функції, відповідно 

зростають і вимоги до його професійної компетентності, рівня його 

професіоналізму. 

У наш час у науці не існує єдності у поглядах як щодо сутності базових 

понять «компетентність» і «професійна компетентність», так і щодо змісту 

професійної компетентності. Поняття «компетентність» розглядається у науковій 

літературі як інтегративна особистісна характеристика, що визначає 

функціональну готовність до певної діяльності, містить сукупність знань, умінь, 

навичок, особистісних якостей.  

Вчені визначають професійну компетентність як певний психічний стан, що 

дозволяє діяти самостійно й відповідально, як оволодіння людиною здатністю й 

уміннями виконувати визначені професійні функції (А.К. Маркова); як професійну 

готовність та здатність суб’єкту праці до виконання задач і обов’язків щоденної 

діяльності (К.А. Абульханова-Славська); як наявність спеціальної освіти, глибокої 

загальної й спеціальної ерудиції, постійне підвищення власної науково-

професійної підготовки (В.Г. Зазикін); як потенційну готовність розв’язувати 

задачі зі знанням справи ( В.П. Симонов) [10, 1, 7, 12].   
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Узагальнення вищеназваних підходів дало нам змогу обґрунтувати 

визначення професійної компетентності майбутнього викладача іноземних мов, 

інтерпретувати її як інтегроване багаторівневе утворення у цілісній професійній 

структурі особистості, що є одним із проявів її професіоналізму та професійно-

педагогічної культури, показником сформованості професійно необхідних умінь, 

якостей і характеристик на засадах системи теоретичних знань, педагогічних 

цінностей та практичного досвіду, що зумовлюють необхідний рівень готовності 

до здійснення педагогічної діяльності у вищій школі, забезпечують високий рівень 

професійної самоорганізації та самореалізації у педагогічній діяльності. 

Професійна компетентність майбутніх викладачів є інтегральним 

системним утворенням, що забезпечує якість їх професійної діяльності 

(соціокультурні, професійні знання й індивідуально-особистісні якості; вміння 

організації пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної та комунікативної діяльності; мотивація 

до професійної готовності, професійної здатності та професійної спрямованості).  

Визначено, що професійна готовність майбутніх викладачів до певного 

виду діяльності є цілеспрямованим проявом особистості, який охоплює її 

переконання, погляди, ставлення, мотиви, інтелектуальні, емоційні та вольові 

якості, знання, уміння, навички; професійна здатність є прихованою в людині 

особливістю, яку можна розкрити й розвинути в процесі професійної освіти; 

професійна спрямованість є важливою внутрішньою умовою розвитку 

особистості і має позитивне значення для підвищення якості знань, умінь та 

навичок, спонукає особистість до самостійної, творчої, пошукової діяльності. 

Процес формування професійної компетентності майбутніх викладачів 

охоплює єдність відповідних знань, якостей, умінь виконання різних видів 

діяльності та психологічної готовності і здатності, що виявляється у внутрішній 

мотивації, інтересах, потребах і спрямованості особистості. 

Ми вважаємо, що найважливішим чинником ефективної діяльності із 

розв’язання конфліктів у педагогічному процесі вищої школи є відповідна 

конфліктологічна підготовка студентів. 

На констатувальному етапі експерименту визначено вихідний стан 
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здатності студентів до запобігання й розв’язання конфліктів. З цією метою було 

проведено опитування студентів, у процесі чого зафіксовано необізнаність 

студентів щодо конструктивного розв’язання конфліктів. 

У ході дослідження нами було розроблено та апробовано тренінговий 

курс “Conflict Resolution” з метою розвитку здатності до розв’язання 

конфліктів у майбутніх викладачів іноземних мов. Формувальним етапом 

експерименту було охоплено одну експериментальну групу ЕГ (n=24 студенти) 

й одну контрольну групу КГ (n=22 студенти). В експериментальній групі 

тренінг проводився системно, цілісно, відповідно до умов та етапів розвитку 

здатності до розв’язання конфліктів, які забезпечувалися певними методами, 

прийомами та техніками тренінгової роботи. У контрольній групі підготовка 

майбутніх викладачів носила традиційний характер. 

Тренінговий курс складався з чотирьох етапів: підготовчого етапу, 

діагностичного етапу, етапу актуалізації здатності до розв’язання конфліктів та 

етапу закріплення та розвитку здатності до розв’язання конфліктів. На першому 

(підготовчому) етапі нами проводилися групові дискусії, мозковий штурм, міні-

лекції, спрямовані на актуалізацію установки на розвиток здатності до 

розв’язання конфліктів. 

 На другому (діагностичному) етапі нами проводився практикум та 

діагностично-рефлексивні вправи, що забезпечували самопізнання студентами 

рівнів розвитку здатності та її складових до розв’язання конфліктів. 

На третьому етапі (етапі актуалізації здатності до розв’язання конфліктів) 

було проведено міні-лекції, рольові ігри, аналіз ситуацій міжособистісної 

взаємодії викладача із студентом, спрямовані на засвоєння знань щодо 

конфліктів, розвиток умінь і навичок їх розв’язання на основі саморегуляції й 

самоконтролю. 

На четвертому етапі (етапі закріплення та розвитку здатності до розв’язання 

конфліктів) було проведено виконання спеціальних вправ (рефлексивний аналіз 

поведінки у конфліктах та ін.) у процесі групової та самостійної роботи. 
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З метою виявлення зрушень, які відбувалися в студентів щодо рівня 

здатності майбутніх викладачів розв’язувати конфлікти, на підставі аналізу 

психолого-педагогічної літератури, спостережень за навчальною діяльністю 

студентів визначені основні критерії та показники, які відображають суттєві 

характеристики здатності майбутніх викладачів розв’язувати конфлікти. Так, 

спільними для здійснення діяльності із запобігання і подолання конфліктів є 

сформованість конфліктологічних знань і конфліктологічних умінь – 

комунікативних (уміння ведення діалогу, орієнтуючись на правила 

безконфліктного спілкування, особливості й емоційний стан співбесідника), 

рефлексивних (аналіз і корекція власної поведінки). Конструктивне розв’язання 

конфлікту потребує також розвиненості вмінь – діагностичних (адекватний 

аналіз конфліктної ситуації, чітке визначення вихідних параметрів конфлікту, 

його причин, учасників, їх особливостей, мотивів, намірів), прогностичних 

(обґрунтований прогноз розвитку подій у конфлікті), регулятивних 

(спроможність вжити ефективні методи розв’язання конфлікту). 

Залежно від прояву сукупності показників рівень здатності розв’язувати 

конфлікти диференціювався за трьома рівнями: високим, достатнім та 

інтуїтивним. 

У ході розв’язання педагогічних ситуацій і завдань, які пропонувалися 

для аналізу, в студентів експериментальної групи ЕГ зафіксовано позитивні 

зміни у сформованості конфліктологічних знань й умінь та покращення 

взаємин. У студентів контрольної групи КГ помітних зрушень у розвитку 

здатності розв’язувати конфлікти не відбулося (див. Табл.1) 

Таблиця 1 
Дані про конфліктологічну підготовку студентів до розв’язання 

конфлікту (приріст у %) 

Критерії та показники 
Групи 

ЕГ  КГ  

Сформованість конфліктологічних знань (повнота) 25,3 5,8 

Сформованість конфліктологічних умінь: 

• діагностичні 

 

29,2 

 

4,5 
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• комунікативні  

• регулятивні 

• прогностичні 

• рефлексивні 

25,0 

33,3 

29,2 

20,8 

4,5 

9,1 

4,5 

9,1 

Розвиненість взаємин студентів: 

• рівень благополуччя взаємин 

• взаємність вибору 

 

20,8 

7,4 

 

4,5 

2,8 

Отримані результати експерименту показали, що у результаті тренінгу 

його учасники набули не лише знань та умінь, необхідних для успішного 

розв’язання конфліктів, а й відкрили перед собою перспективи подальшого 

особистісного зростання. 

Перспективу дослідження вбачаємо в забезпеченні індивідуального 

підходу до конфліктологічної підготовки студентів, урахуванні специфіки 

роботи зі студентами різних факультетів, виявленні шляхів організації 

самостійної роботи щодо розвитку здатності до розв’язання конфліктів.  
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Повість Дж. К. Джерома являє собою класичний зразок британського 

гумористичного трову та невичерпне джерело мовного матеріалу для 

різноманітних лігвістичних розвіток.  
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Об’єктом дослідження є фігури мовлення, що використовуються в повісті 

«Троє у човні (якщо не рахувати собаки)». Предметом дослідження виступає 

вплив стилістичних засобів на читача та їх роль у створенні комічної 

атмосфери. 

Метою статті є стилістичний аналіз фігур мовлення та вивчення засобів 

створення комічного ефекту в повісті Дж. К. Джерома «Троє у човні (якщо не 

рахувати собаки». 

Завдання роботи включали: 

1. Уточнити поняття «фігура мовлення». 

2. Розглянути гумор як стилістичний засіб. 

3. Проаналізувати використання фігур мовлення в повісті Дж. К. Джерома 

«Троє у човні (якщо не рахувати собаки)». 

Матеріалом дослідження є англомовна повість Дж. К. Джерома «Троє у 

човні (якщо не рахувати собаки)». 

Стилістичні фігури – це синтагматично утворені засоби виразності, які 

можуть поділятися на семантичні та синтаксичні. Фігури семантичні 

утворюються сполученням слів, словосполучень, речень або більших відрізків 

тексту. До них відносяться порівняння, каламбур, антитеза, оксюморон. Фігури 

синтаксичні утворюються шляхом особливої стилістично значущої побудови 

словосполучення, речення або групи речень у тексті. У синтаксичних фігурах 

мовлення головну роль грає синтаксична форма, хоча характер стилістичного 

ефекту значною мірою залежить від смислового наповнення [3, c. 46]. 

Іноді до стилістичних фігур відносять тропи, а також незвичайні 

словосполучення, мовні звороти, що виходять за рамки мовної норми [3, c. 178]. 

Текст даної повісті можна розділити на дві частини. У першій частині 

троє чоловіків мандрують мальовничим містечком Соннінг та намагаються 

знайти місце, щоб зупинитися, а у другій – готують ірландське рагу.  

У першій частині автор описує містечко, використовуючи живу 

літературну мову. Яскравість опису досягається, по-перше, завдяки 

використанню книжних слів та словосполучень («smothered in», «splendour», 
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«dainty»); по-друге, завдяки епітетам, які відносяться до містечка («fairy-like», 

«dainty», «veritable», «sweet», «quaint»); по-третє, завдяки порівнянням, як 

наприклад «like a stage village»; і, нарешті, завдяки таким метафорам як «clouds 

of dainty splendour» та «fairy-like nook» [6, c. 18-27]. Звертаючись до образної 

мови, автор насичує цю частину ліричною атмосферою.  

 Друга частина написана у гумористичному та іронічному стилі. Гумор – 

це «особливий вид комічного ефекту; відношення свідомості до об’єкта, до 

окремих явищ та до світу в цілому, що поєднує зовнішнє комічне тлумачення з 

внутрішньою серйозністю» [4, c. 25]. На відміну від власне комічного 

трактування, гумор настроює на більш вдумливе, серйозне відношення до 

предмета сміху, на розуміння його правди. 

Автор описує, як троє чоловіків готують ірландське рагу та подає їхній 

діалог. Ситуативний гумор цієї незграбної спроби приготування їжі 

проявляється більшою мірою у використанні автором іронії та гіперболи. 

Багато речень отримують іронічний відтінок завдяки дещо офіційному стилю 

мовлення і таким словам, як «evince», «proceedings», «reappear», «contribution», 

«desire» та «assist». Всі ці слова здаються недоречними у цьому контексті, і, 

таким чином, створюють вражаючий контраст між простотою витівкою з 

приготуванням їжі та мовою, яка використовується, щоб її описати.  

Крім того, гіпербола надає більше глибини ситуативному гумору цієї 

частини. Звертаючись до простого завдання – почистити декілька картоплин, 

оповідач каже:  

(1) “The job turned out to be the biggest thing of its kind that I had ever been in” [6, c.. 68]. 

 (2) “We worked steadily for five-and-twenty minutes, and did four potatoes” [6, c. 60].  

(3) “We said we should require the rest of the evening for scraping ourselves” [6, c. 68]. 

І, нарешті, перебільшення або гіперболу можна побачити у реченнях, в 

яких говориться про непомірну кількість картопляних очисток, що залишилися 

після очищення декількох картоплин: 

(4) “The more we peeled, the more peel there seemed to be left on” [6, c. 75]. 
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(5) “It seemed difficult to believe that the potato-scrapings in which Harris and 

I stood, half-smothered, could have come off four potatoes” [6, c. 78]. 

Іронія сильно відчувається у таких реченнях як: “It shows you what could 

be done with economy and care” [6, c. 37] (відносно даремних спроб чоловіків 

очистити чотири жалюгідні картоплини) або ж: “He said that was the advantage 

of Irish stew: you got rid of such a lot of things” [6, c. 48] – речення, в якому 

відкрито висміюються їх недовершені кулінарні навички.  

За допомогою таких речень оповідач іронічно описує трьох чоловіків як 

кулінарних невдах, але в той самий час представляє їх як добродушних та 

привітних персонажів. 

Синтаксична структура тексту поєднується з простим та легким для 

розуміння стилем письменника. Таким чином, більшість речень прості, ті які 

містять у своїй структурі два і більше речень, в основному використовуються 

для опису мальовничого містечка Соннінг: 

“It is a veritable picture of an old country inn, with green, square courtyard in 

front, where, on seats beneath the trees, the old men group of an evening to drink 

their ale and gossip over village politics; with low, quaint rooms and latticed 

windows, and awkward stairs and winding passages” [6, c. 18].  

Автор використовує полісиндетон, щоб справити враження розмаїття 

предметів, що асоціюються з готелем, а також щоб показати незавершеність 

його опису. Таким чином, детально описаний готель є центром всього містечка. 

Також варто звернути увагу на наступне складне речення: 

"I forget the other ingredients, but I know nothing was wasted; and I remember 

that, towards the end, Montmorency, who had evinced great interest in the 

proceedings throughout, strolled away with an earnest and thoughtful air, 

reappearing, a few minutes afterwards, with a dead water-rat in his mouth, which he 

evidently wished to present as his contribution to the dinner; whether in a sarcastic 

spirit, or with a genuine desire to assist, I cannot say" [6, c. 93]. 

 Об’єднуючи декілька речень в одному та застосовуючи вищезгаданий 

офіційний стиль мовлення, авторові вдається яскраво висловити всю історію у 
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одному реченні, створивши при цьому комічний ефект. 

Слід також згадати про невеликі комічні «анотації», які містяться на 

початку кожного розділу та коротко сповіщають читача про те, що буде 

відбуватися. Наприклад: 

CHAPTER XIV. Wargrave. - Waxworks. - Sonning. - Our stew. - Montmorency 

is sarcastic. - Fight between Montmorency and the tea-kettle. - George's banjo 

studies. - Meet with discouragement. - Difficulties in the way of the musical amateur. 

- Learning to play the bagpipes. - Harris feels sad after supper. - George and I go for 

a walk. - Return hungry and wet. - There is a strangeness about Harris. - Harris and 

the swans, a remarkable story. - Harris has a troubled night. 

Для опису природи та характерів персонажів автор використовує 

метафори: smothered in roses, bursting for thin clouds; епітети: dainty splendor, 

sweet Sonning, a splendid opportunity, a great success; порівняння: It's men such as 

you that hamper the world's progress [6, c. 53]. 

Проаналізувавши повість Дж. К. Джерома «Троє у човні (не кажучи про 

пса)», можна зробити висновок, що комічний ефект створюється в основному за 

допомогою таких засобів, як гіпербола та іронія. Для опису природи, а також 

для розкриття характерів персонажів часто використовуються такі фігури 

мовлення як епітети, порівняння, метафори. 

 Перспективу дослідження вбачаємо у більш детальному стилістичному 

аналізі англомовних художніх творів. 
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В связи с усилением влияния средств массовой информации, что 

определяется экстралингвистическими факторами – глобальными изменениями 

в политической и экономической жизни общества, актуальным считаем 

исследовать оттенки модальности, как отражение современной 

действительности в англоязычном кинодискурсе. 

Объектом исследования являются модальные глаголы в современной 

английской речи. 

Предметом изучения являются особенности выражения модальных 

отношений в современном англоязычном кинодискурсе. 

Целью данного исследования есть определение и общая характеристика 

проявлений модальности в современном англоязычном кинодискурсе. 

Задачи, в рамках данной работы, направлены на изучение: 

– существующих подходов к категории модальности; 
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– значении модальных глаголов, которые актуализируются в 

современных англоязычных фильмах. 

Кинодискурс понимаем как связный текст, являющийся вербальным 

компонентом фильма, в совокупности с невербальными компонентами: 

аудиовизуальным рядом этого фильма и другими значимыми для смысловой 

завершенности фильма экстралингвистическими факторами, что включает 

разнообразные культурно-исторические фоновые знания адресата, 

экстралингвистический контекст (обстановка, время и место, к которым 

относится фильм), различные невербальные средства (рисунки, жесты, мимика, 

которые важны при создании и восприятии кинофильма) [5, с. 3]. 

Сам термин «модальность» (от лат. modus – мера, способ) широко 

используется в различных гуманитарных науках. 

Так, например, в рамках философии он понимается как способ 

существования объекта или протекания явления, или же способ понимания 

суждения об объекте, явлении или событии [4]. 

Логика определяет модальность как характеристику суждения по «силе» 

высказываемого в нем утверждения: суждение может быть необходимым, 

возможным, случайным, невозможным [6, с. 289]. 

Лингвистическое определение модальности как функционально-

семантической категории, выражающей разные виды отношения высказывания 

к действительности, а также разные виды субъективной квалификации 

сообщаемого [3, с. 303-304], позволяет разделить модальность на: 

• объективную  – выражает отношение сообщаемого к действительности 

в плане реальности  (осуществляемости или осуществлённости) и 

ирреальности (неосуществлённости).  

• субъективную – выражает отношение говорящего к сообщаемому. 

 В английском языке модальность имеет различные лексические и 

грамматические способы выражения: специальные формы наклонений, 

модальные слова, модальные глаголы [1]. 
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Учитывая цель исследования, мы сконцентрируемся на модальных 

глаголах can (could), may (might), must (to have to, to be to), need, ought to, shall  

(should), will ( would). 

В материале исследования глагол can (могу, умею) употребляется как с 

перфектным, так и не перфектным инфинитивом: 

1) If you can tell me how, I’ll stop him.[s1;e1] 

2) She can’t have travelled more than 2-3 hours.[s1;e1] 

В проанализированных контекстах встречаются следующие  конструкции 

с can (could) :  can’t possibly (просто не могу не), can’t help doing smth (не могу 

не делать): 

3) I can’t possibly be away from the office for any length of time.[s1;e3] 

4) We can’t possibly risk it falling into the wrong hands.[s1;e3] 

5) I couldn’t help noticing, on the map of the moor, skull and 

crossbones.[s2;e2] 

Can в вопросительных предложениях, с вопросительными словами what, 

where, how имеет значение “и что (где, как) это он…”: 

6) How can you not remember which room? [s3;e2] 

7) What police inspector could have made that deduction?[s3;e1] 

С неперфектным инфинитивом глагол can с отрицанием означает 

невероятность совершения действия  или состояния в настоящем: 

8) We can’t giggle it’s a crime scene.[s1;e1] 

 С перфектным означает предположение в настоящем о невозможности 

действия или состояния в прошлом и в обоих случаях имеет значение «не 

может быть, чтобы»: 

9) She can’t have travelled more than 2-3 hours.[s1;e1] 

Модальный глагол can в отрицательных предложениях со значением 

предположения встречается в материале исследования со значением «не 

может быть, чтобы». Сan в вопросительных предложениях реализует 

значение «неужели»: 
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10) Can’t be as simple as it seems, otherwise the bomber wouldn’t be 

directing us towards it.[s1;e3] 

11) Just once can you two behave like grownups?[s2;e1] 

Форма could (мог, умел), способность  совершать действие в прошлом, 

встречается в значении: 

• «возможности»  

12) She could have checked into a hotel. [s1;e1] 

13) His hands couldn’t have shaken.[s1;e1] 

• для замены сan в косвенной речи: 

14) I knew I could save her. [s1;e3] 

Употребление could с отрицанием означает предположение, относящееся 

к настоящему времени и сделанное гораздо более осторожно, чем при 

употреблении формы can: 

15) You couldn’t let me have just 1 night off.[s1;e2] 

Наряду с can/could функционирует сочетание to be able to (быть в 

состоянии). В отличие от can,  to be able to передаёт возможность действия на 

будущее и если речь идет о фактически совершившемся действии:  

16) I was able to help out.   [s1;e1] 

17) If you’d be able to lend me some?[s1;e2] 

Со значением смог, удалось, сумел встречается только to be able to: 

18) I’ve always been able to keep myself distant.[s2;e2] 

Глагол  must выражает высокую степень уверенности, основанную на 

фактах и реализует значение «должно быть, несомненно, вероятно»: 

19) Must be something in this ridiculous memory palace of yours that 

can calm you down.[s3;e3] 

20) It must be so relaxing.[s1;e1] 

21) Moriarty must have found someone who looked very like 

me.[s3;e1] 

В материале исследования Must (должен, надо, нужно) реализует 

значение необходимости совершения действия: 
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22) You must find him guilty.[s2;e3] 

Must встречается в сочетании с : 

• неперфектным инфинитивом (выражение предположения, 

относящегося к настоящему): 

23) It must be so boring.[s1;e1] 

24) Your leg must be hearting.[s1;e1](предположение о совершении 

действия в момент речи) 

• перфектным инфинитивом (предположение, относящееся к 

прошедшему) 

25) Must have given it to him recently…[s1;e1] 

Отрицательная форма mustn’t реализует значение запрета:  

26) One more. He mustn’t see.[s3;e2] 

Для выражения отсутствия необходимости в материале исследования 

встречается needn’t  (не должен, не нужно, не надо): 

27) I don’t need an incentive.[s1;e2] 

28) Well you don’t need to know about that, do you?[s1;e3] 

Значения  must реализуют глаголы to have to и to be to. Если must 

употребляется для передачи морального долга, то to have to выражает 

необходимость, вызванную внешними обстоятельствами: 

29) Sometimes you have to look hard at something to see its 

value.[s1;e2] 

30) I have to find out what connects these 2 men. [s1;e2] 

 To be to означает долженствование в силу договоренности или заранее 

намеченного плана:  

31) You are to be engaged by the highest in the land.[s2;e1] 

32) We are to be accorded every courtesy.[s2;e2] 

To have to также реализует значение долженствования в прошедшем и 

будущем времени вместо must:  

33) The door was locked from the inside; you had to climb down the 

balcony. [s1;e2] 
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34) I can’t come down, so we’ll just have to do it like this.[s2;e3] 

Для выражения предположения, относящегося к будущему, must 

заменяется на will probably: 

35) If you were to ask him he’d probably say his arch-enemy.[s1;e1] 

36) Probably won’t (I) even watch it?[s3;e1] 

Модальный глагол may выражает значение предположения, в 

правдоподобии которого говорящий не уверен. May встречается в материале 

исследования с : 

• перфектным инфинитивом (прошедшее время): 

37) I hope the contents make up for any inconvenience I may have 

caused you tonight. [s2;e1] 

• неперфектным инфинитивом (настоящее или будущее время): 

38) I may have to comply with this order, but I don’t have to like it. 

[s2;e2] 

Глагол may  имеет значение «может быть, возможно»: 

39) You may not be the most luminous of people, but as a conductor of 

light, you are unbeatable.[s2;e2] 

Если глагол may выражает разрешение и реализует значение «могу, 

можешь, может», то употребляется только в настоящем времени: 

40) You may consider him under my protection.[s3;e3] 

Глагол might имеет значение разрешения, предположения и в условных 

предложениях второго и третьего типа:  

41) So this investigation might move a bit quicker if you were to take 

my word as gospel.[ s1;e2] 

С перфектной формой инфинитива might выражает догадку о 

возможности чего-либо: 

42) I think I might have found something.[s2;e2] 

43) I think I might have taken care of that already.[s2;e2] 

Might реализует значение предположение с большой степенью 

неопределённости и сомнения: 
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44) We have, what you might call, difficult relations.[s1;e1] 

Shall в вопросительном предложении при обращении к собеседнику 

выражает оттенок долженствования, распоряжения:  

45) Shall I look after that for him?[s1;e2] 

В утвердительных и отрицательных предложениях передает оттенок 

обещания, приказания, угрозы: 

46) I shall disappoint you. [s3;e1] 

Глагол should в сочетании с : 

• неперфектным инфинитивом имеет значение рекомендации и 

реализует значение «следует»: 

47) Potential flat mates should know the worst about each 

other.[s1;e1] 

48) I shouldn’t try to be clever.[s3;e2] 

• с перфектным инфинитивом выражает упрек: 

49) You should have seen the route he took to get there. [s1;e1] 

 В вопросах, начинающихся с why, should выражает сильное удивление, 

недоумение: 

50) You wouldn’t remember it. Why should you? [s1;e3] 

Модальный глагол will придает действию в будущем оттенок желания, 

намерения, согласия:   

51) We can’t just stand here, people will wonder what we are talking 

about.[s3;e2] 

Would в отрицательных предложениях выражает упорное нежелание 

совершать действие в прошлом: 

52) You wouldn’t treat your luxury item like this.[s1;e1] 

Глагол ought to выражает совет в моральной сфере. В сочетании с 

перфектным инфинитивом глагол ought to выражает упрек: 

53) We ought to be able to afford it.[s1;e1] 

54) You probably ought to arrest him.[s3;e2] 
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Модальный глагол need (нужно, надо) выражает необходимость 

совершения действия: 

55) I need to know.[s1;e1] 

56) You need to bring Rachel in to question her.[s1;e1] 

На основе проанализированного материала частота  употребления 

модальных глаголов в современном английском языке представляется 

следующей: сan – 209, could – 116, must – 56, have to – 89, need – 101, to be to – 

2, may – 18, might – 46, shall – 8, should – 60, will – 4, would – 126, ought to – 2, to 

be able to – 8 случаев. Согласно результатам исследования, отметим, что 

наиболее употребляемым модальным глаголом является сan, а наименее 

частотными – will, to be to и ought to. На диаграмме приведено процентное 

соотношение употребления модальных глаголов: 

Рис. 1. Частотность употребления модальных глаголов 

 
Таким образом, рассмотрев разные подходы к определению модальности, 

мы понимаем её как функционально-семантическую категорию языка, которая 

выражает эмоциональное отношение говорящего к сообщаемой информации. 

Актуальным контекстом для изучения языковых проявлений модальности 

является кинодискурс, как общественное явление, наиболее приближенное к 

адресату, что позволяет выразить индивидуальную мысль и отношение 

говорящего. 
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Подводя итоги исследования, отметим, что употребление разных 

значений модальных глаголов, которые широко используются в современном 

англоязычном кинодискурсе, имеет, зависимо от цели говорящего и его 

эмоционального состояния, разный иллокутивный эффект на адресата: 

побуждение (просьба, приказ), вопрос, сомнение, утверждение, обещание. 

Перспективу исследования усматриваем в дальнейшем изучении 

реализации оттенков модальности в современной англоязычной речи. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дудоладова А.В. Модальність у сучасному публіцистичному дискурсі / 

Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. // Культура народів Причорномор’я. – Т.1, № 168. 

– 2009. – С. 242-243. 2. Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка / 

К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – М.: Юнвес, 2009. – 718 с. 3. Лингвистический 

энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. – М.: Советская энциклопедия, 

1990. – 685 с. 4. Модальность. – [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic. 

nsf/enc_philosophy/743/МОДАЛЬНОСТЬ  5.Самкова М.А. Кинотекст и кинодискурс: 

к проблеме разграничения понятий. / М.А. Самкова. – И.: Грамота, 2011. – 84 с. 6. 

Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1987. – 590 с. 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ  

1. Sherlock  season 1; TV show, 2010, Britain. 2.  Sherlock season 2; TV 

show, 2012, Britain. 3. Sherlock season 3. TV show, 2014, Britain. 

 

УДК 378.017:316.485.6 

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Кот Д.О. (Харків) 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Довгополова Я.В. 
Стаття присвячена опису існуючих підходів до визначення понять конфлікту та 

конфліктологічної компетентності. Розглядаються новітні педагогічні засади формування 
конфліктологічної компетентності студентів у процесі фахової підготовки. Запропоновано 
тренінг з формування конфліктологічної компетентності майбутніх викладачів. 

Ключові слова: компетентність, конфлікт, конфліктологічна компетентність, тренінг. 

http://dic.academic/


 143 

Статья посвящена описанию существующих подходов к определению понятий 
конфликта и конфликтологической компетентности. Рассматриваются новейшие 
педагогические принципы формирования конфликтологической компетентности студентов в 
процессе профессиональной подготовки. Предложен тренинг по формированию 
конфликтологической компетентности будущих преподавателей. 

Ключевые слова: компетентность, конфликт, конфликтологическая компетентность, 
тренинг. 

The article is dedicated to the description of the existing approaches to the definition of 
conflict and conflictological competence. The newest pedagogical principles of formation of 
students’ conflictological competence during the professional preparation process are considered. 
The training on formation of conflictological competence of future teachers is offered. 

Key words: competence, conflict, conflictological competence, training. 
 

Модернізація освітньої системи України висуває нові питання про рівень 

знань і вмінь викладача. Найважливіше завдання сучасної вищої школи – 

підготовка компетентного, гнучкого, конкурентоспроможного фахівця, який 

здатний досягати визначеної мети в різних соціокультурних ситуаціях, що 

швидко змінюються, за рахунок володіння методами розв’язання різних видів 

професійних завдань. 

На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетною характеристикою 

спеціаліста є його компетентність як здатність орієнтуватись у швидкоплинних 

умовах професійної діяльності. Однією із складових професійно-педагогічної 

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. 

Актуальність дослідження полягає у тому, що останнім часом 

спостерігається значне зростання кількості конфліктів. Разом з тим у 

педагогічній науці не розкрито сам процес формування конфліктологічної 

компетентності, який забезпечує готовність майбутнього викладача до 

здійснення педагогічно доцільної взаємодії, безконфліктного спілкування з 

іншими учасниками педагогічного процесу.  

Об’єкт дослідження – фахова підготовка майбутніх викладачів у системі 

вищої освіти.  
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Предмет дослідження – зміст та методика формування конфліктологічної 

компетентності викладача у процесі його фахової підготовки. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати зміст та засоби формування 

конфліктологічної компетентності майбутнього викладача в процесі фахової 

підготовки та експериментально перевірити їх ефективність. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури, досліджень із загальних 

питань конфліктології, а також проблем фахової підготовки викладачів 

свідчить, що проблема конфлікту і пов’язаних з ним явищ завжди 

приваблювала дослідників і розроблялася представниками різних напрямків як 

у зарубіжній, так і у вітчизняній науці.  

Антична епоха залишила нам детальний опис воєн і перші оцінки 

конфліктів подібного роду (Анаксимандр). У середні віки й у Новий час були 

зроблені спроби осмислити сутність цього явища (Ф. Аквінський, 

Е. Роттердамський). Пізніше розглядалися ідеї про причини та конкретні заходи 

попередження конфліктів (Ф. Бекон, Г. Гегель, Л. Гумплович, І. Кант, К. Маркс 

тощо). У першій половині ХХ ст. самостійна галузь західної політичної 

соціології стала основним джерелом розвитку сучасних концепцій конфлікту 

(А. Бентлі, Г. Моска, Ф. Оппенгеймер, В. Парето, Ж. Сорель). Починаючи із 

середини ХХ ст. відбувається активний розвиток науково-практичного 

осмислення конфліктів (Р. Дарендорф, М. Дойч, З. Фрейд). 

Доведено, що дотепер не має єдиного визначення поняття «конфлікт», 

тому що при абсолютному характері свого прояву кожна дисципліна розглядає 

його конкретний соціально-середовищний зміст. Вітчизняний дослідник 

В.Б. Шапар розглядає конфлікт як зіткнення протилежних інтересів, поглядів; 

серйозну розбіжність, гостру суперечку [11, с. 215].  

Українські вчені Г.В. Ложкін та Н.І. Пов’якель розглядають конфлікт як 

зіткнення різноспрямованих сил (цінностей, інтересів, поглядів, цілей, позицій) 

суб’єктів – сторін взаємодії, наголошуючи на тому, що поняття різноспрямованості 

ширше за розуміння протилежності спрямованості, що дає можливість зняти 

обмеження розуміння проблеми та усунути елемент антагонізму [8]. 
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І.В. Ващенко та С.П. Пренко розуміють конфлікт як вияв неузгодженості 

інтересів, незгоду між двома або більшою кількістю сторін (особистостями чи 

групами), коли кожна сторона намагається зробити так, щоб була прийнята 

саме її позиція або цілі, спробу завадити зробити те саме іншій стороні, хворобу 

спілкування (нечесна, несправедлива, незрозуміла гра); серйозне розходження, 

гостру суперечку [2]. 

На основі узагальнення результатів, здійсненого аналізу різних поглядів 

на природу досліджуваного явища, конфлікт розуміється нами як стосунки між 

суб’єктами соціальної взаємодії, які характеризуються протиборством за 

наявності протилежних мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) 

чи суджень (думок, поглядів, оцінок і т. п.).  

Для з’ясування суті конфлікту важливо виділити його основні ознаки: 

•  наявність ситуації, що сприймається учасниками як конфліктна;  

•  неподільність об’єкта конфлікту, тобто об’єкт конфлікту не може бути 

поділено між учасниками конфліктної взаємодії;  

•  бажання учасників продовжити конфліктну взаємодію для досягнення 

своїх цілей, а не вихід із наявної ситуації; 

• характерними рисами конфлікту є невизначеність результату, розходження 

цілей і поведінки кожної із сторін [4, с. 35]. 

Необхідними й достатніми умовами виникнення конфлікту є наявність у 

суб’єктів соціальної взаємодії протилежно спрямованих мотивів і суджень, а 

також стан протиборства між ними [5, c. 25]. 

Визначено, що основними структурними елементами конфлікту є 

сторони конфлікту, предмет конфлікту, образ конфліктної ситуації, мотиви 

конфлікту, позиції сторін-конфліктерів.  

При проведенні структурного аналізу конфлікту виділено його об’єктивні 

й суб’єктивні складові. До об’єктивних складових відносять учасників, об’єкт і 

предмет конфлікту, проблему, інцидент, умови його протікання (соціально-

психологічне середовище). Суб’єктивними (психологічними) складовими 

конфлікту вважають мотиви, потреби, цілі, позиції, інтереси й цінності його учасників. 
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Виявлено, що будь-який конфлікт виконує як конструктивні, так і 

деструктивні функції. 

На підставі аналізу й синтезу наукової літератури щодо основних 

підходів до вивчення конфлікту, специфіки прояву конфліктів доведено 

необхідність цілеспрямованої фахової підготовки майбутніх викладачів, 

визначено її сутність і структуру.  

У дослідженнях багатьох авторів простежуються різні підходи щодо 

розуміння фахової підготовки майбутніх викладачів [1, 3, 9]. Вивчення широкої 

джерельної бази не дає уявлення про цілісну систему фахової підготовки 

майбутнього викладача іноземних мов в Україні як процесу і як суттєвого 

фактора впливу на якість освіти майбутніх викладачів іноземних мов в умовах 

модернізації освіти на всіх рівнях. Можна лише стверджувати, що на 

формування системи фахової підготовки майбутніх викладачів іноземних мов 

впливають різноманітні фактори.  

В структурі фахової підготовки майбутніх викладачів іноземних мов 

виділяються такі складові: психологічні і педагогічні знання; професійно-

педагогічні вміння; професійно-психологічні позиції, установки викладача; 

індивідуальні особливості як чинники оволодіння викладачем професійними 

знаннями і вміннями. 

Педагогічна діяльність виступає як складна функціонально-операційна 

структура з неоднозначними і неоднорідними зв’язками між функціями і 

педагогічними діями, які відображають професійну позицію майбутнього викладача. 

Аналіз досліджень з проблем розвитку педагогічної освіти дає підстави 

визначити такі характеристики професійної діяльності викладача іноземних 

мов: інформаційну, дослідну, інтелектуальну, креативну, діагностичну, 

прогностичну, комунікативну, аксіологічну, рефлексивну, управлінську та 

проективну. У структурі професійної діяльності ми виділяємо два блоки: 

традиційний та інноваційний. 

З’ясовано, що на сьогодні немає чіткого визначення фахової підготовки 

майбутнього викладача. Під поняттям «фахова підготовка майбутнього 



 147 

викладача» ми розуміємо єдність змісту, структури, цілей навчання та 

виховання студентів, способів реалізації набутих знань, умінь і навичок. 

Аналіз праць [7, 10], дозволяє визначити функції сучасної фахової 

підготовки майбутнього викладача: соціально-гуманітарну, психолого-

педагогічну, особистісно-орієнтовану та практичну.  

Останнім часом зростає науковий інтерес до проблеми розвитку 

конфліктологічної компетентності сучасного педагога, адже вміння будувати 

стосунки на засадах співробітництва та конструктивної взаємодії безпосередньо 

впливає на якість та продуктивність професійної діяльності, сприяє 

покращенню психологічного клімату та гармонізації взаємин в педагогічному 

колективі, створює умови для набуття студентами специфічного досвіду 

конструктивної поведінки в конфліктних ситуаціях.   

У ході дослідження уточнено зміст поняття конфліктологічна 

компетентність, розмежовано поняття компетентність, компетенція та 

грамотність окреслено специфіки взаємозв’язку та відмінностей даних 

наукових категорій.   

Виявлено, що існують різні підходи до розуміння змісту та сутності 

поняття «компетентність». Підхід, у якому компетентність розцінюється як 

здатність до дії, дозволяє розмежувати поняття компетентність та грамотність. 

Тому, бути конфліктологічно грамотним ще не означає бути компетентним. 

Ми поділяємо думку І.О. Зимньої, що компетентність слід відрізняти від 

компетенції. Компетентність вона розрізняє як «актуальну особистісну якість, 

що базується на знаннях, як інтелектуально- й особистісно-професійну 

соціально-професійну характеристику людини» [6]. Тоді як компетенції, на 

думку вченої, – це внутрішні, актуальні, приховані психологічні утворення: 

знання, уявлення, програми (алгоритми) дій, системи цінностей і відносин, які 

згодом виявляються в компетентностях людини [6]. 

Компетентності можна поділити на три основні групи: компетентності, 

що належать до особистості як до суб’єкта життєдіяльності; компетентності, що 
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належать до взаємодії людини з іншими; компетентності, що належать до 

діяльності людини та проявляються в усіх її типах та формах.  

Доведено, що компетентність є складним індивідуально-психологічним 

утворенням на основі інтеграції теоретичних знань, практичних вмінь і 

значимих особистісних властивостей, що забезпечує ефективне виконання 

професійної діяльності.  

Компетентність розрізнюється за такими аспектами: мотиваційним, 

когнітивним, поведінковим, ціннісно-смисловим та емоційним. 

З метою розробки власної моделі конфліктологічної компетентності 

майбутнього викладача, в ході дослідження здійснено спробу теоретичного 

аналізу основних підходів до розуміння сутності та структури 

конфліктологічної компетентності особистості. 

Конфліктологічна компетентність розглядається нами як здатність і 

готовність фахівця ефективно взаємодіяти у конфлікті, орієнтуючись при цьому 

на взаємовигідне задоволення потреб та інтересів усіх учасників конфліктної 

ситуації, реалізуючи стратегію співпраці. 

Розглядаючи конфліктологічну компетентність з системних позицій, 

можна виділити в ній гностичний, конструктивний (регулятивний), 

комунікативний, нормативний та рефлексивно-статусний компоненти. 

На основі співставлення базових компонентів структури конфліктної та 

конфліктологічної компетентності встановлено тотожність даних наукових категорій.  

Обґрунтування відмінностей та взаємозв’язків між поняттями 

грамотність, компетентність, професіоналізм дало змогу довести, що всі ці 

поняття не взаємовиключають один одного, а є взаємопов’язаними, 

розширюють і поглиблюють уявлення про складність та багатогранність 

характеристик, що обумовлюють якість педагогічної діяльності, сприяють її 

вдосконаленню. 

На першому етапі експериментального дослідження встановлено, що 

студенти розглядають конфлікти переважно як негативне явище, усвідомлюють 

власну схильність до конфліктності, схильні приписувати ініціативу конфліктів 
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іншим людям, у більшості випадків усвідомлюють чинники конфліктів та 

спонтанність власної поведінки, бажають розширити свої знання і набути умінь 

щодо попередження конфліктів. 

У ході констатувального експерименту визначено та обґрунтовано умови 

формування конфліктологічної компетентності майбутніх викладачів: 

підвищення конфліктологічної компетентності, комунікативної культури 

особистості, оволодіння прийомами конструктивної поведінки у конфліктах та 

самоактуалізація особистості студента. 

Для реалізації цих умов було розроблено тренінг “Conflict Management” 

та визначено його завдання. Тренінг складався з 7 занять, на яких учасникам 

експериментальної групи пропонувалися рольові й ділові ігри, дискусії, «круглі 

столи», «мозковий штурм», діагностику і самодіагностику властивостей та 

особливостей людини, аналіз, моделювання, програвання, розв’язання 

конкретних конфліктів, різноманітні індивідуальні, групові вправи та 

поліфункціональні проекти. 

Отже, аналіз змін, які відбулися у учасників тренінгу засвідчує, що в 

експериментальній групі відбулося зниження рівня конфліктності, у той час як 

у контрольній групі даний показник практично не змінився. 

Перспективу дослідження вбачаємо у вивченні спільної діяльності вищих 

педагогічних і загальноосвітніх навчальних закладів з формування 

конфліктологічної компетентності майбутнього вчителя, в аналізі застосування 

отриманих у процесі навчання конфліктологічних знань і вмінь у професійній 

діяльності. 
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Стаття присвячена дослідженню літературної спадщини Т. Моррісон в контексті 
творчості афро-американських письменників. Роман письменниці «Джаз» порушує 
проблеми збереження національної ідентичності афро-американців, деформації духовності 
сучасної людини в умовах урбаністичної дійсності, а також проблеми афро-американської 
жінки. Виявлено, що Т. Моррісон використовує прийом переплетення різних мотивів: мотив 
музичного джазу, який є концептуальним в романі, мотив смерті, мотив свободи і пошуків 
власної ідентичності, а також мотив підкорення провінціалом великого міста.  

Ключові слова: афро-американська література, мотив, роман, Т. Моррісон,  
Статья посвящена исследованию литературного наследия Т. Моррисон в контексте 

творчества афро-американских писателей. Роман писательницы «Джаз» поднимает 
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проблемы сохранения национальной идентичности афро-американцев, деформации 
духовности современного человека в условиях урбанизованной действительности, а также 
проблемы афро-американской женщины. Выявлено, что Т. Моррисон использует прием 
переплетения разных мотивов: мотив музыкального джаза, который является 
концептуальным в романе, мотив смерти, мотив свободы и поисков собственной 
идентичности, а также мотив покорения провинциалом большого города.  

Ключевые слова: афро-американская литература, мотив, роман, Т. Моррисон. 
The article focuses on researching the literary heritage of T. Morrison in the context of Afro-

American writers’ creativity. In the novel “Jazz” by T. Morrison the emphasis is on issues of 
preserving Afro-Americans’ national identity, deforming modern people’s spirituality under 
urbanized reality circumstances and on problems of Afro-American women. It has been revealed 
that T. Morrison uses the method of interweaving various motives: the motive of jazz which is the 
conceptual one in the novel considered, the motives of death, freedom, looking for one’s own 
identity, and of hicks’ conquering big cities. 

Key words: Afro–American literature, motive, novel, T. Morrison. 
 

У другій половині ХХ ст. у США простежується посилення уваги до 

вивчення етнічних літератур та дослідження цього феномену в межах 

«поліголосся» американської літератури. Афро-американська література 

зазначеного періоду є складним сплавом різних традицій, увібравши в себе набутки 

як афро-американської, так і західної культур. Саме тому науковці вважають афро-

американську літературу органічною складовою американської літератури і 

розглядають її через призму мультикультуралізму [1; 3; 5].  

Афро-американська література в 20–30-х роках ХХ ст. переживала 

«сплеск» зумовлений виникненням так званого Гарлемського Ренесансу [2]. 

Культурний рух Гарлемського Ренесансу відчутно вплинув на американську 

культуру в цілому, оскільки саме в цей час афро-американське населення 

починає виборювати соціальні права; в літературі створюється новий образ 

афро-американця – освіченого, талановитого, одухотвореного; у музиці цей 

процес виявляється в експериментуванні зі стилями й напрямами: африканські 

ритми знайшли найбільш адекватне вираження в блюзі й джазі, що надалі 

знайшло своє відображення в літературі (наприклад, поява поняття 

літературного джазу). Музично-літературний синкретизм текстів афро-

американської літератури характеризує їх інтермедіальний (поєднання 

мистецтва, культури та літератури) характер. Проте афро-американська 
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література при всьому своєму розмаїтті відрізняється умінням зберегти власне 

коріння, розвивати оригінальну «автентичну» наративну парадигму. 

Домінуючими в літературі виявляються мотиви свободи, пошуків 

національної ідентичності, адаптації афро-американців до життя в країні, що 

стала новою батьківщиною (Г. Брукс, З. Герстон, Л. Джоунз, Р. Елісон, 

К. Каллен, Дж. Кілленз, К. Маккей, Р. Райт, Л. Х’юз,). Наприкінці ХХ ст. в 

афро-американській літературі відбувся «жіночий переворот», письменниці 

замінили вже усталений традиційний чоловічий літературний стандарт й посіли 

верхівку національної літературі [5]. Жіноча афро-американська література, 

представлена такими іменами як Т. Бамбара, З. Герстон, Д. Кінкейд, 

Т. Моррісон, Г. Нейлор, Е. Уокер, Н. Шанге та ін., почала відокремлюватися від 

жіночої англо-американської літературної традиції і  

Впродовж довгого часу самобутність стилістичних та поетологічних 

деталей та естетика афро-американської літератури залишалась поза межами 

дослідницьких інтересів науковців [2;4]. Дослідники зазначають, що тільки 

останнім часом в літературознавстві сформовано потужну афро-американську 

феміністичну критику, що вивчає особливості жіночого письма (М. Вашингтон, 

К. Каплан, Б. Крістіан, Б  Сміт) [5]. Тоні Моррісон (1931) – одна з відомих 

постатей афро-американської літератури ХХ століття, письменниця-прозаїк, яка 

стала лауреатом Нобелівської премії в 1993 році.  

У цьому зв’язку, актуальність нашої роботи полягає, по-перше, в тому, 

що в творчості Т. Моррісон знайшли своє відображення провідні тенденції 

афро-американської літератури другої половини ХХ століття. По-друге, 

дослідження поетики одного з численних романів Т. Моррісон («Джаз») 

сприятиме висвітленню авторської картини світу письменниці. 

Метою роботи є виявлення специфіки поетики роману Т. Моррісон «Джаз».  

Об'єктом дослідження є роман письменниці «Джаз». 

Методологічну основу роботи складають роботи, присвячені проблемам 

теорії та історії літератури (Н. Висоцька, І. Гусарова, І. Матковська), 

фундаментальні розвідки з проблем поетики роману (Т. Денисова, М. Бахтін). 
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Наукова новизна роботи полягає у дослідженні творчості Т. Моррісон, 

зокрема роману «Джаз», в контексті афро-американської літератури. У романі 

письменниці визначено основні проблеми афро-американської літератури 

(проблеми національної ідентичності афро-американців, духовності сучасної 

людини, проблеми афро-американської жінки). Виявлено систему мотивів 

твору (мотив музичного джазу, мотив смерті, мотив свободи і пошуків власної 

ідентичності, а також мотив підкорення провінціалом великого міста), що 

визначають авторську картину світу твору.  

Роман Т. Моррісон «Джаз» (1992) став черговою спробою по-новому 

поглянути на проблеми національної ідентичності афро-американців, 

духовності сучасної людини, моральне обличчя котрої деформувалося в умовах 

урбаністичної дійсності, на проблеми афро-американської жінки. Письменниця, 

втілюючи власну художню ідею, акцентує увагу на тому, що саме визначає менталітет 

афро-американців: минуле, рабство, расизм, водночас вносячи нове в світову літературу – 

успадковану від предків міфологічність, синкретичність мислення. Авторка також 

звертається до фольклорних образів та психологічних розвідок.  

Відмінна риса героїнь Т. Моррісон – індивідуальність і незалежність, 

проте це не дає підстав вважати творчість письменниці виключно 

феміністською. Авторка акцентує увагу на ідеальному образі матері й дружини, 

а не на образі агресивної феміністки, що відстоює свої права. Усвідомлення 

жінки як жінки-матері складає основу побудови головних жіночих персонажів в 

романах Т. Моррісон. Майже всі героїні її романів – жінки, які часто віддають 

пріоритет сім’ї, а не власній кар’єрі, легко розлучаються із зовнішніми 

атрибутами матеріального світу. Для її героїнь головними цінностями є 

затишне сімейне коло, власний будинок, діти: це жінки-матері, які понад усе 

цінують любов і гармонію в родині.  

У романі «Джаз» простежується міфологічний хронотоп, який 

актуалізується завдяки циклічності часу у тексті, поверненням від 

«теперішньої» точки до минулого – пам’яті афро-американського населення: 

расової дискримінації, рабства, переселення. Міфологічна модель часу 



 154 

супроводжується історичною, що має суспільно-побутовий характер і виявляє 

культурно-історичні події епохи: сприйняття джазу, як способу мислення афро-

американського населення. 

Літературний джаз стає мовою і стратегією, що можуть передати 

«невимовне» і без спотворень відобразити унікальний досвід американської 

культури. Джаз як синкретичний музичний жанр ґрунтується на запозиченнях з 

африканської та європейської музики, відповідно його естетика передбачає 

діалог культур. Джаз успадкував характерні елементи африканської традиції : 

це поліритмія (поєднання у музичному творі двох або більше самостійних 

ритмічних малюнків в межах одного розміру), взаємодія, «перегук» 

інструментів («питання-відповідь»), пріоритет ритму, а також 

імпровізаційність. Для джазу важливо також розуміння синкретизму мистецтва: 

слово, музика, танець сприймаються як складники єдиного цілого. 

На початку XX ст. джаз почав сприйматися не тільки як музика, а як 

певний спосіб мислення, структурування навколишнього світу, метамова для 

величезної кількості людей, які мали досвід примусового переселення та згодом 

відтворювали свою культуру на новій основі [4]. Одна з найважливіших ідей, 

яку несе в собі джаз, – це ідея свободи, тому джаз стає засобом створення 

альтернативної літературної традиції. Т. Моррісон пристосовує літературну 

мову до оповіді про життя афроамериканців, що проявляється на рівні 

розгортання сюжетних ситуацій.  

Нагальною для афро-американців стає проблема усвідомлення власного 

місця в соціумі. Об’єктом осмислення в романі Т. Моррісон стає не тільки 

психологічний конфлікт і відтворення складного процесу входження людиною 

в міський простір, а й власне місто як уособлення урбаністичного світогляду. 

Переїзд у місто Нью-Йорк, для молодого подружжя Джо і Вайолет, 

означав те, що вони повинні відірватися від своїх коренів, що призвело до 

надзвичайного загострення відчуття самотності героїв в просторі міста. Велике 

місто набуває символічного значення: надії на нове краще життя надавало 
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героям уявні безмежні можливості. Проте мегаполіс стає цариною нездійснених 

мрій, трагічного досвіду і розчарувань Джо і Вайолет. 

Письменниця акцентує увагу на створенні «межових» ситуацій, коли «Я-

особистість», потрапивши в мережі міського життя, не в змозі вирватися з 

нього без впливу для внутрішнього стану героя. Процес особистісного 

руйнування є символічним вираженням «втрати автентичності».  

Особливістю організації часо-простору роману «Джаз» є опозиція «верх-

низ», «чужий-свій» простір, «замкненість-розімкненість». Місто Нью- 

представляє замкнуте коло – світ цивілізації. Місто – це своєрідна пастка, де 

герої вписані з систему соціальних стандартів. Місто наче живе власним 

життям і заражає всіх мешканців своєю смертельною хворобою, змушує їх 

діяти за особливою логікою, за своїми законами, і спонукає їх до 

невмотивованих дій, навіть до вбивства: «I'm crazy from this City. The slanting 

rays of the sun, like a razor, cut in half the houses. On the upper floors, I see the face 

and do not know which of them alive, and what - the handiwork of masons. Down 

there - shadows, where all sorts of unnecessary things live: clarinets, love, fists and 

sad’s women voices» [1, с. 47]. 

У Місті проживають люди різного віку, але це зовсім непомітно адже 

Місто ніби зрівнює всіх, і час ніби зупиняється. «Young is not so young, the 

average age of non-existent. Sixty, so that there is sixty, forty, is the maximum 

because of what worry. If someone dies before these years or, God forbid, gets really 

old, then they sit and watch for yourself what is happening, as if it were some sort of 

film with nickle kіnozhurnalom» [1, с. 72]. Будинок головних героїв ззовні нічим 

не відрізняється від усіх інших, але всередині їх квартира містить у собі ту 

внутрішню напругу, що панує у подружжя: «On Lenox Avenue, at apartment 

Violet and Joe Tracy, the room as empty bird cages with blankets draped over 

them» [1, с. 95]. 

Мотив смерті поступово набуває сили, головні герої починають 

максимально «переживати» замкнений простір міста і, навіть, перестають 

контролювати себе. Вбивство, яке здійснив Джо, тільки нагадує свідому дію, 
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фактично ж воно є спонтанною дією, яка є не свідомим вчинком головного 

героя, а наче нав’язана і «привнесена» ззовні. Потужний простір міста нав’язує 

свій спосіб життя, нівелює особистісні риси тих, хто потрапляє в нього і виходу 

з цього простору немає, адже він замкнений. 

У романі Тоні Моррісон виявляється біблійний мотив пошуків «землі 

обітованої», простежується спорідненість з притчею про вигнання з раю Адама 

й Єви. Едем – це маленьке містечко у Вірджинії, де народилися і росли Джо і 

Вайолет. Відчувши бажання отримати матеріальних благ і піддаючись 

спокусам, вони стають чужими не тільки на батьківщині, а й на новій землі. 

Крім того, поступово вони стають чужими й один для одного. Адже, відірвавшись від 

своїх коренів, герої не змогли знайти душевного спокою на чужині. 

Так, використовуючи біблійний мотив, письменниця переосмислює 

історію про Адама і Єву. Мегаполіс, повний спокус, безповоротно спотворює 

долі головних героїв роману. Джо зраджує дружині з молодою дівчиною 

Доркас, яку ж сам згодом і вбиває з ревнощів. Дружина, Вайолет, прийшовши 

на похорон коханки Джо, здійснює спробу спотворити її обличчя, щоб 

нівелювати її особистість навіть після смерті. 

Синтезуючи музику і художній твір Т. Моррісон намагається завдяки 

характерним рисам джазової гри відтворити атмосферу міста, яку так сильно 

відчувало чорне населення Нью-Йорку. Адже у романі джаз виступає 

особливим способом мислення афро-американського населення, подібно до 

особливості джазового твору структурується картина світу у романі. 

Письменниця використовує прийом переплетення різних мотивів: мотив 

музичного джазу, мотив смерті, мотив свободи і пошуків власної ідентичності, 

а також мотив підкорення провінціалом великого міста. 

Мотив музичного джазу є концептуальним в романі, оскільки він, по-

перше, виявляє складні соціальні процеси американського суспільства 

ХХ століття; по-друге, в ньому закладений потенціал розгортання усіх інших 

мотивів. Для американських письменників ХХ століття були характерні, з 

одного боку, пошуки шляхів подолання відчуженості в прилученні 
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індивідуальності до спільноти. А з іншого, виникала проблема збереження 

національної ідентичності, збереження своїх коренів. Мистецтво, і музика 

зокрема, стала однією зі складових, що оприявнювала ці соціальні процеси. 

Мотив музичного джазу складно взаємодіє з мотивами свободи і смерті. 

Мотив смерті є значущим у романі, оскільки смерть є своєрідним механізмом, 

що призводить до руху всі романні події: зі смерті починається роман, навколо 

неї будується сюжетна лінія (смерть коханки, смерть пташок і навіть «смерть» 

надій головних героїв на щасливе життя). Мотив свободи і пошуків власної 

ідентичності представлені через пошуки власного «Я» головними героями. 

У цьому зв’язку, перспективу нашої роботи вбачаємо у подальшому 

виявленні типологічних рис в творчості афро-американських письменників. 
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Стаття присвячена проблемі дослідження продуктивних способів словотворення у 
сучасній англійській мові. Проаналізовано частотність використання різних способів 
словотворення на матрерілалі публіцистичних текстів. 

Ключові слова: словотворення, продуктивність, конверсія. 
Статья посвящена проблеме исследования продуктивных способов словообразования 

в современном английском языке. Проанализирована частотность использования различных 
способов словообразования на материале публицистических текстов.  

Ключевые слова: словообразование, продуктивность, конверсия. 
The article studies productive ways of word-formation in modern English. Regularity of 

using different ways of word-formation has been studied within publicist texts.   
Keywords: word-formation,  productivity, conversion. 

 

Вчені неодноразово відмічали динамічність  поповнення словникового 

складу англійської мови, наголошуючи на значному прискоренні темпів його 

зростання як в останні десятиліття ХХ ст., так і у перші роки ХХІ століття. 

Одним із найпродуктивніших шляхів його поповнення продовжує залишатися 

семантична деривація. 

Особливості поповнення словникового складу мови неодноразово ставали 

предметом конкретних досліджень. Вивченню процесів та шляхів збагачення 

словникового складу англійської мови значної уваги приділяли  такі  вітчизняні та 

зарубіжні дослідники,  як  Р. Барнхарт, Ю.О. Жлуктенко, В.І. Заботкіна, Ю.А. Зацний, 

М.М. Полюжин, Н.Г. Олексенко, А.Е. Левицький, С. Морт, Дж. Ейто, Р. Фішер, які 

з усією переконливістю свідчать про назрілу потребу синергетичного 

дослідження кожного з шляхів поповнення словникового складу англійської 

мови, що обумовлює актуальність нашої роботи. Ідея системної організації мови 

та її підсистем знайшла втілення в роботах багатьох лінгвістів О.С. Ахманової, 

O.С. Кубрякової, М.М. Маковського. Дослідженням головних аспектів 

лінгвосинергетики займались М.В. Базилєв, І.А. Герман, В.А. Піщальнікова, 
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Є.В. Пономаренко, О.О. Семенець та ін. Вагомим внеском у розвиток самої науки 

про принципи самоорганізації складних систем слугували праці  таких вчених, 

як  Є.М. Князєва, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малінецький, М.В. Піддубний, Г. Хакен та ін. 

Об'єктом аналізу є інновації у сучасній англійській мові. 

Предметом дослідження є структурні характеристики новітніх утворень у 

сучасній англійській мові. 

Отже, мета роботи полягає у дослідженні продуктивності різних способів 

словотворення у сучасній англійській мові. 

Вищезазначена мета вимагає вирішення наступних завдань: 

1) уточнити поняття «словотвір», «інновація» та споріднені з ними 

поняття;  

2) провести аналіз частотності використання різних способів 

словотворення у сучасній англійській мові.  

Матеріалом дослідження слугували новітні лексичні одиниці сучасної 

англійської мови, обрані за допомогою методу суцільної вибірки зі шпальт 

англомовних газет і журналів. 

Словотвір вивчає словотворення (деривацію), тобто утворення від наявних у 

мові нових слів з новим лексичним значенням [1]: 

• Афіксами (префіксом; суфіксом; комбінаціями афіксів). 

• Словоскладанням та словозрощенням. 

• Абревіатурою. 

Оскільки способом існування та збереження словникового складу 

англійської мови, як і будь-якої іншої синергетичної системи є рух, то, згідно 

другому закону термодинаміки, енергія системи повинна зменшуватися, тобто 

будь-яка система прагне функціонувати з мінімальними затратами енергії. 

Наочним прикладом такої енергозберігаючої ланки в межах загальної системи 

словникового складу сучасної англійської мови, виступає 

саме семотвір (семантична деривація) [2]. 

Зважаючи на мету та завдання роботи, акцентуємо увагу на змінах, що 

ведуть до кількісних і якісних змін словникового складу сучасної англійської 
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мови, призводять до поповнення і оновлення лексичного рівня лінгвальної 

системи. Зазначені зміни досліджує галузь лінгвістичної науки – неологія, 

тобто “розділ мовознавства, що досліджує нові слова (способи їх творення, 

типи значень, вживання)” [1, c. 105]. 

Ключовим поняттям сучасної неології є “неологізм” або “інновація”. 

Існують різні підходи до його визначення, наприклад, “слово або мовний 

зворот, створений для позначення нового предмета чи поняття” [3] або “слово 

чи сполука, використані мовою в певний період на позначення нового або вже 

наявного поняття, чи в новому значенні й усвідомлюються як такі носіями 

мови” [6, с. 41] та ін. Однією з важливих проблем неології є визначення 

критеріїв для розмежування неологізмів від інших видів інновацій. Найменш 

чітко визначеною є опозиція неологізм–оказіоналізм, тому вважаємо за 

необхідне поділяти інноваційні лексичні одиниці на дві великі групи:  

1) одиниці мови – неологізми,  

2) одиниці мовлення – оказіоналізми. 

Ці групи виокремлюються за критерієм входження / невходження в узус. 

       Як відомо, набуття певною одиницею нового вмісту у багатьох випадках 

означає її включення до нової словотвірної парадигми, шляхом її участі у 

певних словотвірних процесах, тобто семантичні неологізми сприяють 

утворенню лексичних інновацій. Таким чином, встановлюється діалектична 

єдність семантичної деривації та способів словотворення. 

Так, наприклад, нове, “екологічне” значення 

прикметника green спричинило творення в останнє десятиліття цілої низки 

похідних, наприклад: green-bill “законопроект, який стосується проблем 

охорони навколишнього середовища: greenlash, to green, greenism, greenster і 

т.і. Наприклад: 

In typical Greenspeak, he said price stability can 'induce investors to take on 

more risk and drive asset prices to unsustainable levels. 

                                                          / Investor's Business Daily, June 18, 1999/ 
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Лексична одиниця spin у мові політики 80-х років минулого століття набула 

значення “інтерпретація політики, події; імідж державного, політичного діяча”. 

Саме з цим лексико-семантичним варіантом надалі  виникли такі неологізми, як:  

spin doctor (spin-meister, spinner), spin doctoring (spin-

meistering),  spinnable, наприклад: 

Even in the clever political jargon of Washington, it is a stretch to consider 

such an outcome 'spinnable'.   

                                           /South China Morning Post, September 26, 2001/ 

        Дія семантичної деривації охоплює не тільки лексичний та синтаксичний 

рівні словникового складу сучасної англійської мови, а й морфологічний 

рівень. Підтвердженням цього може слугувати приклад зміни семантики 

словотвірних елементів [4]. Так, словотворчий елемент –

ism  протягом  останніх десятиліть активно реалізує власний новий семантико-

словотвірний варіант, утворюючи іменники, які позначають дискримінацію, 

спрямовану на певну категорію людей: heterosexism, fattyism, geneism, sexism, 

smokeism, etc. 

Такі інновації спочатку відрізняються оказіональним характером і лише 

згодом стають частиною мовної системи. На подальше закріплення новотвору в 

мовній системі впливає і статус автора нової одиниці, що сприяє 

функціональному закріпленню лексичних інновацій, запропонованих відомими 

особами чи популярними засобами масової інформації. 

Параметрами, які дають змогу визначити новітню одиницю як узуальну 

інновацію, є фактори, що сприяють входженню оказіоналізму до мовної 

системи. Ці фактори можна розподілити на: 1) лінгвальні (відповідність 

продуктивним способам і моделям слово- та семотвору); 2) екстралінгвальні 

(актуальність поняття, його важливість для задоволення комунікативної 

функції, відповідність слова модним словотвірним патернам, номінація понять, 

що співвідносяться із провідними соціальними течіями і рухами).  

За допомогою зазначених факторів, інколи можна передбачити: увійде 

одиниця до системи мови чи залишиться на її периферії чи межі.  
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Оказіональність можна розглядати як початковий етап "життя" кожного 

неологізму: усе нове при своєму "народженні" є випадковим, створюється не 

всіма носіями мови одночасно, а окремим індивідом. Подальша доля 

випадкового, оказіонального неологізму залежить від суспільства, узусу, що 

приймає або не приймає це новоутворення, вводить або не вводить його до 

загального вжитку, використовуючи в типових ситуаціях [5]. 

Якщо новоутворення приймається узусом, виходить за межу конкретної 

ситуації спілкування і не виходить за межу пасивності, його слід кваліфікувати 

як узуальний неологізм. Узуальний неологізм, що долає межу пасивності, 

перестає бути неологізмом [2]. 

Словотворчий елемент – омоформа style згодом почала функціонувати в 

омонімічному їй значенні, вказуючи на недоброякісність того чи іншого 

товару. Тим самим, шляхом  включення семантичних інновацій в нові 

словотвірні парадигми і  обумовлюється тісний зв’язок семантичної деривації 

із словотвором [4]. 

  Такий перехід кількісного показника зростання словникового складу 

сучасної англійської мови у якісний (виникнення нових моделей, способів, тощо) та 

у зворотному напрямку підтверджує дію принципу економічності. Тобто система 

може бути максимально стійкою тільки за умови функціонування її відповідно до 

принципу максимальної економії енергії.   

Перспективу дослідження вбачаємо у більш детальному аналізі 

особливостей творення новітніх одиниць у сучасній англійській мові. 
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Актуальність даної теми в тому, що останнім часом все гостріше 

відчувається необхідність оптимізації процесу викладання іноземних мов з 

використанням сучасних електронних засобів, а такий дидактичний матеріал, 
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як електронні словники, виходить за межі навчально-методичного комплексу і 

стає сполучною ланкою не тільки між мовознавством та інформатикою, а й між 

навчанням, розумовим розвитком і вихованням учнів [3, с. 170]. Тому 

використання досягнень сучасної комп’ютерної лексикографії в процесі 

навчання англійської мови є актуальним. 

В своєму дослідженні ми спиралися на роботи сучасних вчених та 

викладачів-практиків в галузі прикладної лінгвістики, інформатики, психології 

та методології викладання іноземних мов, що стосуються комп’ютерної 

лексикографії, її ролі, завдань та проблем щодо використання електронних 

словників при навчанні англійської мови. Серед досліджень можна назвати 

праці О. Ю. Балалаєвої, М. С. Бодрової, А. В. Данченко, Р. Лью, 

А. О. Новожилової, О. І. Плугатарьової, О. В. Смірнової, А. В. Шиби, 

Є. О. Шовгеніної та ін. Враховуючи специфіку даної тематики, були також 

використані електронні ресурси. 

Серед невирішених частин проблеми використання електронних 

словників ми торкаємося організації навчальної діяльності вчителя при 

формуванні фонетичних, лексичних та граматичний навичок учнів.  

Мета дослідження – розглянувши теоретичні питання комп’ютерної 

лексикографії, охарактеризувати роль і місце електронних словників на уроках 

англійської мови і в позакласній роботі, подати конкретні приклади 

різноманітних форм роботи з ними. 

Для реалізації цієї мети ми ставили перед собою такі завдання: здійснити 

аналіз наукової літератури з даного питання; проаналізувати особливості 

використання електронних словників у навчальному процесі; охарактеризувати 

сучасні електронні словники з погляду можливостей їх використання в процесі 

навчання англійської мови та основні принципи подальшої роботи з ними; 

розглянувши найбільш оптимальні варіанти використання електронних 

словників, розробити методичні рекомендації з їх використання під час 

навчання іншомовному матеріалу (вимові, лексиці й граматиці) та видам 

мовленнєвої діяльності (аудіюванню, говорінню, читанню та письму). 
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Наукова новизна та практична значущість роботи полягає в узагальненні 

теоретичних надбань, нових прийомів викладання іноземної мови, в розробці 

методичних рекомендацій щодо різноманітних форм роботи з електронними 

словниками. Дослідження може бути використане в навчальних закладах при плануванні 

та проведенні вчителями роботи, що виходить за межі навчального процесу. 

Виникнувши в середині XX ст. як машинні словники (тобто база даних 

для програм-перекладачів), електронні словники дуже швидко відокремились в 

самостійний розділ лінгвістики. Поєднавши в собі надбання стародавньої науки 

лексикографії і досягнення новітніх електронних технологій, виникла нова 

наука – комп’ютерна лексикографія. Користувачі дуже швидко оцінили 

переваги електронних словників над традиційно паперовими. «Лексикографічні 

системи дають змогу формувати словникові статті; зберігати текстову, 

візуальну та звукову інформацію; здійснювати обробку словникової інформації 

(аналіз, пошук, фільтрування, відтворення тощо)» [2, с. 52].  

На сьогоднішній день вже створено досить велику кількість електронних 

словників, різних за призначенням, зручністю користування, спеціалізацією 

тощо – від мультимедійних енциклопедичних словників до вузькофахових 

спеціалізованих. 

Серед найбільш авторитетних ми називаємо ABBYY Lingvo, Мультитран, 

Polyglossum, Urban Dictionary, МультиЛекс, Wordsmyth English Thesaurus 

Online, Англо-український фразеологічний словник К. Т. Баранцева, 

Оксфордський словник англійської мови, TheFreeDictionary.com, Babylon, 

словники видавництв Longman, Cambridge University Press, McMillan Press та ін. 

Бурхливий розвиток комп’ютерної лексикографії наприкінці XX ст. надав 

можливість використання електронних словників як дидактичного матеріалу 

при навчанні іноземним мовам. Але, на жаль, відсутність єдиної класифікації 

словників на 

 сьогодні, на наш погляд, ускладнює роботу викладачів та методистів, які 

працюють над методичними рекомендаціями використання цього матеріалу в 

навчальному процесі. 
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Зараз в науковій літературі ведеться велика полеміка з приводу методик 

використання електронних словників в навчанні, їх можливостей, переваг та 

недоліків як дидактичного матеріалу. Порівняльний аналіз характеристик 

найбільш вживаних словників, зроблений в нашому дослідженні, доводить, що 

найбільш вдалими, по-перше, є універсальні словники ABBYY Lingvo, які 

мають у своєму арсеналі й українську мову, по-друге, Мультитран, який «не 

підтримує українську, однак якісний рівень запропонованих ним варіантів і 

зручність використання настільки високі, що можна змиритись з додатковим 

українсько-російським та російсько-українським перекладом» [4, с.361]. 

Врешті-решт, всі охарактеризовані нами словники в тій чи іншій мірі 

можуть бути використані в якості дидактичного матеріалу. І серед таких 

можливостей в навчальному процесі можна назвати оперування великими 

обсягами інформації; індивідуалізацію навчання; комплексний 

мультисенсорний вплив на різні канали сприйняття шляхом використання 

тексту, графіків, звуку, мультиплікації, відео; необмежену кількість, завдань; 

надання зворотного зв’язку; адаптивність, нелінійність надання інформації; 

індивідуальність дизайну; автоматизований контроль. 

Отже, переваги комп’ютерних словників в наш час очевидні, і вони 

полягають, на наш погляд, перш за все, в посиленні внутрішньої мотивації 

учнів до роботи над іноземною мовою завдяки наявності різноманітного 

ілюстративного матеріалу, в організації та актуалізації їх самостійної 

навчально-пізнавальної діяльності. Тому ми приділяємо досить велику увагу 

саме внутрішній мотивації до навчання та шляхам її посилення. Також переваги 

цього дидактичного матеріалу – в об’ємі запропонованої інформації, 

раціональному структуруванні інформації завдяки її зонуванню 

гіпертекстовими технологіями, забезпеченні міжпредметних зв’язків, 

можливості засвоєння навчального матеріалу за допомогою спеціальної 

системи вправ та ін. 

Але є й недоліки цього матеріалу, головний з них полягає в тому, що в 

результаті дуже швидкого поповнення лексичних баз автори і редактори часто 
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не встигають здійснити верифікацію всіх словникових одиниць. Особливо це 

стосується таких словників, в які зареєстровані користувачі можуть додавати 

свої коментарі і варіанти перекладу. Це, насамперед, словники Мультитран та 

Urban Dictionary.  

Крім того, є певні труднощі в організації навчального процесу з 

використанням електронних засобів, притаманні саме українській освіті. І це не 

тільки недостатнє забезпечення навчальних закладів комп’ютерною технікою. 

Досліджуючи основні недоліки підготовки майбутніх фахівців електронними 

засобами, О. Мацюк визначила, що на загальну результативність та 

ефективність процесу навчання іноземній мові негативно впливають такі 

чинники: стихійність, епізодичність їх використання з боку викладачів; 

відсутність необхідного програмного забезпечення; неспроможність 

інтегрувати знання й уміння щодо електронних засобів та перекладацьких 

дисциплін для вирішення професійних завдань; неусвідомлення цінності 

електронних засобів та відсутність потреби їх використовувати [1]. 

Проте А. В. Шиба зазначає, що негативний вплив більшості цих чинників 

можна подолати за допомогою:  

1) активного практичного ознайомлення учнів та викладачів із 

сучасними електронними ресурсами та новими інформаційними технологіями, 

які допомагають оптимізувати процес навчання, що, у свою чергу, створює 

мотивацію до подальшого використання таких ресурсів; 

2) використання для цього ресурсів мережі Інтернет, де наявні як 

перевірені часом розробки, так і найновіші (з описом, інструкціями, відгуками 

користувачів, а інколи й з пробними версіями) [4].  

На наш погляд, комп’ютерні словники або енциклопедії повинні 

використовуватися для розуміння тексту в читанні й перекладі, підготовки 

доповідей, рефератів та інших видів усних і письмових робіт з іноземної мови, 

виконання лексичних завдань різного ступеня складності (пошук інформації 

про значення слова, стильові характеристики, частотність вживання, 

сполучуваність, етимологію, синоніми, слова однієї тематичної групи й т. ін.). 
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Озвучені ключові слова і тексти словникових та енциклопедичних статей 

можуть використовуватися в якості додаткового матеріалу з аудіювання та 

мовлення. Довідкові блоки з орфографії, граматики, пунктуації, стилістики 

можуть використовуватися при вивченні відповідних тем. 

У якості практичного використання нами наведено деякі конкретні 

приклади вживання електронних словників на уроці і в позакласний час.  

Ось деякі вправи, що ми рекомендуємо для використання, наприклад, при 

вивченні теми «Comparison of adjectives»: 

1. Find in ABBYY Lingvo correct form of the adjectives and fill in the gaps. 

a) bad: 1. This is the _____ picture on the wall. 2. My test was as _____ as 

yours. 3. Curries are _____ than hamburgers. 4. Ben and Jake were the _____ actors 

in the school play. 

b) good: 1. Sue's party was the _____ party this year. 2. I’m not as _____ at 

maths as you are. 3. The pizzas at this cafe are the _____ in town, 4. Football is 

_____ than hockey. 

2. Find the adjectives and fix the mistakes in the sentences below, using 

TheFreeDictionary.com. 

1. Playing baseball is runner than playing basketball. 2. Diana's math score was 

gooder than mine, but her English score was bader than mine. 3. My computer is 

gooder than yours, but Julie's new computer is the goodest. 4. Wow! This is the most 

best movie that I have ever seen! 

3. Put the adjectives in brackets into the correct form using Oxford 

Dictionaries. 

1. My sister is two years (old) than me. 2. Cars are (expensive) than bicycles. 

3. Rats are (big) than mice. 4. China is much (big) than Britain. 5. Norway is (cold) 

than Greece in winter. 

З усього вище сказаного можна дійти висновку, що електронні словники 

не тільки можна, а й необхідно використовувати в навчальному процесі при 

навчанні англійської мови. Щодо певних труднощів, недоліків та проблем, то 

вони свідчать тільки про те, що науковцям, теоретикам і практикам, які 
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займаються розробкою та розвитком електронних словників, а також методик 

їх використання в навчальному процесі, ще є над чим працювати. 
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У статті розглядається комунікативний аспект організації публіцистичного тексту. 
Основним типом мовленнєвих актів використаним у публіцистичному тексті – 
парламентському виступі є репрезентативи або асертиви, метою яких є не тільки передача 
інформації, але й відображення авторської позиції. Вивчення ролі контексту у організації 
тексту парламентського виступу пов’язане із урахуванням таких чинників як сцена, діючі 
особи, канал зв’язку, мета або наміри.  

Ключові слова: комунікація, парламентські вибори, публіцистичний текст. 
В статье рассматривается коммуникативный аспект организации публицистического 

текста. Основным типом речевых актов, использованным в публицистическом тексте – 
парламентском выступлении есть репрезентативы или ассертивы, целью которых является не 
только передача информации, но и отображение авторской позиции. Изучение роли 
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контекста в организации текста парламентского выступления связано с учетом таких 
факторов как сцена, действующие лица, канал связи, цель или намерения.  

Ключевые слова: коммуникация, парламентские выборы, публицистический текст. 
The communicative aspect of the organization of publicistic text is examined in the article. 

The basic type of speech acts used in publicistic text – parliamentary performance is representatives 
or assertives, the purpose of which is not only the transfer of information but also the reflection of 
authorial position. The study of the role of context in the organization of the text of parliamentary 
performance is related with the account of such factors as stage, characters, channel of 
communication, purpose or intentions.  

Keywords: communication, parliamentary elections, publicistic text. 
 
 
Стаття присвячена комунікативному аспекту організації публіцистичного тексту.  

Сучасна публіцистика є одним із джерел отримання інформації і водночас 

привертає увагу вчених як об'єкт лінгвістичних досліджень. Вивчення сучасної 

англійської преси та її найважливішої складової – публіцистичного текста –           

є необхідним, враховуючи, що «периодическая печать Запада изучается в странах 

СНГ еще недостаточно масштабно, а средства массовой информации 

англоязычного мира справедливо считаются магистралью эволюции западных 

средств массовой коммуникации новейшего времени: на английском языке 

выходят тысячи изданий, более 80% информации в Интернете распространяется 

на этом же языке, по объективным причинам превращающемся в язык 

международного культурного диалога» [2]. Крім того, як зазначає Н. Арутюнова, 

англійська мова, яка перетворилась на засіб міжнародного спілкування в епоху 

глобалізації, зумовила деякі стильові особливості публіцистичних текстів, що 

друкуються на пост-радянському просторі: « … это естественно в условиях 

повсеместного распространения экономической и культурной модели западного 

общества. Обилие в наших СМИ англицизмов и неологизмов, образованных с 

оглядкой на стандарты периодики Запада, диктует необходимость использования 

лингвокультурологических подходов к проблеме стиля современного 

публицистического текста» [2].  

Відомо, що в останні десятиліття політичний текст, який є галузью 

публіцистичного тексту, став одним з найбільш популярних об'єктів 

дослідження [3]. Інтерес до політики у всіх її проявах неухильно зростає [4; 7]. 

Оскільки політичний текст впливає на суспільну свідомість, його вивчення 
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здійснюється в рамках різних дисциплін: політології, соціології, психології, 

лінгвістики. У лінгвістиці в даний час формується новий напрямок, у рамках 

якого політика розглядається як сфера діяльності. Саме це зумовлює 

актуальність дослідження, яка обумовлена його належністю до широкого кола 

актуальних проблем політики як сфери діяльності та актуальних проблем 

лінгвістики. 

Об’єктом дослідження є публіцистичні тексти в англійській мові 

пов’язані із сферою політики. Предметом даного дослідження є визначення 

публіцистичного тексту, підходів до його вивчення та позначення його 

основних ознак та рис, пов’язаних із сферою політики. Метою роботи є 

детальний розгляд комунікативного аспекту організації публіцистичного тексту 

пов’язаного із сферою політики в англійській мові. Відповідно до поставленої 

мети методи дослідження, які застосовувалися для обробки та добору матеріалу 

були: метод семантичного, метод стилістичного, метод мовленнєвоактового, 

метод контекстуального та метод логічного аналізу, а також застосовувався для 

обробки та добору матеріалу описовий метод.  

Теоретична основа дослідження полягає в одержанні нових знань щодо 

комунікативного аспекту організації публіцистичного тексту, а також в тому, 

що вона доповнює дослідження функціональних стилів сучасної англійської 

мови, зокрема, публіцистичного стилю. Наукова новизна дослідження 

визначається вибором предмета дослідження. Розгляд комунікативного аспекту 

організації публіцистичного тексту вже був предметом спостережень у ряді 

робіт на матеріалі різних мов [3; 8], але детального аналізу комунікативного 

аспекту організації публіцистичного тексту пов’язаного із сферою політики в 

англійській мові не було досліджено. Практичне значення дослідження полягає 

в тому, що конкретний мовний матеріал, який міститься в дослідженні може 

використовуватися у теоретичних курсах стилістики, лексикології та 

теоретичної граматики. Результати дослідження допоможуть в закріпленні та 

подальшому розвитку комунікативної компетенції тим, хто вивчає англійську 

мову, в залученні їх до іншомовних форм мовленнєвої поведінки. 
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Мова належить до унікальних явищ життя людини і суспільства. Вона 

витворилась разом із ними і є не тільки їхньою найприкметнішою ознакою, а й 

найнеобхіднішою умовою формування їхньої сутності. Однією з провідних 

функцій мови є використання її як засобу для спілкування між людьми, обміну 

інформацією, почуттями, досвідом.  

Слід розрізняти поняття «мова» і «мовлення». Мова – це система 

фонетичних, лексичних, граматичних одиниць, що використовуються для 

вираження життєвих реалій у мовленні [7]. Мовлення – це практичне 

застосування потенційних можливостей мови як системи знаків у процесі 

мовленнєвої діяльності, яка може втілюватись у писемній та усній формах [7]. 

Мова в її практичному застосуванні (мовленні) виконує насамперед 

функції спілкування людей і груп людей між собою. Мова – це невичерпний та 

універсальний засіб спілкування. Мовлення – це практична реалізація ряду 

життєвих знань і досвіду людей від давнини до сучасності. Комунікативну 

мету, як правило, не вдається реалізувати в окремому реченні навіть дуже 

складної будови. Тому головною одиницею мовлення визнано зв'язне 

висловлювання – текст [7]. 

Текст – це змістова, структурно-граматична єдність речень, груп речень, 

параграфів, розділів та інших мовленнєвих одиниць, у яких ширше і повніше, 

ніж у реченні, розгортаються і конкретизуються думки, воля, почуття [3]. Текст 

– це єдність речень, розташованих у певній послідовності й пов'язаних між 

собою за змістом, інтонацією, стилем, спрямованістю за допомогою різних 

мовних можливостей. У мовленні – це висловлювання, що складається із 

сукупності речень, тим самим утворюючи змістову й структурну цілісність [1]. 

Характерними ознаками тексту є синтаксична єдність, зв'язність складових 

одиниць, певна інтонаційно-змістова спільність. 

У другій половині XX століття у лінгвістичній науці зросла 

зацікавленість до вивчення тексту, як одиниці комунікації. Через це з'явився 

новий напрямок наукового пошуку – лінгвістика тексту. Текст вивчався як 

одиниця, продукт і засіб комунікації, але акценти у цьому вивченні поступово 
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змінювались; спершу у фокусі досліджень була внутрішня структура тексту, у 

теперішній час більше уваги приділяється семантичному та прагматичному 

аспектам [1]. 

Одним з найбільш поширених джерел засобів масової інформації є преса, 

зокрема публіцистичні тексти, які є найпотужнішим каналом інформування та 

пропаганди. Під публіцистичним текстом розуміється лаконічна та 

компресивна одиниця комункації, яка інформаційно насичена та має чітку 

прагматичну установку [5]. Основна мета текстів публіцистичного стилю 

полягає в донесенні певної інформації до адресата. Особливостями 

публіцистичних текстів є також їх тенденційність і націленість на формування 

відповідної суспільної думки. Тобто тексти публіцистичного стилю 

характеризуються комунікативно-прагматичною спрямованістю, яка 

виявляється в тому, щоб у процесі подачі змістово-фактуальної інформації не 

стільки інформувати, скільки здійснювати соціально-психологічний вплив на 

аудиторію через переконання, навіювання, емоційне «втягування».  

Тексту публіцистичного стилю властиві дві основні функції, що 

зливаються одна в одну, – інформаційна і впливаюча [6]. Інформаційна функція 

в публіцистичному тексті зводиться до передачі адресатові певних відомостей і 

фактів. При цьому ці відомості і факти використовуються лише у тому випадку, 

коли вони представляють громадський інтерес і не суперечать переконанням, 

висловлюваним автором тексту. Функція впливу (експресивна функція), 

обумовлює гостру потребу публіцистики у виразних засобах. Публіцистика 

покликана активно втручатися в соціальне життя, формувати громадську 

думку, і саме тому дуже важливою є її впливаюча функція.  

Отже, політичний виступ є об’єктом, який цікавив вчених ще з давніх 

часів – у античній науці існував напрямок, що мав назву риторика. Але з часом 

вивчення політичного виступу, або тексту політичного виступу не втратило 

актуальності. Навпаки, у сучасний період завдяки бурхливому розвитку 

електронних засобів інформації та зростанню ролі ЗМІ ці тексти стали 
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доступними значно ширшому колу громадян. Цьому сприяють також процеси 

демократизації в усьому світі та процеси глобалізації. 

Зокрема, для України ця проблема є надто актуальною по-перше – через 

процеси інтеграції у світове та європейське співтовариство, а по-друге, через те, 

що в нашій країні демократична політична система ще молода і проблеми 

культури та мистецтва політичного виступу не є ще вирішеними. З огляду на 

це, здається цікавим вивчення тексту політичного виступу прем'єр-міністра 

Великобританії, країни, де демократія вже панує декілька століть, і культура 

політичного мовлення має давню традицію. 

Текст політичного виступу є дуже важливим, бо він може здійснювати 

вплив не тільки на представників влади, а й на широкі кола громадян, тобто він 

приймає участь у формуванні громадської думки. Можна сказати, що тексти 

політичних виступів є обличчям як окремого політика, так і тих політичних 

сил, які він представляє. Текст політичного виступу є різновидом 

публіцистичного стилю, ораторського підстилю, що поєднує риси письмового 

та усного мовлення.  

Проаналізувавши комунікативний аспект організації публіцистичного 

тексту пов’язаного із сферою політики в англійській мові, а саме розглянувши 

парламентські виступи, можна сказати, що основним типом мовленнєвих актів 

використаним у публіцистичному тексті – парламентському виступі є 

репрезентативи або асертиви, метою яких є не тільки передача інформації, але й 

відображення авторської позиції. Асертиви використовуються оратором у мові 

насамперед для того, щоб заявити про свої  наміри чи подальші дії, викликавши 

в такий спосіб певну реакцію аудиторії.  

Найбільш типовими зв’язками між елементами комунікативно-цільової 

структури є променевий (прямий чи інвертований), ланцюжковий та 

комбінований. 

Вивчення ролі контексту у організації тексту парламентського виступу 

проводилось із урахуванням таких чинників як сцена, діючі особи, канал 

зв’язку, мета або наміри. Чинник сцени, тобто загальний фон у широкому 
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розумінні, на тлі якого відбувається мовленнєва діяльність, представлений 

такими факторами: місце, час, загальна політична та економічна ситуація, що 

передує виступу. Чинник діючі особи представлений адресантом та адресатом. 

Якщо адресант є одною конкретною особою, то адресат текстів цього типу 

являє собою складне двох- або трьохрівневе утворення: особа, чи особи, до 

яких безпосередньо звертається прем’єр-міністр; усі члени парламенту; 

аудиторія, що може мати текст через електронні засоби – радіо, телебачення, 

комп’ютерну мережу Internet. Засоби експлікації адресанта надають авторові 

можливість позначити власну позицію; засоби експлікації адресата спрямовані 

на те, щоб підкреслити спільність поглядів та намірів. Чинник канал зв’язку є 

варіативним, це може бути: комунікація віч-на-віч, комунікація через 

електронні засоби. Чинник мета або намір, пов’язаний із чинником діючих осіб. 

Намагаючись здійснити вплив на адресата, адресант прагне до прозорості та 

переконливості. Для цього вживається цитування, посилання на історичні 

факти, надійні та авторитетні джерела інформації, статистичні відомості. Задля 

чіткості вживані нумеративні конектори; висновок підкреслюється 

прислівником – finally.   

Чинники контексту суттєво впливають на побудову публіцистичного 

тексту, водночас регламентуючи мовленнєву діяльність та надаючи можливості 

здійснення впливу на аудиторію. 

Дослідження свідчить про те, що ці чинники є досить специфічними для 

текстів, що вивчались та здійснюють водночас дві основні функції: регуляції 

мовних засобів, та надання ресурсів для мовленнєвих дій. 
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Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування колоронімів у романі 
Ф.С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі», за допомогою який автор створює  ефект статичного 
спостереження. 

Ключові слова: колоронім, художній прийом, епітет. 
Статья посвящена проблеме использования  колоронимов в романе Ф.С. 

Фицджеральда  «Великий Гетсби», с помощью которых автор создает эффект статического 
присутствия. 

Ключевые слова: колороним,  эпитет, художественный прием. 
The article analyzes the problem of using coloronims in the novel by F.S. Fitzgerald «The 

Great Gatsby», with the help of which the author creates the effect of static presence. 
Key words: coloronim, epithet, artistic device. 
 

Кожна мова має певний набір фігур мовлення, що є неповторним та 

невичерпним багатством, яке створює емоційно-експресивний ефект. Саме 

вивченню однієї із таких фігур мовлення і присвячена наша робота. 

Об’єктом дослідження є колороніми як засіб передачі стилістичної 

забарвленості. Предметом дослідження виступає вплив колоронімів на читача, 

їх роль у створенні атмосфери напруження. 
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Метою дослідження є аналіз колоронімів  в обраному творі, виявлення 

найбільш поширених прийомів естетизації, використання яких створює 

емоційно-експресивний ефект. 

Завдання: уточнити поняття колороніма, проаналізувати використання 

фігур мовлення в обраному романі. 

Матеріалом дослідження став роман американського письменника 

Ф.С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі». 

Методи дослідження: контекстуальний, структурно-семантичний, 

порівняльний. 

Теоретична значущість полягає у доробку до стилістики. 

Практичне значення роботи полягає у тому, що її результати можуть бути 

використані у лекційних курсах з лексикології, стилістики та лінгвістики тексту. 

Колороніми вже впродовж тривалого часу привертають постійну увагу 

дослідників в найрізноманітніших аспектах: психолінгвістичному, 

етнолінгвістичному, когнітивному, при вивченні історії та етимології мови, для 

опису символіки кольору, при аналізі художніх засобів мови письменника. В 

поетичному контексті колороніми можуть називати барву-денотат, бути 

засобом прояву глибоких авторських емоційно-експресивних почуттів [7, с. 1]. 

Отже, колороніми (від лат. color – колір, гр. onima – ім’я) визначаємо як 

лексеми, денотативним значенням яких є ознака кольору [6, c. 19]. 

Роман "Великий Гетсбі" достатньо насичений подіями та несподіваними 

поворотами. Головне у творі – це контраст між величезним матеріальним 

багатством та граничною духовною бідністю "сильних світу сього". Ймовірно, 

саме це протиріччя і викликало, на підсвідомому рівні, в письменника таку 

насиченість і багатство палітри у названому творі. Новітня екранізація 

спричинила підвищення інтересу лінгвістів до авторських образних засобів, що 

функціонують в тексті роману. "Багатство – фетиш, кумир, предмет цього 

роману" [8, c. 73]. Найперше, що впадає в очі, – це багатство кольорового 

словника, представленого основними, змішаними і відтінковими тонами (46 

кольорів і відтінків). Ф. Скотт Фіцджеральд явно надає перевагу не світловим, а 



 178 

кольоровим епітетам (83 %): панівним постає білий колір (28,3 % усіх 

кольорових епітетів. Наступними, за частотністю, проявляються мікрополя 

жовтого (27,7 %), червоного (10 %) і золотого (0,6 %) кольорів. 

Головний художній прийом, який Ф.С. Фіцджеральд використовує у 

романі "Великий Гетсбі", – це прийом контрасту, «що поступово розкривається 

за ходом дії /... /» [9, c. 63]. Саме цьому підпорядкована і кольорова 

зображувальність роману. Усі кольорові епітети роману можна умовно 

поділити на поле світлих, багатих, соковитих тонів (серед них – мікрополя 

білого, червоного, золотого) і – контрастуюче поле темних, похмурих, сірих 

тонів. Варто відзначити, що проза Ф.С. Фіцджеральда значно ближча 

сенсуалістичній поезії романтиків" [1]. Звідси і багатство кольорових 

синонімів: light blue – gas blue, green – apple-green, murky yellow – autumn-leaf 

yellow; кольорових епітетів, у структурі яких міститься художнє порівняння: 

wine-coloured, ash-grey, milky white, gorgeous pink, light. Часто трапляються 

епітети, у значенні яких є і світлові, і кольорові компоненти: pale gold, dull gold, 

green, faint orange. З цих прикладів видно, що світловий компонент допомагає 

автору представити відтінок того чи іншого кольору більш диференційованим, 

а опис – точнішим. У романі Ф. Скота Фіцджеральда наочно проявляється 

цілісна кольорова тональність – автор не шкодує фарб, описуючи багаті 

особняки процвітаючих американців. 

"Their house was even more elaborate than I expected, a cheerful red-and-

white Georgian Colonial mansion, overlooking the bay. The lawn started at the 

beach and ran toward the front door for a quarter of a mile, jumping over sundials 

and brick walks and burning gardens –finally when it reached the house drifting up 

the side in bright vines as though from the momentum of its run. The front was broken 

by a line of French windows, glowing now with reflected gold... "[2, c 10-11]. 

При цьому Ф.С. Фіцджеральд вряди-годи використовує темні тони в 

таких описах, оскільки вони вносять суперечність в картину яскраво облудного 

блиску. Ядром кольорового поля темних тонів проступає сірий колір і його 

похідні (19 %). Головна смислова функція цього поля в посиленні враження 
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контрасту яскравого (багатого) та сірого (бідного) кольорів. Відмінною рисою 

тексту є величезна кількість епітетів, виражених субстантивно - ад’єктивними 

складними прикметниками. Ф.С. Фіцджеральд використовує кольорові епітети 

найчастіше з метою опису зовнішності людини, її одягу та оточення. За 

допомогою такого кольорового опису автор допомагає читачеві краще 

представити їх у своїй уяві: 

"The sister, Catherine, was a slender, worldly girl of about thirty, with a solid, 

sticky bob of red hair, and a complexion powdered milky white" [2, c.33]. 

 Одяг персонажів служить у романі ніби візитними картками. Так Ф.С. 

Фіцджеральд малює американське суспільство, що спрямовує людину на 

присвоєння, на "фетишизацію речей як неодмінний атрибут реалізації 

особистості" [1]. 

"Не took out a pile of shirts and began throwing them, one by one, before us, 

shirts of sheer linen and thick silk and fine flannel, which lost their folds as they fell 

and covered the table in manycolored disarray. While we admired he brought more 

and the soft rich heap mounted higher – shirts with stripes and scrolls and plaids in 

coral and applegreen and lavender and faint orange, with monograms of Indian 

blue". "An hour later the front door opened nervously, and Gatsby, in a white flannel 

suit, silver shirt, and gol-colored tie, hurried in" [9, c.86]. 

Використання світлових засобів у романі Ф.С. Фіцджеральда так само 

красномовне: Світлові епітети становлять 16 % усієї кольорової насиченості 

роману, з них bright 39 % від усіх світлових засобів, dark – 31 %. 

І знову простежується зіткнення яскравого й темного, символізуючи 

контраст між матеріальним багатством і духовною ницістю. 

 Бачимо, як колір у Ф.С. Фіцджеральда трансформується у новий образ, 

що може викликати перед усім приємне або неприємне відчуття, сприяти 

емоційній оцінці певного явища, події, факту, предмета чи обставини [1, с. 2-3]. 

Разом з коронімами використовується персоніфікація: здається, будинок 

та все навколо живе своїм власним життям: "The lawn started at the beach and 

ran toward the front door for a quarter of a mile, jumping over sundials and brick 
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walks and burning garden.  Finally when it reached the house drifting up the side in 

bright vines as though from the momentum of its run" [9, с. 10] - "Зелений газон 

починався майже біля самої води, добру чверть милі біг до будинку між клумб і 

доріжок, посипаних цегляною крихтою, і, нарешті, перестрибнувши через 

сонячний годинник, немов би з розгону злітав по стіні кучерявими 

виноградними лозами [5, с. 8].  

З самого початку ставлення автора до героя було кілька іронічним і навіть 

глузливим: "The one on my right was a colossal affair by any standard - it was a 

factual imitation of some Hotel de Ville in Normandy, with a tower on one side, 

spanking new under a thin beard of raw ivy, and a marble swimming pool, and more 

than 40 acres of lawn and garden" [9]. Метафора (it was a colossal affair)  

характеризує будинок як "великий", "величезний", разом з тим передаючи не 

тільки іронію, але і романтичний настрій автора, який використовує розгорнуту 

метафору з метою розвитку образу свого героя. Перша метафора "swell"  

розгортається і конкретизується наступними дієсловами "dissolve", "form, weave 

here and there, glide on through the sea-change. Використовуючи стилістичний 

прийом перенесеного епітета, автор намагається через колір і форму самих 

кольорів (нарциса, глоду сливи і жимолості) передати властивий їм аромат: The 

sparkling odor of jonquils and the frothy odor of hawthorn and plum blossoms and 

the pale gold odor of kiss-me-at-the-gate [9, с. 93]. Іскристий аромат нарцисів, 

пінне пахощі глоду і сливи, блідо-золотий запах жимолості. 

 Закінчення роману рясніє розгорнутими мовними метафорами, які 

переходять у так звані "метафори-символи". Таким чином, автор передає крах 

надії та мрії, а драматичність – ситуація і почуття симпатії до героя, виділення 

його з кола "багатих і знаменитих", відчувається більш ніж в інших розділах 

роману:  

The track curved and now it was going away from the sun, which, as it sank 

lower, seemed to spread itself in benediction over the vanishing city where she had 

drown her breath. He stretched out his hand desperately as if to snatch only a wisp of 

air, to save a fragment of the spot [9, с. 111].  
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У цьому уривку паралельно розгортаються кілька образів: по-перше, 

образ сонця виражається двома метафорами "sank lower, to spread itself in 

benediction" [9].  

Інший образ - образ головного героя Гетсбі виражений порівнянням: "as if 

to snatch only a wisp of air, to savea fragment of the spot" [9]. 

Отже, автор задля досягнення виразності та ефекту статичної присутності 

вживає велику кількість кольорових епітетів (46 кольорів і відтінків), що  

служать засобом вираження його індивідуального відношення до дійсності. 

Перспективу дослідження вбачаємо у контрастивному аналізі колоронімів 

на прикладі творів різних авторів. 
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Робота присвячена лінгвокогнітивному дослідженню специфіки фразеологічної 
репрезентації концепту PUBLIC RELATIONS в англійській мові (американській та 
британський варіанти) з фокусом на виявленні універсальних та національно-специфічних 
характеристик концепту, що вивчається, в американській та британській лінгвокультурах. 
Обгрунтовано місце концепту PUBLIC RELATIONS в мовних культурах Великої Британії та 
США через встановлення ступеню його актуальності у відповідних національних ціннісних 
картинах світу.   

Ключові слова: когнітивний простір, концепт PUBLIC RELATIONS, концептуальна 
ознака, лінгвокультура, фразеологічна об’єктивація. 

Работа посвящена лингвокогнитивному исследованию специфики фразеологической 
репрезентации концепта PUBLIC RELATIONS в английском языке (американский и 
британский варианты) с фокусом на выявлении универсальных и национально-
специфических характеристик изучаемого концепта в американской и британской 
лингвокультурах. Обосновывается статус концепта PUBLIC RELATIONS в лингвокультурах 
Великобритании и США посредством выяснения степени его актуальности в 
соответствующих национальных ценностных картинах мира. 

Ключевые слова: концептуальное пространство, концепт PUBLIC RELATIONS, 
концептуальная характеристика, лингвокультура, фразеологическая объективация. 

The article focuses on studying the peculiarities of the phraseological representation of the concept 
PUBLIC RELATIONS in the English language (American and British variants) with an emphasis on 
revealing universal and nationally specific characteristics of the concept under consideration in American 
and British linguocultures. The status of the concept PUBLIC RELATIONS in the linguocultures of Great 
Britain and the USA has been substantiated through explicating the degree of its actuality in the 
corresponding national axiological pictures of the world. 

Key words: concept PUBLIC RELATIONS, conceptual characteristics, conceptual space, 
linguoculture, phraseological objectivization. 

 
Робота присвячена вивченню специфіки репрезентації концепту PUBLIC 

RELATIONS фразеологічними засобами американського і британського 

варіантів англійської мови. 

Актуальність розвідки визначається загальною антропоцентричною 

спрямованістю роботи і зв'язком досліджуваних питань з мейнстрімами 

сучасної філології, зокрема, когнітивної лінгвістики –напряму, який формує 



 183 

«нову реальність мовознавства», що проявилася у зміщенні акценту з вивчення 

самодостатньої мовної системи на аналіз широкого кола аспектів людського 

буття [1; 3], від концептуальної системи до контексту епохи і культури 

(Ю.С. Степанов, Л.І. Бараннікова, А. Вежбицька, А.П. Бабушкін, Й.А. Стернін, 

С.А. Жаботинська, І.С. Шевченко та ін.). Інтенсивно досліджуються концепти в 

аспекті міжмовної компаративістики (Є.Ю. Балашова, І.В. Палашевська та ін.), 

однак майже не приділяється уваги питанню національно-культурної специфіки 

репрезентації концептів у варіантах однієї мови [2]. Цей дослідницький вимір, 

акцентований в нашій роботі, також обумовлює її нагальність, зважаючи на 

підвищення інтересу сучасних вчених до проблеми національно-культурних 

відмінностей у межах регіональних варіантів англійської мови (В.В. Ощепкова, 

Г.Д. Томахіна, Є.С. Максименко та ін.). Актуальним вбачається також сам вибір 

вербалізованого концепту PUBLIC RELATIONS (КPR) як об'єкта дослідження: по-

перше, цей концепт належить до розряду відносно нових концептів, що 

сформувалися на сучасному етапі розвитку цивілізації, і через призму його мовної 

репрезентації можна отримати доступ до розуміння сучасного світобачення 

конкретного етносу; по-друге, КPR є міжкультурною одиницею з неабияким 

лінгвокультурним змістом, що надає доступ до виявлення національно-культурних 

відмінностей. У свою чергу, виявлення національно-культурної специфіки мовної 

репрезентації конкретних концептів сприяє розв’язанню такого важливого 

загальнонаукового завдання, як створення цілісної концепції співвідношення мови, 

мислення, позамовної дійсності та культури [4]; по-третє, КPR є елементом як 

професійної, так і колективної концептосфери національно-культурної спільноти, 

що дозволяє розширити діапазон дослідження та виявити співвідношення 

інтернаціонального і культурно-специфічного як на рівні національного, так і на 

рівні професійного шарів концепту.  

Предмет дослідження –способи фразеологізації КPR з фокусом на їхній 

етноспецифіці в американській і британській лінгвокультурах. 

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі комплексного дослідження 

фразеологічних репрезентантів КPR з урахуванням екстралінгвістичних чинників 
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його формування і розвитку виявити національно-специфічні риси мовної онтології 

цього концепту в американській і британській лінгвокультурах. 

Для реалізації зазначеної мети ми звертаємося до таких методів, як 

загальносистемний метод когнітивного аналізу мовних одиниць з урахуванням 

їх кореляції зі свідомістю, в рамках якого використовувалися фреймовий і 

компонентний аналіз, інтерпретаційний аналіз екстралінгвістичної інформації, 

етимологічний аналіз; описовий та порівняльний методи; метод семного аналізу. 

Матеріал розвідки представлено суцільною вибіркою з таких друкованих 

та електронних джерел, як енциклопедичні словники, тлумачні словники з PR, 

наукові, методичні та учбові видання з питань PR, матеріали ЗМІ, присвячені PR, 

друкована продукція, що супроводжує PR-діяльність. Загальний обсяг 

досліджуваних фразеологічних одиниць складає 400. 

Наукова новизна дослідження визначається тим, що вперше специфічний 

фрагмент дійсності – PR-діяльність – розглядається у форматі концепту, способи 

фразеологічної репрезентації якого систематизовано з урахуванням їх кореляції з 

різними складниками його структури і виявленням національно-специфічних 

сегментівна всіх рівнях, крім універсального шару. У роботі вперше зроблена 

спроба комплексного дослідження КPR в системі знаків американської і 

британської лінгвокультур, що розглядаються всередині загального культурного 

континууму в контексті їх близької взаємодії.  

Звернемося до результатів нашої розвідки стосовно виявлення універсальних 

та національно-специфічних характеристик концепту PR в американській та 

британській лінгвокультурах. Вважаємо, що культури різних націй – 

американської та британської – в контексті їх близької взаємодії можуть мати 

спільний простір. Звідси, в розглянутому КPR, що з'явився в американській і 

британській лінгвокультурах практично синхронно, виокремлюємо 

наднаціональне, універсальне, виходячи з того, що феномен PR-діяльності – це 

інтернаціональне явище, яке емпірично пізнається різними лінгвокультурами. 

Тому до універсального шару ми відносимо загальне для двох лінгвокультур 

уявлення про PR-діяльність. 
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Незважаючи на те, що середовищем породження КPR є професійна 

субкультура, частина його мовних репрезентацій може бути віднесена до 

загальнозрозумілих одиниць: electoral race, political advertising, politicall 

correctness, global village і т.д., що відповідає загальній для всіх сучасних мов 

тенденцій до розширення загально-соціального застосування професійної 

лексики і фразеології внаслідок впливу екстралінгвістичних факторів. 

Інформація про ступінь актуальності КPR в національній ціннісній 

концептуальній системі двох лінгвокультур трактується нами, слідом за 

М. Джонсоном [5] як національний шар КPR. Спираючись на численні 

дослідження щодо відмінностей менталітету і систем цінностей американців і 

англійців [6; 7], вважаємо правомірним зазначити, що такі американські 

цінності, як орієнтація на майбутнє, зміна, рівність, конкуренція, 

прямолінійність у судженнях оцінках, молодість і працездатність, єдність і 

социоцентризм контрастують з британськими аксіологічними настановами 

консерватизму (монархія), стабільності, недоторканості особистісного 

простору. Цікаво, що на кожній монеті, викарбуваної в США, можна знайти 

девіз США: "E pluribus unum", де єдність акцентується як вища національна 

цінність, акцентуючи пріоритет соціально-спрямованої моделі буття. В 

британській лінгвокультурі вираз "Love your neighbor as you love yourself" має 

іронічний відтінок, однак прислів'я "An Englishman's home is his castle" 

сприймається серйозно і символізує наріжний камінь англійської етики.  

Вважаємо, що саме тут і криється основна причина різного сприйняття 

концепту PR в двох лінгвокультурах: для британця PR вже за своїм визначенням є 

своєрідним вторгненням у приватне життя, а для американця – допустимим, 

символізуючим причетність кожного громадянина до життя своєї країни. 

Якщо проаналізувати концепт PR через призму опозиції: 'орієнтація на 

майбутнє, зміна' (амер.) – консерватизм (брит.), то також стає зрозумілим, 

чому значущість PR є різною у двох лінгвокультурах, що вивчаються: 

Americans have traditionally been hopeful that the future would bring even greater 

happiness… Since Americans have been taught to believe that Man, and not Fate, 
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can and should be the one who controls the environment…Americans will be looking 

toward the future and what it will bring.  Водночас, іn general, the British value 

continuity over modernity for it’s own sake. They do not consider it especially smart to live in 

a new house…They have a general sentiment attached to older, supposedly safer times. 

Професійна номінація trial close відображає використовуваний в PR 

прийом, який спонукає людину почати діяти, спробувати що-небудь, що 

органічно для американської свідомості, яке цінує активність, ефективність і 

корисність: The popular American “trial-and-error” approach to problem-solving 

also reflects the practical. This approach suggests listing several possible solutions 

to any given problem, then trying them out, one-by-one, to see which is more 

effective. З точки зору британців цей мотив є нав'язливим: Developments at (EU) 

level which might cause a change in some everyday aspect of British life are usually 

greeted with suspicion and hostilitу. 

Про високий ступінь актуальності КPR в американській лінгвокультурі 

свідчить ціла низка образних номінацій-репрезентантів, що відображають різні 

аспекти PR-діяльності в період передвиборної кампанії (keep the ball rolling, 

stalking horse, favorite son, bandwagon effect, red states, blue states, straight ticket, 

balanced ticket, the herd instinct, underdog effect, honeymoon period та ін.). Відомо, 

що за масштабом і шоу-аспектами з виборами президента США не можуть 

зрівнятися вибори в жодній іншій країні. Відомо також і те, що американське 

суспільство бере активну участь у передвиборних заходах: Elections are the most 

obvious way that the people tell the government what they think and what they want. 

Це пояснюємо, по-перше, демократичністю американської системи: Equality is, 

for Americans, one of their most cherished values. This concept is so important for 

Americans that they have even given it a religious basis. They say all people have 

been "created equal”. Тому в суспільстві, яке проголосило конституційний 

принцип рівних можливостей всіх громадян, де публіка або приймає імідж 

кандидата, або відкидає його, КPR є культурно фундаментальним. По-друге, 

інтерес широкої публіки до всіх проявів передвиборчої гонки обумовлений і 

тим, що у свідомість американців глибоко закладено повагу до інституту 
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президентства: Most schools teach Americans to respect the presidency, even when 

they find fault with specific president on important issue.  

А досягається це багато в чому завдяки чудово налагодженій системі PR у 

США: The American public has deep psychological bonds with all its presidents. 

Those bonds may be strained by specific events and the conflicting interests of the 

population, but they are a foundation for the president's oscillating relationship with 

the public. ... The media, economic enterprises, voluntary associations, cultural events, and 

even some religious institutions also promote a general respect for the office. 

У британській лінгвокультурі створено набагато менше образних 

номінацій, що позначають власне реалії виборів. Тим часом, британські ЗМІ 

активно обговорюють діяльність політиків, і широко використовують образні 

засоби з метою її оцінки: тому британським політикам, які шукають підтримки 

в суспільстві, набагато важче домогтися успіху, застосовуючи традиційні PR-

стратегії: David Cameron had an excuse for his worries. Unlike a lot of his 

colleagues who were still nostalgic sentimentalists, he knew that many of the changes 

wrought by Thatcherism were irreversible. There could never again be a governing 

majority for old Labour policies. He had to placate the England of the Daily Mail 

and The Sun. This led to constant strain  

У ході дослідження ми звернули увагу на загальну тенденцію негативної 

оцінки PR, що сформувалася в британських ЗМІ. Нами було виявлено велику 

кількість негативних узуальних контекстів як самої номінації public relations, 

так і номінацій з компонентом 'spin' (spin doctor, culture of spin та ін.): In recent 

years, the velocity of the spin cycle in business and politics has become ever more 

rapid, as the news has become a global, interactive, round-the-clock affair. But the 

essential ethical issues have not changed. The Financial Times … spent decades in 

the nineteenth century building its reputation as a trustworthy vehicle of financial 

news, against competition from rifles which allowed reporters to moonlight as market 

traders and so use their columns to make money. Today, the FT has a register of 

journalists’ investment interests and rules about any trading of stock…In paper’s 

early day’s, however, there had been no such clarity. Horatio Bottomley, the paper’s 
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weeler-dealing first chairman, was flung into jail where, in 1922, an acquaintance 

found him stitching mail bags. ‘Ah, Bottomley, sewing?’ inquired the visitor. ‘No, 

reaping’, replied the FT’s founder. There is a powerful echo here with the world of 

political spin…It is this erosion of trust which has so damaged modern politics, 

business, public relations and journalism…   

У ході аналізу фактажу було виявлено, що в британській лінгвокультурі 

найактуальнішою концептуальною ознакою КPR є BACK STORY: They are the 

political party who, more than any other, have used the power of advertising to win elections. 

They even boast as their co-chairman the advertising mogul Lord Maurice Saatchi. 

Ще одним доказом відмінностей у скопусі актуальності КPR в ціннісних 

системах американської та британської лінгвокультур є протилежне сприйняття 

тенденції до глобалізації політики (international public relations у США vs 

localism у Британії: For obvious reasons, prison sports teams always play at home. 

New Labour had the opposite constraint. It was never allowed to play at home 

because David Cameron did not believe that there was such a thing as a home crowd. 

But the PM is now exhibiting the tension one might expect in a sportsman who has 

always had to perform on enemy territory.  

Таким чином, відмінності, виражені в національно-специфічних 

соціальних, культурних, естетичних цінностях накладають відбиток і на ступінь 

актуальності КPR в аксіологічних картинах світу американської та британської 

лінгвокультур. Дивергентна концептуалізація ступеню актуальності й оцінки, 

репрезенована фразеологічно, детермінує національно-культурну специфіку 

мовної онтології КPR, об’єктивованої в його національному шарі, подальше 

вивчення якої зі зверненням до методологічного інструментарію психо- та 

соціолінгвістики складає перспективу нашої розвідки.  
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Стаття присвячена компаративному лінгвокогнітивному дослідженню структурно-
змістовної архітектоніки вербалізованих концептів КОХАННЯ та НЕНАВИСТЬ з фокусом на 
аналізі специфіки способів їхньої мовної репрезентації в лiнгвокультурах США та України. 
Завдяки зверненню до психолінгвістичних методів виявлено ступінь їх взаємозв'язку в мовній 
свідомості носіїв української мови та американського варіанта англійської мови.  

Ключові слова: концепт КОХАННЯ, концепт НЕНАВИСТЬ, концептуальна ознака, 
мовна репрезентація, мовна свідомість.  

Статья посвящена компаративному лингвокогнитивному исследованию структурно-
содержательной архитектоники вербализованных концептов ЛЮБОВЬ и НЕНАВИСТЬ с 
фокусом на анализе специфики способов их языковой репрезентации в лингвокультурах 
США и Украины. Благодаря использованию методов психолингвистики выявлена степень их 
взаимокорреляции в языковом сознании носителей украинского и английского языка 
(американский вариант).  

Ключевые слова: концепт ЛЮБОВЬ, концепт НЕНАВИСТЬ, концептуальная 
характеристика, языковая репрезентация, языковое сознание.  

The article focuses on comparatively researching the structure and content of the verbalized 
concepts LOVE and HATERED within the framework of cognitive linguistics with a special 
emphasis on analyzing the peculiarities of their language representation in the linguocultures of the 
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USA and Ukraine. Methods of psycholinguistics used, there has been the degree of correlation 
between the above concepts in American and Ukrainian language consciousness revealed.     

Key words: concept LOVE, concept HATERED, conceptual characteristics, language 
consciousness, language representation. 

 

Сьогодні компаративне вивчення різних мовних картин світу через 

призму колективних мовних свідомостей представників етносу у річищі 

когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та етнопсихолінгвістики стає 

одним з найнагальніших завдань антропоцентричного мовознавства. Його 

реалізація вбачається можливою тільки через детальний розгляд базових 

лінгвокультурних концептів [1; 4; 6; 7], до яких природно належать 

досліджувані нами концепти LOVE/КОХАННЯ (КК) та 

HATRED/НЕНАВИСТЬ (КН), що в цілому становлять єдину концептосферу 

етносу [3; 5]. У цьому зв’язку, потужність наукового мейнстріму, у річищі 

якого виконана наша робота, обумовлює її актуальність. 

Метою розвідки є комплексна характеристика КК та КН з фокусом на 

порівняльному аналізі національної специфіки способів їхньої мовної 

репрезентації в лiнгвокультурах США та України з виявленням ступеню їх 

взаємозв'язку в мовній свідомості носіїв української  мови та американського 

варіанта англійської мови. 

Об'єктом проведеного дослідження є концепти LOVE/КОХАННЯ та 

HATRED/НЕНАВИСТЬ, лінгвально актуалізовані в американській та 

українській мовних свідомістях. Предметом виступає структурно-змістовна 

архітектоніка зазначених концептів з акцентом на конвергентних та 

дивергентних аспектах концептуалізації та вербалізації почуттів кохання та 

ненависті в американській та українській лінгвокультурах.   

Методологічною основою роботи є теорія мовної свідомості, теоретичні 

принципи лінгвокогнітивного моделювання, концепції когнітивної лінгвістики 

(А.П. Бабушкін, М.М. Болдирєв, А. Вежбицька, З.Д. Попова, А.М.Приходько, 

Й.А. Стернін, Ю.С. Степанов, І.С.Шевченко та ін.), лінгвокультурології 

(В.В. Красних, В.І. Карасик, С.Г. Воркачов), психолінгвістики (О.О. Леонтьєв, 

О.О. Залевська, P.M. Фрумкіна). 
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Наукова новизна роботи міститься у розробленому нами підході до 

дослідження концептів, який, у свою чергу, обумовлює методику збору та 

аналізу експериментального матеріалу у межах п'ятиступінчастого 

психолінгвістичного експерименту, спрямованого на поетапне виявлення 

структурних складових КК та КН в американській та українській  мовних 

свідомостях, що дозволяє простежити динаміку репрезентації цих концептів на 

різних рівнях мови. Вперше в роботі КН розглядається як бінарна опозиція КК 

з акцентом на порівнянні механізмів асоціювання і функціонування 

асоціативно-образних просторів у мовній свідомості американських і 

українських інформантів. 

Оскільки концепт зазвичай «охоплює знання, думки, уявлення носія мови 

про певний реальний чи уявний об’єкт» [1, с. 70], ми тлумачимо концепт слідом 

за О.С. Кубряковою як одиницю свідомості, інформаційну структуру, що 

відображає людський досвід, «оперативну одиницю пам'яті, всієї картини світу, 

квант знання» [2, с. 8].  

Звернемося до результатів, отриманих нами в ході дослідження. З метою 

вивчення та опису КК та КН нами був розроблений психолінгвістичний 

експеримент, фрагмент якого наведено у статті, що складається з п'яти частин, 

збудованих таким чином, що завдання кожної частини послідовно розкривають 

структуру та зміст концептів, що вивчаються, в термінах ядра та периферії.  

В експерименті взяли участь 23 носія американського варіанта англійскої 

мови і 23 носія української мови. Переважна частина американських і українських 

інформантів ― студенти початкових курсів 18-19 років. 

Оскільки в ядро концепту входить чуттєвий образ, який кодує концепт як 

розумову одиницю у форматі універсально-предметного коду (УПК) [5, c. 58], 

то для виявлення змісту чуттєво-образного ядра концепту інформантам було 

запропоновано описати найбільш яскравий образ, що з’являється у них при 

словах love/hatred, кохання / ненависть. 

Одна друга українських інформантів вказувала на важкість опису кохання 

словами, визначаючи останнє, як абстрактне поняття: щось світле і чисте; все 
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прекрасне, незбагненне і високе; 3% інформантів описали конкретну людину 

або стан, пов'язанi з особистим життєвим досвідом та асоційованим у них з 

образом кохання: високий блондин; бешкетник і пустун; втрата апетиту і сну; 

4% інформантів описали уявну ситуацію, яка, на їхню думку, є образом 

кохання: прогулянка під зірками весною в парку; вечеря при свічках у 

безлюдному ресторанчику; навколо тебе весело щебечуть пташки. 

На відміну від українських інформантів, більшість американців, які брали 

участь в експерименті, прагнуло описати щось більш конкретне, реальне: 

watching TV together; talking under a bridge about anything and everything; lying in 

bed naked on white crisp sheets with your lover . Нарешті, 10% американських 

інформантів використовували різноманітні чуттєво-візуальні образи, 

виконуючи це завдання. Ми умовно позначили ці образи стереотипними, 

оскільки в тому чи іншому ступені вони перетинаються з образами, описаними 

українською групою інформантів. Серед подібних образів ми можемо виділити 

такі: sunshine; flowers; sweet thoughts and tender gestures; gentle, warm, excited 

eyes; a grassland with colourful flowers. 

Наступним кроком є проведення семантичного аналізу з метою виявлення 

специфіки ключових слів-репрезентантів відповідних концептів. Ядро концепту 

об'єктивується в українській мові лексемою кохання. Тлумачні словники дають 

можливість судити про семантику лексеми, що репрезентує КК. У Новому 

тлумачному словнику української мови [2 i] представлені дві семеми лексеми 

кохання: 1) Почуття самовідданої, серцевої прихильності (кохання до 

батьківщини, Материнське кохання, Взаємне кохання). 2) Схильність, до чого - 

небудь (кохання до музики). 

З сем цих значень ключової лексеми ми можемо виділити такі 

концептуальні ознаки досліджуваного концепту: 1) САМОВІДДАНІСТЬ 

(кохання до батьківщини); 2) ІНСТИНКТИВНЕ КОХАННЯ (материнське 

кохання); 3) СТАТЕВИЙ ПОТЯГ (чуттєве кохання); 4) СХИЛЬНІСТЬ  

(кохання до мистецтва). 
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Тлумачний словник Cambridge International Dictionary of English [5 i] дає 

такі дефініції феномену love, що концептуалізується: 1) love means strong 

feelings of attraction towards and affection for another adult, or great affection for a 

friend or family member; 2) your love is a person that you love and feel attracted to. 

Love is also used as a friendly form of address; 3) strong liking for (Her love affair 

with ballet began when she was ten). 

Частина наведених словником семем (кохання, як статевий потяг; 

кохання, як схильність до ч.-н.) збігається з українським варіантом, проте не 

виділяються ознаки самовідданості кохання. Крім того, семемний склад у 

лексеми love не відображає ознаки материнського кохання як однієї з його 

форм, хоча в англомовних дефініціях досить узагальнено згадується кохання до 

членів сім'ї і друзів. За емоційною силою та інтенсивністю і в американській 

мовній свідомості кохання протиставлене ненависті як подібне поняття зі 

знаком мінус. У словнику Longman Dictionary of English Language and Culture [6 i] 

ненависть представлена як антонім кохання в значенні «a strong feeling of fondness 

for another person, especially between members of a family or close friends».  

У Повному словнику антонімів української мови за ред. Л.М. Полюги [3 i] 

коханню також протиставлена ненависть , проте дієслово ненавидіти має два 

антонiми: кохати і обожнювати. Це дозволяє зробити припущення, що в 

американськiй мовнiй свідомості КК / КН більшою мірою ментально пов'язані 

між собою, ніж у мовній свідомості носіїв української мови.   

В українській мові ядро КН об'єктивується лексемою ненависть. Великий 

тлумачний словник української мови І.А Щукіна, А.П. Загнітко [1 i] 

представляє таке значення лексеми ненависть: 1) почуття сильної ворожнечі 

та огиди, 2) живити ненависть до чого-небудь.  

Словник сполучуваності слів української мови за редакцією І. П. Сахно, 

М. М. Сахно [4 i] пропонує такі варіанти сполучуваності лексеми ненависть: 1) 

Особлива, сильна, пекуча, скажена, страшна, дика, люта, непримиренна, 

смертельна, священна ненависть; 2) Ненависть батька, брата, дружини, 

народу ; 3) Ненависть до ворога, загарбників, до окупантів, до підлості, до 
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нього, до неї, до війни ; 4) Почуття, прояв, сила ненависті; 5) Відчувати до 

кого-чого-небудь; живити до кого-чого-небудь; відчувати до когось чогось; 

пробуджувати у кого-чого-небудь або в когось-небудь.  

Відповідно, ми можемо виділити такі концептуальні ознаки КН в 

українській мовній свідомості, як: 1) Ненависть володіє високою емоційною 

інтенсивністю: сильна пекуча, скажена, страшна, дика, люта, смертельна, 

сила ненависті, ненависть зростає в комусь, ненависть кипить в комусь, 

ненависть клекоче в комусь; 2) Ненависть може виражатися відкрито: прояв 

ненависті, дивитися з ненавистю, говорити з ненавистю, висловлювати 

ненависть; 3) Ненависть можна приховувати: приховувати, ховати ненависть, 

живити до кого-чого-небудь ненависть; 4) почуття ненависті може повністю 

захопити людину: ненависть охопила кого-небудь, оволоділа кимось, чим-

небудь, горіти ненавистю. 

У словнику The BBI Combinatory Dictionary of English [7 i] зазначені такі 

варіанти сполучуваності лексеми hatred: 1) to arouse, stir up hatred; 2) to instill 

hatred; 3) to incur hatred; 4) to develop; express; feel; show hatred; 5) blind, deep-

rooted, implacable, intense, profound, violent, virulent hatred; 6) hatred for, 

towards; 7) consumed with hatred, filled with hatred. 

Таким чином, ми виявляємо наступні конгцептуальні ознаки КН в 

американській мовній свідомості: 1) інтенсивність почуття ненависті в 

емоційному плані: violent, intense, deep-rooted, virulent hatred; 2) ненависть 

може бути викликана будь-якими якостями або діями об'єкта: to arouse, to stir 

up, to instill, to incur, to turn in (to); 3) ненависть може бути відкритою: to 

express, to show hatred, to be distorted by hatred (about a face); 4) почуття 

ненависті може повністю захопити людини: to be consumed with hatred, profound 

hatred, to be filled with hatred; 5) почуття ненависті можна підтримувати: to 

develop hatred. 

Всі когнітивні ознаки за винятком ознаки 5), були виділені нами і під час 

аналізу сполучуваності української лексеми ненависть, тоді як поєднання 

подібні англійському «to develop hatred» під час аналізу її комбінаторики не 
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виявлені. Однак при аналізі лексеми ненависть в українській мові ми виділили 

дві суттєві когнітивних ознаки, які ми не змогли виявити в семантиці 

англійської лексеми hatred як слова-репрезентанта досліджуваного концепту. 

До таких належить ознака виправданості та соціального заохочення ненависті 

з точки зору моралі (священна ненависть, ненависть до ворога, до війни, до 

підлості і т.д.), а також можливість того, що суб'єкт приховує почуття 

ненависті від об'єкта. 

Отже, аналіз результатів психолінгвістичного експерименту і семантичний 

аналіз ключових слів-репрезентантів концептів LOVE/КОХАННЯ та 

HATRED/НЕНАВИСТЬ з використанням тлумачних словників, а також словників 

синонімів і словників сполучуваності англійської та української мов дозволив 

нам виявити особливості структури та змісту ядерної частини концептів, що 

вивчаються, в американській та українській мовних свідомостях на 

когнітивному, асоціативному та мовному рівнях.  

У цьому зв’язку, перспективу нашої роботи вбачаємо у розробці 

методики комплексного психолінгвістичного експерименту як ефективного 

інструменту для отримання різномодусних уточнюючих даних про структурно-

змістовну архітектоніку базових  культурних концептів у річищі когнітивної 

лінгвістики та лінгвокультурології.  
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СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТВОРУ 
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Миргород Т.В. (Харків) 

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

Стаття присвячена дослідженню індивідуального стилю письма Джоани Роулінг  
(авторки серії книжок про Гаррі Поттера) на прикладі першої книги цієї серії - «Гаррі Поттер 
та філософський камінь».   

Ключові слова: індивідуальний стиль, оказіоналізм, каламбур, анаграма, метафора, 
антропонім, символізм, інверсія. 

Статья посвящена исследованию индивидуального стиля письма Джоан Роулинг 
(автора серии книг о Гарри Поттере) на примере первой книги данной серии - “Гарри Поттер 
и философский камень”. 
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Ключевые слова: индивидуальный стиль, окказионализм, каламбур, анаграмма, 
метафора, антропоним, символизм, инверсия. 

The article analyses the writing style of Joanne Rowling (the author of the Harry Potter 
fantasy series) basing on the analysis of the stylistic means used in the first book of the series - 
“Harry Potter And the Sorcerer's Stone”. 

Keywords: individual writing style, nonce-word, anagram, metaphor, anthroponym, 
symbolism, inversion. 

 

Серія книг про Гаррі Поттера – це своєрідне поєднання реального і 

нереального, звичайного і незвичайного, життєво правдоподібного, цілком 

ймовірного і абсолютно неправдоподібно неймовірного. Саме як результат 

зіткнення цих двох світів (реального і нереального), двох типів сюжетних 

ситуацій (ймовірних і неймовірних) і виникає те, що робить оповідання казкою.  

Своєрідність книг про Гаррі Поттера полягає в тому, що в них химерно 

переплітаються жанри казки, детектива, фентезі та елементів шотландського 

фольклору, утворюючи в результаті багатоподійність, всілякі перетворення, 

кільцеву композицію. Написані яскравою і захоплюючою мовою, яка 

відрізняється великою кількістю авторських неологізмів, символічних 

елементів, книги Дж. Роулінг потребують ґрунтовного стилістичного 

дослідження, що обумовлює актуальність нашої роботи. 

Об'єкт дослідження – англомовний роман «Гаррі Поттер і філософський 

камінь».  Предмет дослідження становлять стилістичні прийоми, використані у творі. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні використання 

стилістичних прийомів як яскравого прикладу авторської індивідуальності у 

сучасній художній літературі. 

Зазначена мета обумовила основні завдання дослідження: дослідити такі 

наявні у творі стилістичні явища, як каламбури, оказіоналізми, анаграми, 

антропоніми, авторські метафори, особливості графіки, навмисне порушення 

орфографії, єдинопочаток, інверсія, символізм. 

Основним матеріалом дослідження слід вважати першу книгу серії 

книжок про Гаррі Поттера (J. K. Rowling “Harry Potter and the Sorcerer's Stone”, 

1997 року видавництва).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter
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Розглянемо, які саме стилістичні прийоми утворюють неповторний 

авторський стиль Дж. Роулінг. 

Однією з причин надзвичайної привабливості її книг є  мовна гра, що 

найчастіше реалізується за допомогою каламбуру (тобто стилістичного звороту 

мови або мініатюри певного автора, заснованих на комічному використанні 

однакового звучання слів, що мають різне значення, або схоже звучних слів або 

груп слів, або різних значень одного і того ж слова або словосполуки [5]). 

Наприклад, у назві Headless Hunt (клуб, організований примарами людей, яким 

відрубали голову) проявляються дві складові: англ. headless – не має голови, 

безголовий; обезголовлений; і англ. hunt: 1) полювання (ловля); 2) полювання 

(група мисливців зі зграєю собак). Headless Hunt співзвучно head hunting – 

"полювання за головами" – поняття зі сфери ринку вакансій, тобто агресивна 

політика пошуку потрібного працівника і переманювання його з колишнього 

місця роботи, якщо в цьому є необхідність. Мається на увазі, що наймач більше 

зацікавлений у працівнику, ніж працівник у наймі. Навпаки, членства в цьому 

клубі багато років безуспішно домагається привид Майже Безголового Ніка (Nearly 

Headless Nick). Крім того, можлива співзвучність з кельтським Диким Мисливством 

(Wild Hunt), до якої могли долучитися душі померлих за певних обставин. 

Дж. Роулінг використовує анаграми (тобто переставляє літери у слові, 

завдяки чому утворюється нове значення, прочитуване у зворотному напрямку, 

постають псевдоніми чи інші слова [5]), як один із способів кодування 

інформації, наприклад, ім'я Tom Marvolo Riddle (Том Ярволод Редл) означає I 

am Lord Voldemort (досл. Я є Лорд Волдеморт.) 

Для тексту твору «Гаррі Поттер і філософський камінь» характерно 

часте використання капіталізації ("STUDENTS OUT OF BED!" Peeves bellowed, 

"STUDENTS OUT OF BED DOWN THE CHARMS CORRIDOR") та курсиву 

(Hermione …. said, "Wingardium Leviosa!"). Графіка в даному випадку виконує 

не тільки функцію відтворення живої мови, смислового виділення слова, 

передачі інтонації, а й свого роду інструмента впливу на емоційне сприйняття і 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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сферу почуттів читача-реципієнта, оскільки допомагає йому відчути певний 

спектр емоцій персонажа.  

Далі Дж. Роулінг використовує прийом навмисного порушення 

орфографії, наприклад, з метою опису соціального статусу персонажа Гегріда, 

його сомерсетського товору: «Las 'time, you was, Yeh, yer, yeh've got, fer cryin'».  

Створення тексту, не розчленованого міжсловними пробілами, виконує 

у творі «Гаррі Поттер і філософський камінь» функцію передачі живого 

прискореного мовлення, насиченого синтаксичними шаблонами. Застосування 

зчеплення слів і словосполучень дозволяє відчути передачу прискорення 

афективного або нечленороздільного мовлення. Наприклад: "Whassamatter?" 

said Harry groggily.  

Порівняння змушує звернути увагу на деяку схожість персонажів з 

тваринами або істотами чарівного світу, наприклад: Mrs. Mason screamed like a 

banshee ... He looked as poor as a home elf ... 

Гідним уваги є гумор автора при створенні абревіатур. Найяскравішими 

прикладами можуть стати такі абревіатури як:  

• N.E.W.T.s. (Nastily Exhausting Wizarding Tests);  

• O.W.L.s. (Ordinary Wizarding Levels). 

Досить поширеним видом мовної гри у творі «Гаррі Поттер і 

філософський камінь» є використання прийому Єдинопочаток, тобто Повтору 

перших приголосних, наприклад в іменах і назвах: Bathilda Bagshot, Chudley 

Cannons, Leg-Locker, Vindictus Viridian, Loona Lovegood, Parvati Patil, Fat Friar. 

Окремим приватним проявом мовної гри твору «Гаррі Поттер і 

філософський камінь» є утворення окремих слів (оказіоналізмів, тобто таких 

мовленнєвих одиниць, які утворюються за стандартними та новими 

словотвірними моделями, з характерним експресивним забарвленням та 

індивідуальним характером [5]). Наприклад, одним з численних оказіоналізмів 

містера Візлі є слово escapators (маються на увазі ескалатори в Лондонському 

метро; escape (англ.) - бігти, уникнути, врятуватися. Завдяки мовній грі діти 

засвоюють уявлення про внутрішню мотиваційну форму слова, що сприяє 
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збагаченню словникового запасу, в деяких випадках допомагає давати 

визначення новим, раніше невідомим словами, дозволяє створювати власні 

слова, що виражають необхідний для дитини сенс. Здатність дитини до власної 

словотворчості дозволяє їй адекватно сприймати і інтерпретувати випадки 

мовної гри в художніх творах.  

У книзі «Гаррі Поттер і філософський камінь» особливе значення має 

символ. Символом у творі служать не тільки тварини, явища, предмети, 

вторинний світ, але і гра Quidditch. Назва гри складається з деяких букв 

чотирьох м'ячів: (Qu) affle + Blu (d) ger + Blu (d) ger + Sn (itch); можливо існує 

певний зв'язок з словом "quiddity", тобто "The essence or real nature of a thing" 

(англ. суть, сутність). Не випадково, що саме професор Мінерва Макґонеґел 

(римск. міфол. Мінерва, або грец. Афіна, богиня мудрості і війни) привела Гаррі 

у гру «квідич», таким чином, допомагаючи йому вирушити в символічний 

квест, де герой неминуче вступає в справедливу боротьбу, війну, протидію злу. 

Антропоніми твору можуть класифікуватися за ономастичними 

розрядами: особисті імена, прізвища, прізвиська. Найбільш  численними є 

особисті імена. В основу таких номінацій покладені наступні основні ознаки: 

характер занять героя, професія - Argus Filch - Хогвартський сторож (Аргус, 

"всеглаз" - в грецькій міфології стоглазе чудовисько, якому ревнива Гера, 

дружина Зевса, доручила стежити за Іо, новою фавориткою чоловіка); зовнішня 

характеристика героя - привид Nearly Headless Nick (Майже безголовий Нік); 

особливості характеру героя, відображення його внутрішнього світу: - Dudley 

Dursley - 'dud', що озачает «a boring person», тобто нудний чоловік. Або інший 

приклад: Loona (простежується схожість зі словом lunatic - божевільний) 

Lovegood (love+good). 

Також авторка часто використовує прийом інверсії (одна із стилістичних 

фігур мови, яка полягає в незвичному розташуванні слів у реченні, щоб 

найбільш значуще слово чи слова особливо підкреслити, звернути на них увагу [5]). 

Розгдянемо один із прикладів інвертованих речень. Щоб правильно 

зрозуміти сенс даного вислову зі зміненим порядком слів, потрібно звернутися 
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до контексту певного уривка. Таким прикладом може служити речення з 

четвертого розділу, коли Гаррі із  «слегка помятой коробки дрожащими 

пальцами» дістає свій подарунок – «большой липкий шоколадный торт...» [3], 

котрий в англійському варіанті супроводжується інверсією: “Inside was a large, 

sticky chocolate cake with Happy Birthday Harry written on it in green icing” [6, с. 

17]. Слово “inside” ще на мить затримує читача у зацікавленному незнанні: що 

ж всередині? Якщо замінити інверсію традиційним порядком слів – “A large, 

sticky chocolate cake was inside”, то це дещо змінює напруженність ситуації.  

Подібним прикладом є речення з п'ятої глави: “Inside were mounds of 

gold coins” [6, с. 27]. Тут інверсія допомагає продемонструвати реакцію героя 

однойменного роману на побачене ним становище, яке як виявляється «всьо» 

[2, с. 29] – його власне. Інверсія також застосовується для більш виразного 

варіанту характеристики персонажів, найбільш примітним з яких, завдяки своїм 

непересічним антропометричним даним і доброзичливості, є Гегрід: “Not only 

was Hagrid twice as tall as anyoneelse...” [6, с. 24] – «Адже Геґрід не тільки був 

удвічі за них вищий…» [2, с. 25].  

За наведеним прикладом з п'ятої глави можна однозначно зрозуміти 

одну з причин підвищеної уваги оточуючих людей до друга Гаррі Поттера. 

Досліджуваний в цій роботі стилістичний прийом використовується і для опису 

внутрішнього світу вищезгаданого героя:  

“Behind the wild beard and eyebrows he wore a very kind smile…” [1, с. 32] 

– «…під його дикою бородою й кошлатими бровами ховалася лагідна 

усмішка...» [2, с. 34].  

У цьому прикладі з тієї ж глави рема знаходиться в кінці речення, а 

обставина (тема) виноситься в кінець. Таке розташування членів речення 

забезпечує кращий ефект опису недоброзичливого на вигляд персонажа, але з 

доброю душею.   

“Worst of all were Professor Snape's classes down in the dungeons, where 

their breath rose in a mist before them and they kept as close as possible to their hot 

cauldrons.” [6, с. 71] – «Самыми невыносимыми были часы занятий с 
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профессором Злеем в подземелье, где дыхание вырывалось изо рта морозным 

облачком, и детям приходилось держаться как можно ближе к своим 

котлам»[3].  

Для того, щоб показати ті складнощі, які Гаррі намагався долати у 

процесі складання своїх речей в поїзді (шоста глава) Дж. К. Ролінг ставить 

слово "twice" перед головними членами речення: “He tried to lift it up the steps 

but could hardly raise one end and twice he dropped it painfully on his foot.” [6, с. 

35] – «Гаррі намагався поставити її (валізу) на східці, та заледве відривав від 

землі один її край, і двічі боляче прибив собі ноги»[2, с. 36]. Не дивлячись на 

свої старання він «двічі» випускає з рук важку скриню.  

У тринадцятому розділі оригінального тексту можна помітити як автор 

показує те, що юний хлопчик-чарівник «…й не здогадувався, що Рон і Герміона 

таємно вчилися насилати закляття «ноги під замком» [2, с. 85], щоб уберегти 

його життя: “Little did Harry know that Ron and Hermione had been secretly 

practicing the Leg-Locker Curse” [6, с. 81]. Тут і використовується стилістична 

інверсія, і ретельно відбирається лексична одиниця.  

Опис химерних, незвичайних на вид кімнат неможливий без 

інвертування порядку слів. Так, в сьомій главі можна зустріти такий вислів: “At 

the top of the hall was another long table where the teachers were sitting.” [1, с. 43] 

– «На підвищенні в кінці зали стояв ще один довгий стіл, за яким сиділи 

викладачі» [2, с. 45]. Перед цим на початку абзацу вказується перше враження 

Гаррі Поттера “strange and splendid place”.  

Напевно у всіх художніх творах можна знайти приклади, де присудок 

"said" передує підмету “he, she, it, the boy, etc.” після прямої мови. Звичайно ж у 

досліджуваному творі є величезна безліч подібних випадків:  

“"Only joking, I am Fred," said the boy” [6, с. 34], “New students!”said the 

Fat Friar, smiling around at them” [6, с. 43]. Втім, це характерно для художніх 

текстів і не несе ніякого додаткового значення. 
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Отже, в цілому відбувається процес, коли присудок передує підмету, 

хоча не обійшлося і без випадків винесення інших членів речення в його 

початок, або, принаймні, змінюючи традиційний порядок слів. 

У творі Дж. К. Ролінг “Гаррі Поттер і філософський камінь” присутнє 

таке явище, як стилістична інверсія, без якої деякі епізоди і описи втрачали б 

свій колорит і не справляли б потрібної автору дії на читача. Різноманітність 

інвертування елементів пояснюється тонким чуттям автора роману того, як 

саме потрібно передати почуття героя або розкрити сутність того, що 

відбувається. 

В ході цього дослідження були проаналізовані індивідуальний стиль 

англійської письменниці Джоани Роулінг на прикладі першого твору з серії 

книжок про Гаррі Поттера – «Гаррі Поттер та філософський камінь». Зокрема, 

було виявлено, що автор вдається до наступних стилістичних прийомів: 

каламбури, оказіоналізми, анаграми, капітуляція, курсив, нерозчленований 

мовний потік, навмисне порушення орфографії, інверсія, символізм. Поєднання 

усіх вище згаданих стилістичних прийомів утворює своєрідний і неповторний 

стиль Дж. Роулінг як автора художніх творів.   

Грунтуючись на результатах дослідження, зазначимо, що подальші 

розвідки у цій сфері можливі в наступних аспектах: дослідження інших 

елементів роману, як сюжету, так і персонажів; порівняльні дослідження версії 

книги та екранізації Гаррі Поттера. 
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Стаття присвячена проблемі функціонування сленгу в сучасних англомовних серіалах. 
Ключові слова: сленг, комунікація, цінності, міжкультурне розуміння. 
Статья посвящена проблеме функционирования сленга в современных англоязычных 

сериалах. 
Ключевые слова: сленг, коммуникация, ценности, межкультурное понимание 
The article discusses the functioning of modern English slang in modern TVseries. 
Keywords: slang, communication, values of the language, intercultural understanding. 

 

Роль сленгу в американському мовленні неухильно зростає, оскільки 

сленгізми – часто вживані лексичні одиниці з великим інноваційним 

потенціалом, що проникають у мовлення і привертають до себе особливу увагу, 

незважаючи на приналежність до контркультури. Сучасний англомовний сленг 

становить 10–20% словника середнього американця, британця, австралійця або 

канадця. Сленг використовують не тільки у мовленні представників 

різноманітних верств населення, але й у художній літературі, у засобах масової 

інформації: газетах, журналах, телебаченні, а також на сцені і у рекламі. При 

цьому поняття «сленг» залишається одним з найбільш дискусійних явищ в 

англійській лексикології, що й обумовлює актуальність нашої розвідки. 

Об'єкт дослідження – англомовний серіал «Як я познайомився з вашою 

мамою», а предмет – особливості функціонування сленгових одиниць, 

представлених в серіалі. 

http://encyclopedia.wizards.pro/index.php/Harry_%20Potter_and_the_Philosopher's_Stone
http://encyclopedia.wizards.pro/index.php/Harry_%20Potter_and_the_Philosopher's_Stone
https://en.wikipedia.org/wiki/Scholastic_Corporation
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Мета статті – аналіз особливостей функціонування сленгових одиниць у 

серіалі «Як я познайомився з вашою мамою». 

Для досягнення зазначеної мети були вирішені такі завдання: 

• уточнити поняття «сленг» в англійській мові; 

• виявити й проаналізувати використання сленгових одиниць у 

матеріалі дослідження. 

Матеріал дослідження – англомовний серіал «Як я познайомився з вашою 

мамою» [3]. 

Розглянемо сленг на прикладі американського комедійного серіалу «Як я 

познайо́мився з вашою мамою» (How I Met Your Mother), прем'єра якого 

відбулася 19 листопада 2005 на каналі CBS. Сюжет побудовано у формі 

розповіді головного героя – Теда Мосбі, який у 2030 році розповідає дітям про 

події зі свого життя та з життя своїх друзів у Нью-Йорку 2000-х років. 

Сленг (англ. slang) – міський соціолект, який виник із арґо різних 

замкнених соціальних груп (правопорушників, крамарів, ремісників, в'язнів, 

бурсаків-учнів, вояків, інтернет-спільноти) як емоційно забарвлена лексика 

низького й фамільярного стилю (випивон – пиятика, закусон – закуска), 

поширена серед соціальних низів і певних вікових груп міст [5]. 

Сленг – це квінтесенція розмовної мови, що пов’язана з життєвими 

зручностями, а не з науковими законами, граматичними правилами чи 

філософськими ідеями. Слова і фрази перетворюються у сленг тоді, коли їх 

починають уживати в межах професійних груп, змінюючи їхнє значення в мові, 

коли вони виходять за межі певних соціальних груп. Сленгове слово 

з’являється як наслідок емоційного ставлення мовця до предмета розмови, його 

прагнення виділитися з-поміж співрозмовників та відокремитися від них [1]. 

У матеріалі дослідження ми виявили багато сленгових одиниць, оскільки 

головними героями у серіалі є молоді люди, які спілкуються переважно у 

неформальних ситуаціях, тому стиль даного серіалу – розмовний, якому 

характерні емоційність, образність, конкретність, простота мовлення, що надає 

мовленню неофіційного звучання. Цей стиль використовується в усному 

https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/CBS
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D2%91%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
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повсякденному спілкуванні  у  побуті, у  родині, на  виробництві. Основне 

призначення розмовного стилю – бути засобом невимушеного спілкування, 

живого обміну думками, з'ясування побутових стосунків. Саме цим пояснюється 

відсутність попереднього відбору мовного матеріалу, вживання разом із 

нейтральною лексикою стилістично знижених мовних засобів: фразеологізмів, 

діалектизмів, жаргонізмів. Часто вживаються в розмовній мові вигуки, частки, вставні 

слова, неповні речення, повтори, неузгоджені словосполучення тощо [4]. 

Це один з тих серіалів, в кожній серії якого можна знайти багато 

прикладів сленгу, наприклад:  

• To set up – зводити кого-небудь з кимось: 

Ted: Robin, look I didn’t invite you to this party to set you up with 

Carlos. (1сезон, 2 серія) [3] 

Legendary – легендарно:  

It's going to be legendary. (1 сезон, 3 серия )   [3] 

• What are the odds? – Які шанси? 

Ian, what are the odds you run naked across the street?- Ян, які є 

шанси, що ви побіжіте голим через вулицю? (1 сезон, 2 серия) [3] 

• Hottie-красвчик 

See that little hottie on the end? (1 сезон, 10 серия) [3]  

• Booze-алкоголь 

Laugh for the sad clown trapped on his whirling carousel of suits and 

cigars and bimbos and booze. (1 сезон, 11 серия) [3] 

• To crash – зявитися без запрошення: 

 And so, Aunt Lily had the plan to crash the prom. (1 сезон, 20 серія)[3] 

•  To move on – рухатися далі: 

You blew it, it's over, move on. (1 сезон, 2 серія) [3] 

• Undies – нижня білизна: 

Ted, waiting naked in a girl's bed wearing whipped cream undies 

does not work... (1 сезон, 22 серія) [3] 

• Pal – друг 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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You want to mess, pal? (1 сезон, 3 серия )[3] 

Можна сказати, що сленг все більше захоплює сфери комунікації людей. 

Його можна почути не тільки на вулиці, а вже і на радіо та телебаченні. Кожен з 

цих виразів стає популярним та розповсюджується серед населення, входить до 

літератури та повсякденної літератури. 

Багатьом словам сленгу притаманні влучний гумор, гротескне піднесення 

безглуздої або смішної сторони предметів чи явищ, які вони позначають: white 

man’s disease – повна відсутність почуття ритму: як корова на льоду: I hope 

Brent doesn’task me to dance – he’s got white man’s disease bad Сленг охоплює 

майже всі сфери життя, описує майже всі ситуації, крім нудних, тому що 

сленгове слово народжується як результат емоційного становлення мовця до 

предмета розмови. Сленг – це постійне словотворення, в основі якого лежить 

принцип мовної гри. Нерідко саме комічний, ігровий ефект головний у 

сленговому тексті. Мовцю важливо не тільки “що сказати”, але й “як сказати”, 

щоб бути цікавим оповідачем.  

Отже, сленг, який за останні роки почав відігравати важливу роль в 

літературі та кінематографі, залежить від певної соціальної групи, від статусу 

людини, її професії чи хобі, національності і дуже відрізняється своєю 

експресивністю та точністю від загальновживаної лексики.   

Сучасний англомовний сленг – надзвичайно багатий лексичний пласт, 

який допомагає пожвавити та зробити більш різноманітною і цікавою мову, 

надає можливості письменникам створювати свою незвичайну мову, за якою 

будуть впізнавати героїв саме їхніх книг. Такі нові метафоричні, свіжі, іронічні та 

експресивні номінації швидко сприймає молодь, що дає змогу створити неформальну 

атмосферу у спілкуванні та дати почуття причетності до певної престижної 

соціальної групи. У матеріалі дослідження сленгові одиниці відрізняються високою 

частотністю вживання і значною рухливістю, тому часто переходять у 

загальнонаціональну мову і можуть втратити експресивність або випасти з ужитку. 

Перспективу дослідження вбачаємо у систематизації та інтерпретації 

новітніх сленгових одиниць у сучасних англомовних телевізійних фільмах. 
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Стаття присвячена актуальній проблемі застосування різних видів тестових завдань 
для навчання учнів загальноосвітніх шкіл; охарактеризовано завдання та види тестового 
контролю, вимоги до застосування тестів; розглянуто форми тестових завдань для перевірки 
рівня сформованості вмінь і навичок читання.  
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Статья посвящена актуальной проблеме использования разных видов тестовых 
заданий для обучения школьников общеобразовательных школах; охарактеризованы задачи 
и виды тестового контроля, требования к использованию тестов; рассмотрены формы 
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Ключевые слова: тестирование, тестовый контроль знаний, уровень усвоения 
материала, форма тестового задания.   

The article is dedicated to an actual problem of using of different kinds of tests in teaching 
of the school pupils; the tasks and kinds of test control, specification for using the tests are 
characterized; testing techniques for the evaluation of reading skills are considered. 

Key words: level of material mastering, testing, test control of knowledge, testing 
technique.        

 

На сучасному етапі відомо, що успішне оволодіння іноземною мовою 

безпосередньо залежить від ефективності процесу навчання цієї мови, яка, у 

свою чергу, зумовлюється управлінням, що забезпечується контролем 

(Ю.К. Бабанський, В.М. Єфімов, Н.Ф. Тализіна та ін.).  

В освітніх системах розвинених країн тестовий контроль у навчанні 

іноземної мови (ІМ) посідає центральне місце і відіграє роль головного 

інструмента визначення рівня навчальних досягнень учнів у володінні 

іншомовною комунікативною компетенцією (ІКК).  

Актуальність дослідження зумовлена зростанням попиту на фахівців, які 

володіють іноземною мовою на професійному рівні, підвищенням вимог до 

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

Об’єктом дослідження є контроль і оцінка знань учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Предметом дослідження є концептуальні основи ефективного впровадження 

тестового контролю знань учнів у процес навчання іноземної мови. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній 

розробці та експериментальній перевірці застосування тестового контролю 

знань учнів як засобу контролю за навчальним процесом. 

Контроль є обов’язковим елементом навчання як складової процесів 

освіти й пізнання, які є суспільно-історичними процесами творчої діяльності 

людей та формують їх знання. У знаннях здійснюється переведення 

розрізнених уявлень в теоретично систематизовану суспільно значущу форму, 

отримання того, що може бути збережене, передане, спадкоємно розвинуте як 

стала опора наступної діяльності.  
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Вивчення педагогічної літератури дозволяє констатувати, що незважаючи 

на різнопланове дослідження проблеми контролю знань, до цього часу не існує 

загальноприйнятого тлумачення ключового поняття «контроль», єдності щодо 

розуміння завдань контролю та етапів його організації.  

Під контролем знань в навчально-виховному процесі ми розуміємо 

систему перевірки і оцінювання результатів навчання й виховання учнів. 

Проблема ефективної організації контролю під час навчання є однією з 

найактуальніших у методиці викладання мов. На думку І.А. Рапопорта, мета 

контролю – «забезпечити ефективність навчання шляхом приведення до системи 

знань, умінь, навичок учнів, самостійного застосування ними здобутих знань на 

практиці» [6, с. 35].  

Основним завданням контролю є забезпечення досягнення цілей навчання 

завдяки ефективній реалізації тих функцій контролю, які в межах певної 

педагогічної парадигми покладено в основу навчального процесу. Для корекції 

навчального процесу вчителю  необхідно використовувати всі основні функції 

контролю: освітню, діагностичну, виховну, розвиваючу, стимулюючу та 

управлінську. Засобами проведення контролю виступають спеціально 

підготовлені контрольні завдання, які включають інструкцію щодо їх 

виконання і мовний та мовленнєвий матеріал, який вивчався учнями. 

Одним з ефективних методів педагогічного контролю є тестування, 

сутність якого полягає в застосуванні тестів в процесі контролю знань учнів. 

Тестовий контроль розглянуто як спосіб установлення прямого і зворотного 

зв’язку між вчителем й учнем, що дозволяє регулярно контролювати, вчасно 

коректувати та правильно організовувати роботу учнів. Він виступає цілісною 

функціональною багаторівневою системою, яка за всіма характеристиками 

співвідноситься із загальною системою навчального процесу з іноземної мови.  

На основі ретроспективного аналізу становлення і розвитку тестування у 

зарубіжній теорії й практиці окреслено внесок у розроблення проблеми 

організації тестування англійських учених (Ф. Гальтона, Дж. Фішера) [3, 2], 

американських дослідників (Дж.  Райса, Е. Торндайка) [9, 8]. 
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Сьогодні вже можна говорити про створення теорії тестування, розробка 

якої відображена в наукових працях дослідників як у нашій країні, так і за 

кордоном. На думку С.Ю. Ніколаєвої, тестовий контроль або тестування як 

термін означає у вузькому значенні використання і проведення тесту; в 

широкому значенні – сукупність процедурних етапів планування, складання і 

випробування тестів, обробки та інтерпретації результатів проведення тесту [5]. 

За визначенням Л.І. Паращенко, тест (англ. test – випробовування, іспит, 

перевірка) розуміють як «короткочасне технічно просте випробовування, яке 

проводиться в рівних для всіх іспитників умовах й оформлене у вигляді 

завдання, розв’язання якого придатне для кількісного обчислення і слугує 

показником ступеня оволодіння іспитником певними знаннями на момент 

перевірки» [7]. 

Спираючись на підхід В.С. Аванесова і А.Н. Майорова [1, 4], під 

професійно зорієнтованим тестом, ми розуміємо систему специфічних завдань 

певного змісту, з поступовим ускладненням з метою об’єктивної оцінки 

структури, рівня та якості підготовки учнів. 

Аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми 

тестування дозволяє зробити висновок, що основними вимогами до 

педагогічних тестів є валідність, надійність, диференційна здатність, 

практичність та економічність. 

У ході дослідження тесту як системи розкрито його склад, цілісність і 

структуру. Розрізняють тести, що використовуються під час проведення різних 

видів контролю, тести відповідно до мети тестування. 

Вивчення педагогічної літератури з питань тестування в системі 

контролю свідчить про те, що тести слід розглядати як один із засобів 

попереднього, поточного, тематичного, періодичного та підсумкового 

контролю навчально-пізнавальної діяльності. 

Залежно від цілеспрямованості тести розподіляються на тести навчальних 

досягнень, тести загального володіння ІМ, діагностичні тести, тести на 

виявлення здібностей до вивчення ІМ. 
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Тести виконують такі навчальні функції: 1) корегування та вдосконалення 

контрольованого матеріалу; 2) формування мовленнєвих навичок та вмінь; 

3) стимулювання розвитку пам’яті та мислення. 

За наявністю або відсутністю варіантів відповіді виділяють тести закритої 

та відкритої форм. Слід мати на увазі, що відкрита або закрита форма тестових 

завдань визначає також рівень розвитку розумової активності учнів. Це 

потребує конструювати тести, в яких використовуються навчальні елементи, 

що розвивають три рівня пізнавально-розумової активності – рівень аналізу і 

синтезу, алгоритмічний та інтелектуально-пошуковий. Різноманітність 

тестових завдань забезпечує глибину сприйняття змісту дисципліни за умови 

правильного відбору навчальних елементів дисципліни для діагностики рівня 

знань за допомогою тестування.  

Серед існуючої безлічі тестових завдань виділяють множинний вибір, 

заповнення пропусків, перенесення інформації, частковий диктант, 

транскрибування, правильну/неправильну відповідь, короткі відповіді на 

запитання [5]. 

Таким чином, результати тестування можуть бути використані для оцінки 

рівня навченості учнів, для сертифікації їх досягнень в певному виді діяльності, 

для розподілу по групах навчання залежно від досягнутого рівня, для 

діагностики труднощів навчання. 

На констатувальному етапі дослідження на початку навчального року 

було проведено тестування учнів 10-го і 11-го класів, яке дало змогу зрозуміти 

їх рівень володіння знаннями з ІМ. Учнів було розподілено на дві групи: 

експериментальну та контрольну. До експериментальної групи увійшли учні 

11-го класу, а до контрольної ‒ учні 10-го класу. Проведений аналіз отриманих 

даних дав змогу зробити висновок, що на цьому етапі експериментальна групі 

виконала 36,5 % завдань, а контрольна група виконала 30%. 

У ході дослідження було розроблено банк тестових завдань, який 

складається з різноманітних завдань для учнів 10-х, 11-х класів, що укладені 
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відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти та програми 

з англійської мови для загальноосвітніх шкіл. 

В цьому банку тестових завдань наведено чотири основні типи завдань, 

що спрямовані на перевірку рівня сформованості знань та навичок учнів з 

читання та надбання досвіду їхнього виконання: множинний вибір (multiple 

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

fills); вибір правильної відповіді серед двох запропонованих варіантів 

(True/False). 

Усі тексти, використані на формувальному етапі експерименту, 

охоплюють теми для учнів 10 і 11 класів  загальноосвітньої школи: “Central 

European University”, “Forget What You Know About Good Study Habits”, “From 

the History of Moving Pictures, “Alfred Nobel”. 

Ми зробили спробу створити експериментальний комплекс вправ 

тестового характеру, щоб перевірити, як учні розуміють прочитане. Комплекс 

тестових завдань визначає рівень навчальних досягнень учнів у здійсненні 

мовленнєвої діяльності розуміти іншомовні тексти на стандартному та 

поглибленому рівнях. 

Наприкінці експериментального дослідження було проведено тестування, 

в якому експериментальна група виконала 66,6% завдань, а контрольна група 

виконала лише 41% завдань. Аналіз роботи учнів в експериментальній групі 

показав широке використання знань, вмінь і навичок згідно з програмою з 

іноземної мови для загальноосвітніх шкіл та застосування матеріалу більш 

поглибленого вивчення. В контрольній групі показники майже не змінилися. 

Одержані на заключній стадії експерименту результати підтвердили 

доцільність прогнозованих нами педагогічних умов підвищення ефективності 

тестування учнів ЗНЗ у процесі вивчення іноземних мов. Порівняльний аналіз 

рівнів володіння ІМ до та після проведення тестування свідчить, що 

експериментально-дослідна робота сприяла як кількісним, так і якісним змінам 

у тестуванні учнів ЗНЗ.  
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Отже, тестовий контроль спрощує перевірку тестових робіт викладачем, 

дає змогу організувати контроль, перевірити знання матеріалу більшого за 

об’ємом за невеликий проміжок часу, урізноманітнити роботу учнів на уроці. 

Важливим психологічним моментом є можливість індивідуальної роботи 

тестованих в найбільш зручному темпі, атмосфері доброзичливості і комфорту. 

Проведене дослідження не вичерпує всієї повноти зазначеної проблеми. 

Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому науково-педагогічному 

пошуку, пов’язаному із дослідженням тестування учнів ЗНЗ, підвищенні 

ефективності підготовки учнів у цьому аспекті та створенні методичних 

матеріалів на основі інтегративного підходу.   
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ГЕНДЕРНА ТИПОЛОГІЯ ЧОЛОВІК-ДРУЖИНА  

(НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ АНЕКДОТІВ)  
 

Нікешина В.Б. (Кривий Ріг) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Птушка А.С. 
 

У статті розглядається гендерна типологія чоловік-дружина (на матеріалі британських 
та українських анекдотів). Докладно розглянуто терміни «анекдот» та «типологія». 
Проаналізовано типологію чоловік-дружина. Результати дослідження показали, що чоловік 
базується на таких рисах і якостях як активність, сила, розум, хоробрість. Негативну оцінку має 
чоловік, який слабкий, нерішучій, бідний. В свою чергу жінки описуються позитивно, коли вони 
мають такі ознаки як молодість, краса, емоційна стриманість, піклування про дітей та чоловіка. 
Негативно дружина оцінюється коли вона стара, груба, занадто емоційна.  

Ключові слова: анекдот, гендер, жінка, типологія, чоловік.  
В статье рассматривается гендерная типология муж-жена (на материале британских и 

украинских анекдотов). Детально рассмотрены термины "анекдот" и "типология". 
Проанализирована типология муж-жена. Результаты исследования показали, что мужчина 
базируется на таких чертах и качествах как активность, сила, ум, храбрость. Негативную 
оценку имеет муж, который слабый, нерешительный, бедный. В свою очередь женщины 
описываются позитивно, когда они имеют такие признаки как молодость, красота, 
эмоциональная сдержанность, забота о детях и муже. Негативно супруга оценивается когда 
она старая, грубая, слишком эмоциональная.  

Ключевые слова: анекдот, гендер, жена, типология, муж.  
In the article the gender typology husband-wife is examined (on the material of the British 

and Ukrainian funny stories). The terms "funny story" and "typology" are considered thoroughly. 
The typology husband-wife is analysed. The results of the research showed that a man was based on 
such features and qyalities as activity, force, mind, bravery. A negative estimate has a husband, who 
is weak, hesitate, poor. In turn the women are described positively when they have such features as 
youth, beauty, emotional restraint, care of their children and husband. A wife appreciates negatively 
when she is old, rough, too emotional.  

Keywords: funny story, gender, wife, typology, husband.  
 
 
Стаття присвячена гендерній типології чоловік-дружина (на матеріалі 

британських та українських анекдотів).   

Розвиток нових теорій щодо дослідження особистості, нове розуміння 

процесів категоризації, інтерес до суб’єктивного світосприйняття – все це дало 

потужний поштовх для перегляду вже сталих понять про стать, які 

розподілялись на чоловіків та жінок лише за біологічною ознакою. Тому 

введення терміну “гендер” стає необхідним, так як саме “гендер” є ознакою 
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соціокультурної статті чоловіка та жінки. Сучасні дослідження лінгвістики 

фокусуються на дослідженні гендеру як мовного явища. Гендер – це 

соціологічна стать людини, тобто це не тільки належність до чоловічої або 

жіночої статті, це саме виконання тих функцій та норм, які встановленні 

суспільством для жінки та чоловіка. Наразі гендеру присвячені ціла низка робіт 

[1; 3; 4; 5], які показують його вплив на мову, можна прослідкувати відмінності 

у чоловічому та жіночому мовленні, їх поведінку та реакції на ті чи інші події. 

Доведено, що чоловіки та жінки реагують по різному на одну й ту ж 

інформацію, і це не є дивним, тому що чоловік і жінка є абсолютно різними 

індивідами. В статті розглядається саме аналіз гендерних відмінностей між 

чоловіком та жінкою, а саме типологія чоловік-дружина, за основу бралися 

британські анекдоти, які, в свою чергу порівнювалися з українськими 

анекдотами. 

Актуальність дослідження виявляється його антропоцентричною 

спрямованістю, що цілком відповідає сучасним тенденціям вітчизняного 

мовознавства. 

Об’єктом дослідження є тексти сучасних англомовних та україномовних 

анекдотів, що відбивають гендерну типологію чоловіків та жінок. Предметом 

даного дослідження є типологія чоловік–дружина. Мета роботи полягає у 

розкритті специфіки гендерної типології британських анекдотів та порівнянні їх 

з українськими анекдотами. Відповідно    до     поставленої      мети     методи     

дослідження, які застосовувалися для обробки та добору матеріалу були: 

описовий метод, порівняльний метод та порівняльно-зіставний метод. 

Теоретична основа дослідження полягає в одержанні нових знань щодо 

гендерної типології британських анекдотів, а також є внеском у лінгвістичну 

концепцію комічного. Наукова новизна дослідження визначається вибором 

предмета дослідження. Гендерна типологія британських анекдотів вже 

розглядалася науковцями [1; 3; 4; 5], але детального аналізу не було 

досліджено. Практичне значення дослідження полягає в тому що, конкретний 

мовний матеріал, який міститься у дослідженні, може використовуватися у 
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вирішенні міжособистісних конфліктів, у спецкурсах з лінгвістики, на 

практичних заняттях з англійської мови, а також може допомогти при 

подальшому вивченні даної проблеми. 

Виникнення наукового терміну “гендер” зумовлене прагненням вчених до 

відокремлення чоловічого та жіночого аспектів саме на соціологічному рівні, 

цьому слугували постійні розмежування між чоловіками та жінками. Ще з 

давніх часів, чоловік зазвичай сприймався як здобувач та годувальник, а жінка 

– господиня, берегиня домашнього вогнища. Чоловік завжди був головним у 

родині, в той час як жінка була додатком до нього. У жінок не було права 

голосу, жінку сприймали як людину, що виконує домашні обов’язки та сидить 

вдома, виховує дітей [1, с. 123].  

Термін “гендер” набуває все більш широкого значення з моменту його 

виникнення й до сучасності. Антропологи, етнографи та історики давно 

встановили відносність уявлень про “типове чоловіче” або “типове жіноче”, те 

що в одному суспільстві вважається чоловічим заняттям, поводженням та 

рисою характеру, в іншому може бути визначено як жіноче. Звичайно, все це 

має відображення й у мові. Саме тому різноманіття соціальних характеристик 

жінок та чоловіків, а також принципова тотожність біологічних характеристик 

людей дозволяє зробити висновок про те, що біологічна стать не може бути 

поясненням відмінностей їх соціальних ролей, існуючих в різних суспільствах. 

Таким чином, виникло поняття “гендер”, яке означає сукупність соціальних та 

культурних норм, які суспільство приписує виконувати людям, в залежності від 

їх біологічної статі1-. Бути в суспільстві чоловіком або жінкою означає не 

просто володіти анатомічними особливостями – це означає  виконувати ті або 

інші приписані нам гендерні ролі.  

Для нашого дослідження актуальним є типологія гендеру та гендерна 

характеристика того чи іншого типу, тобто жіночого та чоловічого. У 

загальному сенсі академічний словник трактує термін типологія наступним 

чином: “Типологія – це метод наукового пізнання, який бере за основу 

розподілення систем об’єктів та їх групування, за допомогою типу, тобто 
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узагальненої ідеалізованої моделі” [6]. В статті проводився детальний аналіз 

гендерної типології чоловік-дружина (на матеріалі британських та українських 

анекдотів), де анеклот розглядався як одна з форм гумору. Анекдот – це 

коротка, усна розповідь з непередбачуваною, дотепною кінцівкою [2]. Анекдот 

є усним мовним жанром, який створюється для “розрядки” атмосфери та для 

заповнення затяжної паузи між співрозмовниками.  

Отже, розглядаючи британські анекдоти, часто зіштовхуєшся з тим, що в 

британському анекдоті доводиться всім відома істина, що жінка завжди шукає 

винного, навіть коли винною є сама жінка. Цей факт є давно відомим та має 

своє місце при описі жінки в цілому. Саме тому, можна відмітити, що жінка-

дружина у наведеному нижче прикладі цілком відповідає своїй гендерній ролі. 

Вона була б не жінкою, якщо б признавала свою провину, не кажучи вже про ті 

випадки, коли жінка є справді винною, але вона всіма способами буде доводити 

зворотне, як наприклад:  

1. (Англ. анекдот):  When husband breaks a glass. Wife: Break everything. 

Break all these bottles, break the kitchen, break the house, just break everything. 

And when wife breaks a glass. Wife: Who kept this glass here? [7]. 

1.1. (Укр. анекдот): Сім’я після обіду. Батько з десятилітнім сином 

пішли дивитись телевізор у маленьку кімнату. Мати з дочкою миють посуд на 

кухні. Раптом до кімнати, з кухні доноситься звук розбитого посуду. 

Завмерши, батько з сином деякий час мовчки прислухаються. 

Чоловік синові: “Це мама розбила тарілку?” 

Син: “Звідки ти знаєш?” 

Чоловік: “Тому що вона не кричить” [8]. 

В українському анекдоті теж підтверджується поведінка жінки в такій же 

ситуації. Якщо б тарілку розбив син чи, борони Боже, її чоловік, крик би був на 

весь дім, так як жінки вважають, що ніхто окрім них самих не має право 

руйнувати нажите майно. Отже, у даному анекдоті, дружина повністю 

відповідає своїй гендерній належності. Можна зробити висновок, що 
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британські та українські жінки поводять себе однаково у подібних ситуаціях, 

що й характеризує їх гендерну належність.  

З наступного прикладу прослідковується доказ того, що у британському 

анекдоті представлена ситуація, де дружина признається чоловіку, що вона 

виховувала його з самого початку їх шлюбу. Тобто, показано, що дружина є 

головною у родині, що свідчить про невідповідність гендерної ролі, як чоловіка 

так і дружини. Вони, у даному випадку, міняються ролями, як наприклад:  

2. (Англ. анекдот):  A wife tries to teach the dog to sit up. After a few fails 

her husband tells: 

          “Darling, forget it, you won’t succeed ...”. 

“Don’t worry” - replies his wife “in the beginning it was difficult with you 

as well” [9]. 

          2.1. (Укр. анекдот): Чоловік: “Ми одружені всього дві доби, а ти вже 

кричиш на мене”. 

Дружина: “Ой, ну я просто чекала на це цілих два роки” [8]. 

Порівнюючи український анекдот з британським прикладом, можна 

провести аналогію, що ситуації подібні, тобто, в українському анекдоті 

доводиться той факт, що як тільки пара одружується, дружина одразу починає 

виховувати чоловіка, кричати на нього та доводити свою правоту. Тим самим 

вона не відповідає гендерній приналежності, тому що саме чоловік повинен 

бути головою сім’ї, а не його жінка. Підсумовуючи ці анекдоти, варто 

зазначити, що в обох анекдотах чоловік та дружина не відповідають своїм 

гендерним ролям, які вже устаткувалися у суспільстві.  

Таким чином, потрібно зазначити, що в просторі сміхової культури діють 

різностатева пара об’єктів – чоловік і жінка. Зв'язок між цією парою частіше 

носить шлюбний характер та описується асиметрично як чоловік та його 

дружина. Проаналізувавши велику кількість анекдотів, де прослідковується 

типологія чоловік–дружина на основі британських анекдотів, а також 

порівнявши їх з українськими анекдотами, можна зробити висновок, що 

незважаючи на різне походження обох культур, ці дві країни мають багато 
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спільних рис. Позитивна оцінка образу чоловіка базується на таких рисах і якостях 

як активність, сила, розум, хоробрість, наполегливість, незалежність, заможність, 

високий соціальний статус. Негативну оцінку мають слабкість, нерішучість, бідність, 

залежне від третьої особи становище. В свою чергу позитивному образу жінок 

приписуються такі ознаки, як молодість, краса, витонченість, чемність, емоційна 

стриманість, піклування про дітей та чоловіка. У протилежному випадку, тобто, 

коли дружина стара, негарна, груба, занадто емоційна, або «занадто розумна» 

(тобто розумніша за чоловіка), її образ подається як негативний.  
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У статті здійснено аналіз лексичних особливостей перекладу текстів у галузі 

феміністської лінгвістики та частотність використання певних перекладацьких 
трансформацій. 
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Статья посвящена анализу лексических особенностей перевода текстов в сфере 

феминистской лингвистики и частотность использования определенных переводческих 
трансформаций.  

Ключевые слова: гендер, перевод, переводческая трансформация, феминизм. 
The article is dedicated to the analysis of lexical peculiarities of translating texts in the field 

of feminist linguistics as well as frequency of using certain translation transformations. 
Keywords: gender, translation, translation transformation, feminism. 

 

 Переклад як засіб міжмовної комунікації передбачає створення в іншій 

мові інформаційно- і комунікативно-рівноцінного тексту, що є не можливим 

без усвідомлення основних понять тієї галузі, якій присвячений цей текст. 

Робота перекладача з текстами гендерної тематики полягає у володінні 

фоновими знаннями у цій галузі та звичайними перекладацькими навичками.  

Лексичні особливості перекладу текстів у галузі феміністської лінгвістики є  

недостатньо вивченим аспектом в галузі сучасного перекладознавства, що 

обумовлює актуальність цієї розвідки.  

Об’єктом даної роботи є англомовні тексти у галузі феміністської 

лінгвістики, а предметом дослідження є способи їх перекладу українською.  

Метою роботи є дослідження лексичних особливостей перекладу 

англомовних текстів у галузі феміністської лінгвістики. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

• дати визначення основним термінам у галузі феміністської 

лінгвістики;  

• з’ясувати, які відомості входять до фонових знань з цієї галузі, 

• перекласти текст оригіналу та проаналізувати перекладацькі 

трансформації, що застосовувались. 
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Матеріалом дослідження слугував англомовний текст з книги «The 

Sociogenesis of Relations Between the Sexes». Об’єм тексту перекладу складає 

приблизно 10 тисяч друкованих знаків.  

Причинами існування лексичних труднощів перекладу є розбіжності в 

англійській і українській мовах, відсутність у мові перекладу відповідників 

термінів, особливість словотворення, багатозначність слів. 

Щоб уникнути цих труднощів перекладач повинен володіти певними 

фоновими знаннями у галузі  цієї науки, вільно орієнтуватися в термінології та  

поняттях – тільки тоді він зможе зробити  максимально точний переклад тексту, 

що належить до будь-якої галузі знань чи діяльності.  

Спочатку розглянемо поняття «гендер». Це поняття у сучасній соціології 

розглядається як протилежне поняттю біологічного роду людини. Відмінність 

полягає в тому, що біологічний рід «видається» людині ще до народження, і 

змінити його неможливо. Гендер – це весь поведінковий комплекс, властивий 

чоловікам і жінкам, що може мінятися в ході історичного розвитку суспільства. 

Це поняття виникло, коли вчені зробили висновок, що біологічний рід мало 

впливає на соціальні ролі чоловіків і жінок. У результаті з'явилося нове, 

уточнене визначення гендера як сукупності соціальних і культурних норм, що 

суспільство наказує виконувати людям залежно від їх біологічного роду [3]. І 

чоловіки, і жінки, що живуть в суспільстві, повинні виконувати свої гендерні 

ролі, які їм приписало це суспільство. Природно, в різних суспільствах і ролі 

будуть різними. Таким чином, гендер – це соціальна модель людини, яка 

визначає її положення у суспільстві. 

Істотну частину цього соціального явища складають вимоги соціуму, 

що висуваються до індивіда у зв’язку з його/її біологічною статтю. Ці вимоги 

виробляються на основі оцінки відповідності/невідповідності атрибутів 

чоловіка й жінки (якостей, моделей поведінки, соціальних ролей), існуючих у 

певний історичний період розвитку лінгвокультурного соціуму уявлень  про 

типові й бажані чоловічі та жіночі якості, тобто гендерних стереотипів та 

еталонів [3, с. 73]. 
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Ці стереотипи й еталони свідомо і/чи несвідомо засвоюються індивідом 

через взаємодію з іншими індивідами в межах таких соціальних інститутів, як : 

школа, родина, релігія, закон, політика, кіно, література, ЗМІ тощо, а також 

через ритуальні атрибути (стиль одягу, косметика, зачіска тощо) та ритуальні 

дії (міміка, жести, хода тощо) [4, с. 97]. 

Основним каналом одержання соціокультурної інформації в цілому, і 

гендерної зокрема, є мова як система значень, що складають орієнтувальну 

основу будь-якої діяльності [1]. 

Отже, усі дослідження, що стосуються процесу гендерної соціалізації, 

імпліцитно чи експліцитно сповідують певні філософсько-методологічні 

принципи, що трактують взаємовідношення між мовною реальністю, яка 

належить свідомості індивіда, і зовнішньою щодо індивіда – немовною 

реальністю. Іншими словами, взаємовідношення між одиницею мови й 

об’єктом  немовної дійсності, на який вона вказує [2, с. 77]. 

Крім того, оскільки об’єктом немовної дійсності в досліджуваному 

випадку виступають не просто індивіди чоловічої і жіночої статі як біологічні 

сутності, але як соціокультурні конструкти, таке дослідження повинно 

спиратися на певні філософські і соціолого-психологічні принципи, що 

трактують взаємовідношення статі і гендеру [3, с. 44]. 

Використовуючи ідею Д. Камерон [1], усі численні лінгвістичні 

дослідження гендеру, що зробили внесок у формування його дискурсивного 

розуміння в гуманітарних науках, поділяємо на три парадигми: гомогенності, 

аналогії й гетерогенності. 

У парадигмі гомогенності стать і гендер розглядають як  сутності 

одного порядку: гендер визначають як соціальну адаптацію статі. У парадигмі 

аналогії гендер  трактують як соціокультурний символ статі. Парадигма 

гетерогенності припускає  можливість конструювання гендеру незалежно від 

статі. Радикальний напрямок парадигми гетерогенності (теорія 

перформативності) відкидає існування будь-якого зв’язку (реального чи 

символічного) між статтю і гендером. Стать оголошують продуктом гендеру, 
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конструйованим соціумом для встановлення соціальної ієрархії. Більш 

помірний напрямок цієї парадигми (теорія інтерактивності) розглядає гендер як 

інтерактивне досягнення, підпорядковуючи конструювання гендеру 

регулятивним соціальним процесам. 

Гендерні системи розрізняються у різних суспільствах, проте у кожному 

суспільстві ці системи асиметричні таким чином, що чоловіки і все 

"чоловіче/маскулінне" (риси характеру, моделі поведінки, професії та інше) 

вважаються первинними, значущими і домінуючими, а жінки і все 

"жіноче/фемінне" визначається як вторинне, незначне із соціальної точки зору 

та підлегле.  

Отже, гендерні асиметрії відбиваються у всіх мовних одиницях, 

пов’язаних з позначенням індивідів обох статей, та віддзеркалюють 

патріархатний уклад сучасного суспільства.  

Фемінізм як сучасна суспільна концепція вимагає від носіїв мови 

дотримання певних мовних норм, порушення яких може бути сприйняте як 

навмисне ігнорування етикету та може призвести до переривання комунікації. 

Окрім цього, виконання  адекватного перекладу тексту потребує від 

перекладача не тільки знання, а ще й вміння комплексно використовувати всі 

способи перекладу та лексичні трансформації. Таким чином, завдання 

перекладача полягає в правильному виборі еквівалентів для передачі змісту 

тексту перекладу.   

При перекладі обраного нами тексту було використано наступні 

способи перекладу:  

• Транскодування – спосіб перекладу, коли звукова та графічна форма 

слова вихідної мови передається засобами абетки мови перекладу [2, с. 21].  

• Калькування (дослівній або буквальний переклад) – це прийом 

перекладу нових слів (термінів), коли відповідником простого чи (частіше) 

складного слова (терміна) вихідної мови в цільовій мові вибирається, як правило, 

перший за порядком відповідник у словнику [2, с. 25]. 
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• Описовий переклад – це такий прийом перекладу нових лексичних 

елементів вихідної мови, коли слово, словосполучення, термін замінюється в 

мові перекладу словосполученням, яке адекватно передає зміст цього слова або 

словосполучення (терміна) [2, с. 36].    

• Контекстуальна заміна – лексична перекладацька трансформація 

внаслідок якої перекладним відповідником стає слово, що підібрано з 

урахуванням  контекстуального значення слова [2, с. 26].  

• Генералізація – це трансформація, внаслідок якої слово з вужчим 

значенням замінюється в перекладі словом із ширшим значенням [2, с. 45]. 

Таким чином, за результатами проведеного дослідження можемо 

зробити наступні висновки. Адекватний переклад можна зробити  лише після 

того, як будуть закріплені фонові знання та вивчена базова термінологія. Для 

того, аби перекладачу вдалося зробити адекватний переклад наукового тексту у 

галузі феміністської лінгвістики, він зобов’язаний спочатку ознайомитись із 

фоновими знаннями у цій сфері, вивчити термінологію та базові  лексичні 

одиниці, такі як: гендер – це роль чи поведінка людини у суспільстві, до якого 

вона належить, згідно з її статтю: чи вона чоловіча чи жіноча; соціальні 

інститути (такі як : школа, родина, релігія, закон, політика, кіно, література, 

ЗМІ тощо). 

Окрім цього, необхідне вільне володіння перекладацькими 

трансформаціями, серед яких у феміністських текстах найчастіше 

використовуються: контекстуальна заміна – 50,5%, калькування 20%, 

транскодування – 13,5%, описовий переклад також – 13,5% та генералізація 

2,5%.  

Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому аналізі 

перекладацьких труднощів у цій галузі знань та створення двомовної бази 

термінологічних відповідників. 
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Стаття присвячена дослідженню особливостей навчання школярів читанню як 
комунікативному вмінню та засобу спілкування. Розроблено комплекс вправ для розвитку 
комунікативних вмінь засобами домашнього читання. 

Ключові слова: домашнє читання, комунікативне вміння, методика викладання, 
мотивація. 

Статья посвящена исследованию особенностей обучения школьников чтению как 
коммуникативному умению и средству общения. Разработан комплекс упражнений для 
развития коммуникативных умений посредством домашнего чтения. 

Ключевые слова: домашнее чтение, коммуникативное умение, методика 
преподавания, мотивация. 

The article studies the peculiarities of teaching schoolchildren to read as a communicative 
skill and a communication method. A set of exercises to develop communicative skills with the help 
of home reading have been worked out. 

Keywords: communicative skill, home reading, methods of teaching, motivation. 
 

Читання іноземною мовою як комунікативне вміння та засіб спілкування 

є найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації [2], яким учні 

середньої школи мають оволодіти згідно з вимогами Державного стандарту з 

іноземних мов [3]. 
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У житті сучасної освіченої людини читання займає значне місце і 

виступає як окремий, самостійний вид комунікативної діяльності, мотивом якої 

є задоволення потреби в інформації, що містяться в тексті. Читання широко 

використовується в пізнавальних і естетичних цілях і відіграє вагому роль у 

процесі навчання іншомовного спілкування.   

Актуальність дослідження даної проблеми полягає в тому, що читання, як 

один з найважливіших засобів отримання інформації, виконує різні функції: 

служить для практичного оволодіння іноземною мовою, є засобом вивчення 

мови і культури, засобом інформаційної та освітньої діяльності і засобом 

самоосвіти. Саме читання сприяє розвитку інших видів комунікативної 

діяльності, а також дає найбільші можливості для виховання і всебічного 

розвитку школярів засобами іноземної мови.   

Об’єкт дослідження – розвиток комунікативних умінь учнів. 

Предмет дослідження – зміст і комплекс вправ для розвитку 

комунікативних умінь. 

Метою дослідження було обґрунтувати, розробити та перевірити 

методику розвитку комунікативних умінь учнів засобами домашнього читання.  

З поставленої мети випливають наступні завдання: 

1. уточнити комунікативні навички та вміння, необхідні учням 5-х класів; 

2. відібрати матеріали англійською мовою для читання; 

3. розробити вправи для розвитку комунікативних умінь учнів 5-х класів; 

4. перевірити ефективність застосування методичних розробок в умовах 

експериментальних досліджень. 

Методи дослідження включали:  

– критичний аналіз літературних джерел для вивчення проблеми; 

– наукове спостереження за процесом навчання англійської мови в 5-х 

класах;  

– експериментальне навчання з використанням запропонованої 

підсистеми вправ на заняттях з домашнього читання учнів 5-х класів. 

http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80
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Основною навчально-методичною одиницею навчання читання 

є текст. Перш за все, це комунікативна одиниця, що відображає певну 

прагматичну установку його творця. Як одиниці тексту, крім відтворюваності в 

різних умовах, властива цілісність, соціальна обумовленість, смислова 

закінченість, що виявляється у структурно-смислової організації 

мовного твори, інтеграція частин якого забезпечується семантико-тематичними 

зв'язками, а також формально-граматичними і лексичними засобами [1]. 

Матеріали для читання повинні бути побудовані на цікавих 

пригодницьких текстах, що відповідають психологічним та віковим 

особливостям дітей 5-х класів їх інтересам. Обсяг повинен складати не менше 

400 друкованих знаків. 

Актуальність створених завдань полягає в тому, щоб сформувати навички 

сприйняття англомовних текстів, не перекладаючи їх на рідну мову, а також 

розвивати уміння виділяти головну інформацію. 

Ретельно складені завдання дозволяють зняти труднощі психологічного 

плану. Тести спрямовані на розвиток навичок та умінь не тільки читання, а й 

ведення діалогів, дискусій, побудови монологічних виказувань на різні теми, 

вміння аналізувати й інтерпретувати інформацію на англійській мові [4]. 

Вправи з техніки читання групуються з залежності від їх цільового 

спрямування, а саме: вправи на розвиток графемно-фонемних зв'язків; вправи 

на прогнозування форми слова. Далі вправи ускладнюються. Учні переходять 

до читання речень, невеликих навчальних текстів, виконуючи вправи на 

розвиток навичок синтагматичного членування речень та їх інтонаційного 

оформлення; вправи на розширення поля читання та швидкості сприймання 

навчального тексту [5]. 

На етапі розвитку навичок техніки читання велику роль відіграють наочні 

посібники, які інтенсифікують навчальний процес, створюють ефективні опори 

для удосконалення організації навчання. 

На наступному етапі розрізняють такі види читання: 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8
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• Читання з розумінням основного змісту тексту (ознайомлювальне 

читання) (skimming reading). 

• Читання з повним розумінням тексту (вивчаюче читання). 

• Читання з метою пошуку необхідної інформації чи інформації, яка 

цікавить (вибіркове/ переглядове читання). Для організації 

переглядового читання підбираються тематично пов'язані тексти, які 

несуть нову або цікаву інформацію. 

Контроль розуміння прочитаного проводиться за допомогою завдань 

такого типу: 

• відповісти на запитання вчителя щодо основної інформації тексту; 

• відповісти на запитання, що стосуються важливих деталей; 

• сказати, чи співвідноситься представлена вчителем інформація з 

тією, яка почерпнута учнями з тексту; 

• знайти у тексті вказані учителем факти / одиниці смислової 

інформації, інші вправи пошукового характеру; 

• виконати альтернативний тест, тест множинного вибору та ін. 

Розглянуті режими читання з різними комунікативними цілями 

здійснюються в умовах уже сформованих умінь читання завдяки систематичній 

роботі з нескладними навчальними текстами чинних підручників. 

На уроках під час експериментальної перевірки вправ з читання було 

запропоновано ряд завдань, в яких присутня тематична лексика. Такий матеріал 

був даний для того, щоб учні мали в словниковому запасі лексичні одиниці, 

необхідні для формування лексичних навичок під час читання незнайомих 

текстів Після цього учням були подані вправи. 

Введення починалося з ознайомлення учнів з текстом. Далі слідували 

вправи, спрямовані на розвиток уміння відбирати необхідну інформацію. В 

якості закріплення інформації, а також для становлення та активізації 

лексичного навички були використані репродуктивні вправи у вигляді тестових 

завдань. Головним завданням було підібрати такі вправи, за допомогою яких 

учні були зацікавлені в прочитанні тексту та розумінні його змісту, без 
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перекладу на рідну мову. З метою пошуку необхідної інформації чи 

вибіркового читання також були використані відповідні вправи. 

Заключний етап експерименту полягав у проведенні після 

експериментальної тестової роботи. У цю роботу входили вправи, спрямовані 

на виявлення ступеня засвоєння матеріалу учнями. В тестові роботи увійшли 

такі вправи, як: "Заповніть пропуски в тексті такими словами ...", "Виберіть 

єдино вірний варіант відповіді ...", “Прочитайте речення, співвідносячи їх зі 

змістом тексту. Із чотирьох варіантів відповіді виберіть один, який найбільше 

відповідає змісту тексту; обведіть відповідну літеру колом ” та інші. Учні були 

розділені на 2 групи. Перша група проходила навчання без використання 

запропонованої методики, а друга група – з використанням розробленої серії вправ. 

Порівняння результатів перед- і після-експериментальних тестів 

показало, що після вивчення прагматичних матеріалів в учнів другої групи 

набагато підвищився рівень знань та розуміння незнайомих слів без перекладу. 

Тобто проведений експеримент підтвердив гіпотезу про те, що використання 

запропонованої серії вправ на уроках іноземної мови сприяє засвоєнню лексики 

з певної теми. Крім цього, робота з новими вправами і матеріалами підвищує 

мотивацію до вивчення іноземної мови і формує вміння аналітичного підходу 

до читання.  

Подальша розробка вправ на основі різних типів текстів може стати 

предметом окремого більш детального аналізу. 
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Свєтлична С. М. (Харків) 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Рябих М. В. 
 Стаття присвячена вивченню чинників, що впливають на процес  формування 

граматичних навичок студентів, етапам  їх формування.  У статті розглянуті види  вправ, що 
можуть впливати на процес формування граматичних навичок.  

Ключові слова: види вправ, граматичні навички, етапи формування граматичних 
навичок. 

 Статья посвящена изучению факторов, влияющих на процесс формирования 
грамматических навыков, их этапам формирования. В статье рассмотрены виды упражнений, 
которые могут влиять на процесс формирования грамматических навыков. 

Ключевые слова: виды упражнений, грамматические навыки, этапы формирования 
грамматических навыков. 

This article is dedicated to the study of factors which influence the process of grammar skills 
formation with students, to the stages of formation.  The article considers different kinds of 
exercises that can influence the process of grammar skills formation. 

Key words: formation stages, grammar skills, types of exercises. 
 
Мова не існує без її граматичної сторони.  Граматика не повинна вивчатися 

як сума правил які потребують запам’ятовування. Правила повинні 

засвоюватися згідно з певним лексичним матеріалом, який демонструє те  чи 

інше граматичне явище, головним чином,  ці правила повинні 

використовуватися  для розуміння цих слів та речень, а також для самостійного 

змінення та комбінування слів і речень [4, с.140]. Багато вчених досліджували 

проблеми вивчення граматики:  С. Ю. Ніколаєва, Г. В. Рогова, И. Ф. Комков, 

И. М. Берман, Ю. О. Жлуктенко, Л. Н. Черноватий та інші. Оволодіння 

граматикою сприяє розвитку у студентів аналітичних здібностей, розвиває 

навички класифікації явищ спираючись на їх ознаки, сприяє підвищенню уваги 

до диференціюванню явищ, розвиває уміння в області формальної логіки у 
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студентів. Процес формування граматичних навичок є однією з важливих 

проблем педагогічної психології. Мовна навичка являє собою складне явище, 

особливості якого необхідно враховувати при його формуванні іноземною мовою. 

Актуальність дослідження полягає в необхідності забезпечення учбового 

процесу матеріалом, який би відповідав сучасним вимогам педагогічної 

граматики і сприяли ефективному формуванню навичок усного та писемного 

спілкування.  

 Об’єктом дослідження є процес  формування  граматичних навичок у 

студентів 1-2 курсів.   

Предмет дослідження становить методика формування граматичних 

навичок у студентів ВНЗ з урахуванням стадій оволодіння ними англомовної 

граматичної компетенції та використання аудіо матеріалів. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній 

розробці методичного матеріалу з метою формування граматичних та 

мовленнєвих навичок. Мета формування іншомовного граматичної компетенції 

є оволодіння граматичними знаннями, граматичними рецептивними і 

репродуктивними навичками мовлення, а також граматичною усвідомленістю. 

Для вирішення поставлених у дослідженні задач застосовано такі методи 

дослідження: теоретичні (аналіз публікацій вітчизняних і зарубіжних учених з 

психології, педагогіки та методики навчання іноземних мов, які пов’язані з 

проблемою дослідження); систематизація досвіду вчених методистів. 

У ході теоретичного аналізу були розглянуті такі питання як формування 

граматичних навичок студентів; етапи формування граматичних навичок та їх 

зміст; вправи, які використовуються для формування граматичних навичок.  

Практичне значення дослідження полягає у визначенні раціонального, 

ефективного шляху оволодіння студентами початкових курсів граматичного 

матеріалу та оволодіння навичками мовлення з використанням цих 

граматичних явищ  завдяки розробленому комплексу вправ. 

Навчання граматики невід’ємно пов`язане з вивченням лексики. Кожна 

граматична структура повинна відпрацьовуватися й закріплятися на певному 
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лексичному матеріалі. Граматична навичка може бути розглянута як дія, яка 

включає ряд операцій.  Граматична дія відповідно до  структурного 

оформлення речення містить операції постановки підмета на перше місце, 

узгодження присудка з підметом, постановки присудка після підмета тощо. 

Однак, у розгорнутому виді граматична дія може виконуватися тільки на 

початковому етапі формування навички [5].  Для оволодіння граматичними 

навичками  та діями велике значення має створення повної орієнтовної основи 

[1].  Щоб досягти «рівня навички» (І. О. Зимня, Ю. І. Пассов), мовленнєва дія 

має набути таких якостей, як автоматизованість, стійкість, гнучкість, 

відсутність спрямованості свідомості на форму виконання, відсутність 

напруження і швидкої втомлюваності [3]. Автоматизованість – одна з 

найголовніших якостей будь-якої навички. Вона передбачає певну швидкість 

виконання операцій, що входить до дії, її цілісність та плавність, а також 

послаблення напруженості. Крім автоматизованості необхідно виробити ще 

таку якість навички, як стійкість, тобто підготувати окремо сформовані навички 

до взаємодії, об’єднати різні труднощі. Кожна граматична структура повинна 

відпрацьовуватися й закріплятися на певному лексичному матеріалі.  Ще 

однією якістю, яка має бути сформована паралельно зі створенням 

автоматизованості та стійкості, є гнучкість навички. Її розглядають у двох 

планах: 1) як здатність включатися в новій ситуації; 2) як здатність 

функціонувати  на новому мовленнєвому  матеріалі. Так, гнучкість граматичної 

навички можна забезпечити завдяки різноманітності та варіативності  ситуацій, 

що лежать в основі вправ, а також використанню в них достатньої кількості 

лексики, в результаті чого виділяється щось загальне, незмінне для всіх 

випадків. Це й дозволяє навичці функціонувати в будь-яких ситуаціях мовлення 

та «переноситися» на будь-який мовленнєвий матеріал. 

Навички формуються поетапно. Щодо кількості етапів формування 

навичок існують різні точки зору.  При формуванні навички, застосовують 

диференціювання, імітацію, підставлення, трансформацію [2]. Головним 

завданням першого етапу є диференціювання мовних явищ, що розглядаються. 
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На першому етапі (диференціювання) перевіряється уміння студентів 

розрізняти й ототожнювати мовні явища, що вивчаються. Для другого етапу 

формування навички властиві специфічні правила й мовні дії. Основне 

значення правил у цьому випадку полягає у полегшенні процесу 

репродукування мовного матеріалу, попередженні можливих помилок. На 

другому етапі формування  навичок студенти повинні правильно 

репродукувати мовні одиниці в стандартному темпі й обсязі. Третій етап являє 

собою новий рівень у формуванні навичок.  Головною мовною дією на цьому 

етапі є відтворення й вибір за аналогією. Спостерігається поступове 

ускладнення дій, що формуються. Окремо автоматизовані дії тепер 

долучаються до мовної одиниці. Найбільш вдало ця задача вирішується у 

вправах на заміну. Заміну треба проводити на стислих речових зразках 

(словосполучення, речення, понад фразова єдність), систематично збільшувати 

їх обсяг у процесі тренування. Виконання вправ на заміну рекомендується 

супроводжувати зовнішніми засобами наочності.  Поступово необхідність в 

екстралінгвістичній опорі зменшується. У цих вправах знімається остання 

ланка – мовний зразок. Отже, завершується етап формування навички на 

третьому етапі й здійснюється перехід до вправ більш вищого рівня. Кінцевий 

етап формування навички – трансформація. Особливість правил полягає у тому, 

що вони створюють орієнтовну основу для різних реформувань мовних 

одиниць. Замість стихійного виконання вправ з пробами та помилками, 

викладач повідомляє правила-інструкції для перетворення одиниць, що вивчаються. 

Тут може мати місце переклад рідною мовою та з рідної на іноземну.  

Ці чотири етапи формування іншомовних навичок свідчать про 

послідовне оволодіння окремими діями й їх включення до більш складної 

структури. Поетапно змінюється й роль правил при автоматизації дій, а при 

переході до мовних навичок вони фактично повністю скорочуються. Від етапу 

до етапу зростає доля комунікативного завдання. Увага студентів стає 

прикутою не до форми, а до змісту висловлювання. Темп іншої мови 

наближається до нормального темпу.  
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Беручи до уваги згадані вище етапи формування навичок, був 

розроблений комплекс вправ, який спрямований на підвищення ефективності 

процесу формування граматичної компетенції  і використанні модальних 

дієслів у спілкуванні. Розроблена система вправ має забезпечити: 1) підбір 

необхідних вправ, що відповідають характеру певної навички або певного 

вміння; 2) визначення необхідної послідовності вправ; 3) розташування 

навчального матеріалу та співвідношення його компонентів; 4) 

систематичність/регулярність виконання певних вправ;  Вибір елементів 

системи (типів і видів вправ), їх розташування відносно один одного та 

функціонування зумовлені відповідними цілями та завданнями, методичними 

та психологічними концепціями. У розробленому навчально-методичному 

матеріалі були  запропоновані вправи таких типів: рецептивні,  рецептивно –

репродуктивні, репродуктивні, продуктивні, рецептивно – продуктивні. За 

критерієм “комунікативність” – комунікативні, умовно-комунікативні, 

некомунікативні. 

Навчальні матеріали включають: зміст, три частини (Parts) в цілому, в яких 

тридцять шість вправ. У залежності від обсягу та складності теми кількість 

вправ у кожному розділі є варійованою.  Кожний розділ починається з таблиці, 

яка дає певну характеристику значень модальних дієслів з прикладами. У 

першому розділі розміщується десять вправ. Перша вправа в усіх розділах має 

аналітичний характер, який дозволяє пізнати багатозначність модальних дієслів 

та їх функціонування у мові. Студентам пропонується завдання перевести 

речення на рідну мову, а потім визначити  їх значення. Також мають місце 

завдання   на завершення речень з використанням потрібних модальних дієслів. 

Обов’язковими є відповіді на питання, опис малюнків з метою використання 

модальних дієслів.  В одній з вправ у кожному розділі студентам надається 

ствердження. Студентам пропонується скласти невеликі діалоги використавши 

це ствердження. Ці завдання спрямовані на формування усних навичок з 

використанням модальних дієслів. Вони мають творчий характер. Переклад з 

рідної мови на англійську є обов’язковою вправою у кожному розділі. Вони 
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можуть виконуватися як письмово вдома так і усно в аудиторії. Велика увага 

приділяється вправам тренувального характеру типу: “ Fill in …” або “ Complete 

the sentences using …” . У першій і третій частинах пропонується скласти 

короткий лист другу. Завдання є творчими, письмовими, дає можливість 

зосередити  більше увагу на етапах вживання мовних форм, які ще недостатньо 

автоматизовані. Письмове оформлення думок має велике значення.  

У другій  частині чотирнадцять вправ. До вправ з модальними дієсловами   

must, have to, need додаються  дієслова з першого розділу. Також у другому 

розділі пропонується  прочитати і вивчити діалог, після чого, бажано, у групі з 

трьох студентів скласти свій та продекларувати. На відміну від першого 

розділу, у другому розділі пропонується вправа на трансформування речень з 

висловлюванням припущення. Третя частина складається з дванадцяти вправ. У 

вправах використовуються усі пройдені  раніше модальні дієслова. Додаток 

складається  з трьох  коротких аудіо діалогів згідно з модальними дієсловами 

кожного розділу, де містяться питання до них,  та трьох  аудіо діалогів, які 

містять усі пройдені модальні дієслова. Студентам пропонується 

затранскрибувати діалоги та визначити функції усіх використаних модальних 

дієслів. Після  діалогів містяться питання, що стимулюють говоріння студентів. 

У кінці посібника викладені діалоги.  Додаток з аудіо матеріалом  та завдання 

до нього допоможуть в формуванні граматичних навичок аудіювання.  

 Таким чином, складений комплекс дозволяє сформувати сталі навички 

вживання модальних дієслів.  

 Перспективним є розробка системи вправ з  модальними дієсловами, що 

не були включені до комплексу за запропонованою вище методикою, але 

потребують уваги  для оволодіння  глибшими знаннями  щодо їх використання 

у мові, а також експериментальна їх перевірка. 
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Стаття присвячена вивченню концепта MYTHOS / MYTH / МІФ та особливостей його 
актуалізації у німецько- та англомовному публіцистичному дискурсі на прикладі тижневика 
«Die Zeit» та щоденника «The Guardian» з акцентом на висвітленні сутності поняття 
«концепт» та розв’язанні питання концептуальної типологізації.  

Ключові слова: концепт МІФ, концептологія, публіцистичний дискурс, тематичне 
поле, типологія концептів. 

Статья посвящена исследованию концепта MYTHOS / MYTH / МІФ и особенностей 
его актуализации в немецко- и англоязычном публицистическом дискурсе на примере 
еженедельника «Die Zeit» и ежедневника «The Guardian» с акцентом на выявлении сущности 
понятия «концепт» и решении вопроса концептуальной типологизации.  

Ключевые слова: концепт МИФ, концептология, публицистический дискурс, 
тематическое поле, типология концептов.  

The article focuses on studying the concept MYTHOS / MYTH and peculiarities of its 
actualization in German and English publicistic discourse on the basis of analyzing the weekly 
paper “Die Zeit” and the daily paper “The Guardian” with a special emphasis on revealing the 
nature of the linguistic phenomenon “concept” and solving the issue of typology of concepts. 

Key words: concept  MYTH, conceptual studies, publicistic discourse, thematic field, 
typology of concepts.  

 
Метою нашої дослідницької роботи є виявлення особливостей 

актуалізації концепту MYTHOS/ MYTH/ МІФ у німецько- та англомовному 

публіцистичному дискурсі. Реалізація зазначеної мети передбачає розв’язання 
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наступних завдань: 1) уточнити поняття концепту як одного з базових термінів 

сучасної когнітивної лінгвістики; 2) систематизувати типологію концептів з 

урахуванням специфіки авторського дослідницького фокусу; 3) типологічно 

охарактеризувати концепт MYTHOS/ MYTH/ МІФ та особливості його 

актуалізації у німецько- та англомовному публіцистичному дискурсі.  

Актуальність та новизна цієї розвідки, об’єктом якої є концепт MYTHOS/ 

MYTH/ МІФ, а предметом – способи актуалізації його структурно-змістовної 

архітектоніки у німецько- та англомовному публіцистичному дискурсі, 

обумовлюється відсутністю робіт з дослідження онтології цього концепту саме 

у німецько- та англомовному публіцистичному дискурсі з порівнянням 

особливостей його актуалізації у зазначених вимірах, що б дало змогу більш 

чітко визначити статус цього концепту у німецькій та англійській 

лінгвокультурній свідомостях [4; 7]. Крім того, нагальність вивчення концепту 

MYTHOS/ MYTH / МІФ підкріплюється його експланаторним потенціалом 

щодо висвітлення культурноспецифічних аспектів німецько- та англомовного 

дискурсу [5].   

Матеріалом роботи слугують 250 прикладів вживання лексеми MYTHOS/ 

MYTH як імені концепту, що вивчається, та словосполучень з цією лексемою, 

відібраних шляхом суцільної вибірки з тижневика «Die Zeit» та щоденника 

«The Guardian» за 2015 р.  

Методологічною основою дослідження є теорія мовної свідомості та 

теоретичні принципи лінгвокогнітивного дискурсивного аналізу з елементами 

лінгвокультурної компаративістики. Дискурсологічне вивчення концептів 

спирається на ідею того, що концепт або концептуальна царина, до якої він 

належить, має певну когнітивно-семантичну вибірковість щодо можливостей 

своєї актуалізації у тій чи іншій дискурсивній формації.  

Незважаючи на швидкий розвиток сучасної концептології, поняття 

концепту й досі залишається не повністю визначеним [2;4]. Проаналізувавши 

дослідження таких вчених як М.М.Болдирєв, С.Г.Воркачов, Ю.С.Степанов, ми 

визначаємо концепт у єдності його понятійного, асоціативного та 
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номінативного вимірів як сукупність образів та ідей у свідомості людини, що 

мають описово-класифікаційні, чуттєво-вольові та образно-емпіричні 

характеристики, актуалізуючись за допомогою мовних одиниць.  

С.Г. Воркачев наголошує на тому, що концепт слугує віддзеркаленням 

предмету чи явища, «схованого» всередині нього [2, с. 7-12], включаючи не тільки 

репрезентацію денотату, а й усі конотації певного предмету чи явища. У зв‘язку з 

цим, релевантним вважається проведення паралелей між концептами та реаліями з 

використанням класифікації реалій щодо концептів. У цьому річищі виділяються 

географічні реалії; етнографічні реалії; громадсько-політичні реалії [3, с. 47-79]. 

Важливе місце у ієрархії культурно-специфічних смислів займають також 

унікальні культурно-релевантні, семасіологічним корелятом яких є культурно-

релевантні власні імена [5].  

 Пошуки прозорого визначення концептів завжди були тісно пов’язаними з 

проблемою їх класифікації, яка б враховувала найбільшу кількість параметрів. 

Найоптимальнішою, з цієї точки зору, є, на наш погляд, класифікація 

С.Г. Воркачева, який виділив такі критерії типологізації концептів, як унікальність 

та універсальність; індивідуальність та соціальність; предметність та абстрактність 

[6, с.18-19]. Нами вважається за доцільне продовження цієї класифікації критеріями 

раціональності та ірраціональності [5, с. 6-9]. Поняття раціональності можна 

співвіднести з майже адекватним віддзеркаленням світу, ірраціональності ж – з 

відверто неправдивим. Серед ірраціональних концептів виділяємо когнітивно 

неправдиві та модально неправдиві: казкові, легендарні, фантастичні. Одним з 

модально ірраціональних концептів є концепт MYTHOS/MYTH. Його характерною 

особливістю є яскраво виражені афективні та валоративні компоненти, що перш за 

все відбивається у підвищенні позитивних конотацій, що стосуються предмету, 

який репрезентує концепт, чи у їх пониженні.  

У свою чергу, саме поняття «міф» є багатозначним і включає у себе три 

історично дистинктивних значення: 1) міф (від грецького mythos – слово; 

сказання, переказ, легенда) розглядається як оповідь про богів, духів, 

обожнених героїв і першопредків, що виникла в первісному суспільстві [1], при 



 240 

чому окремо виділяються древньогрецькі міфи та міфи інших народів світу [7; с. 5]; 

2) виділяють переносне значення поняття «міф», яке водночас може бути й 

побутовим – хибні, відірвані від дійсності стани свідомості, концепції, 

уявлення; 3) «міф» є також чимось нереальним, легендарним, фантастичним; 

вигадкою, неправдивою історією [1]. 

У фокусі цієї роботи –міф у своєму третьому значенні, тобто як вигадка, 

неправдива історія. Шляхом суцільної вибірки з матеріалу німецькомовного 

тижневика «Die Zeit» та англомовного щоденника «The Guardian» за 2015 р. 

нами було проаналізовано по 20 прикладів дискурсивної актуалізації концепту 

MYTHOS/ MYTH, з яких 9 є прикладами актуалізації ключової лексеми-

репрезентанта у своєму архаїчному значенні (4 у німецькомовних джерелах та 5 у 

англомовних) як древньогрецькі, християнстькі міфи та міфи інших народів світу.  

У своєму дослідженні ми в першу чергу звертали увагу на тематичні 

концептуальні поля онтології концепту та на особливості конотаційної 

актуалізації його імені. Окремою групою виділено випадки актуалізації лексеми 

MYTHOS/ MYTH у значенні хибного уявлення про щось. Тут зустрічається 6 

прикладів. Розглянемо деякі приклади актуалізації цього значення лексеми-

репрезентанта. Наприклад, Hat die Mannschaft, die zuerst schie?t, einen Vorteil? 

Auch das ist ein Mythos. 48 Prozent dieser Mannschaften gewinnen, also jede zweite. 

Atl?tico nutzte also seine Fifty-Fifty-Chance. [іл. мат. 5], де лексема-ім’я концепту 

вживається у своєму нейтральному значенні як віддзеркалення хибної думки 

більшості вболівальників щодо шансів футбольних команд у пробитті пенальті. 

Аналіз вживання лексеми у цьому значенні в англомовних джерелах 

доводить, що у нейтральному значенні вона не вживається, а набуває у 

більшості випадків пейоративних ознак: «Snowball fight is pretty much myth»: 

police say video not what it appears [іл. мат. 7].  

Найчастіше концепт MYTHOS/ MYTH, репрезентований відповідною 

лексемою усвоєму третьому значенні репрезентується у тематичному полі 

взаємовідносини статей. Тут бачимо такі приклади його актуалізації: Doch 

wenn es heute darum geht, den geringen Anteil von Frauen in akademischen 
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Spitzenpositionen zu erkl?ren, steht der Mythos eines Mangels an kognitiven 

F?higkeiten, Genialit?t und Selbstvertrauen noch immer im Weg [іл. мат. 3], де 

спостерігається пейоризація значення ключової лексеми, тобто цей міф 

розглядається як стереотип, що не має актуального підґрунтя. Те ж саме 

спостерігаємо в англомовних джерелах: The kids are to blame: and other myths 

about women and work [іл. мат. 11]. В обох випадках розглядається проблема 

гендерної нерівності, що знаходить своє віддзеркалення у стереотипах, якими 

керується суспільство щодо ролі жінок у рамках інституту праці.  

Наступним за щільністю дискурсивної актуалізації концепту є тематичне 

поле держава. Тут варто зазначити, що, незважаючи на велику кількість 

випадків актуалізації цього концепту (5 випадків), зустрічаються вони лише в 

німецькомовних джерелах з пейоризацією значення лексеми-репрезентанта з 

огляду на негативну оцінку діяльності певної держави з боку ЗМІ та 

громадськості: Russlands nationaler Mythos aber ist in eine Heldengeschichte 

gekleidet, die sich auf den Sieg im Zweiten Weltkrieg beruft und in der das Imperium 

besungen wird [іл. мат. 1]. Тут виявляємо навіть певну демонізацію значення: 

Der Beitrag des gro?en alten Mannes war just eine R?ckbesinnung auf jene 

gebrochenen Mythen, die Portugals Saudade, die Mentalit?t des ewigen Sehnens 

kennzeichnen [іл. мат. 8], де, на відміну від попереднього прикладу, має місце 

міфологізація певної риси, що приписується державі («саудаді» як відчуття 

світлої журби, ностальгії, що приписується португальцям).  

Протилежну ситуацію представляє тематичне поле оточуюче середовище, 

яке знайшло своє віддзекралення лише в англомовних джерелах: That’s how people 

often feel when confronted with climate change myths [іл. мат. 10]. Як і у наступному 

прикладі, тут ми спостерігаємо пейоризацію значення через негативну з боку 

автора оцінку міфологізації кліматичних змін та виникнення у зв’язку з цим 

стереотипів: Antarctic ice is increasing, not melting. Confusion about what’s happening 

to sea ice, and how sea ice differs from land ice, has led to this myth [іл. мат. 4].  

Тематичне поле особистість є особливо цікавим для нашої розвідки, адже 

воно існує в обох мовах. Окремо виділяємо субполе особистості, що пов’язані зі 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
http://www.skepticalscience.com/argument.php
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світом мистецтва. Концепт MYTHOS/ MYTH репрезентується тут такими 

ознаками: Die Rеsistance gegen die Nazis erbl?hte in der Provence ebenso wie der 

Mythos Brigitte Bardot [іл. мат. 2]. Незважаючи на політичний контекст статті, 

Бріджит Бардо тут глорифікується та оцінюється як жінка, що своєю появою у 

фільмі «І Бог створив жінку» символізувала початок сексуальної революції. Іншим 

складником цього субполя є такі рядки: Moonwalkers first look review –Kubrick myth 

becomes misfiring comedy [іл. мат. 9], де йдеться про відомого режисера С. Кубріка, 

який вважається одним з найвидатніших геніїв кінематографу.  

У полі політика зустрічаються такі приклади: Six local government myths 

that annoy council workers [іл. мат. 6], де відбувається пейоризація значення 

ключової лексеми через негативну оцінку автором стереотипів щодо органів 

місцевого самоврядування, що панують у суспільстві. А от у німецькомовному 

прикладі ми спостергіаємо нейтральну вербалізацію досліджуваного концепту: 

Ein Gespr?ch mit dem Historiker Thomas Maissen ?ber die Macht der Mythen – und 

dar?ber, weshalb sie die Politik bis heute pr?gen [іл. мат. 7].  

Концепт MYTHOS/ MYTH актуалізується також у тематичних полях 

публіцистичного дискурсу здоров’я, техніка, організація, навчання, їжа, 

економіка, тварини, але, зважаючи на малу кількість таких випадків, вони 

цікавлять нас лише з огляду на статистичні дані. Оскільки актуалізація 

концепту у давньогрецьких міфах та міфах інших народів світу не є 

релевантною для нашого дослідження, ми оцінили частотність вживання 

лексеми МІФ у значенні хибного уявлення та кожного з тематичних полів (Табл.1).

                    Таблиця 1 

Частотність вживання лексеми-репрезентанта концепту MYTHOS/ MYTH 
у значенні хибного уявлення у базових тематичних полях німецько- та 

англомовного публіцистичного дискурсів 
Тематичне поле «Die Zeit» «The Guardian» Σ 

Хибні уявлення 2 4 6 
Взаємовідносини статей 2 3 5 
Держава 5  5 
Оточуюче середовище  5 5 
Особистості 3 1 4 
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Політика 1 2 3 
Здоров’я 1 1 2 
Техніка 1  1 
Організації 1  1 
Навчання  1 1 
Їжа  1 1 
Тварини  1 1 
Економіка  1 1 

Σ 16 20 36 
 

 Отже, у переважній кількості випадків актуалізації концепту MYTHOS/ 

MYTH у німецько- та англомовному публіцистичному дискурсі значення 

ключової лексеми-репрезентанта пейоризується, набуваючи негативних ознак. 

Також виявлено неспівпадіння щодо змісту окремих тематичних полів у межах 

систем німецько- та англомовного публіцистичного дискурсів, зокрема 

тематичні поля держава та оточуюче середовище. Водночас, значної різниці у 

тематиках німецько- та англомовних публіцистичних джерел як вимірах 

дискурсивної онтології досліджуваного концепту не виявлено. У цьому зв’язку, 

подальше компаративне дослдіження способів дискурсивної актуалізації усіх 

вимірів концепту MYTHOS/ MYTH в публіцистиці німецької, британської, 

американської та українсткої лінгвокультур зі зверненням до методологічного 

інструментарію психолінгвістики становить перспективу нашої наукової роботи.   
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Анотація: Стаття присвячена стилістичному аналізу назв епізодів американського 
телесеріалу “Supernatural”. Розглядаються основні стилістичні прийоми, які реалізують 
інтертекстуальні зв’язки у сучасному англомовному теледискурсі.   
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Аннотация: Статья посвящена стилистическому анализу названий эпизодов 

американского телесериала “Supernatural”. Рассматриваются основные стилистические 
пиёмы, реализующие интертекстуальные связи в современном англоязычном теледискурсе.  
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Summary: The article concerned the analysis of allusions in the episode titles of the American series 
“Supernatural”. It addresses key means representing intertextual reference in modern English TV-discourse stylistics.  
           Keywords: allusions, intertextuality, stylistic figures, TV-discourse. 

 
Мова сучасних телефільмів дає багатий матеріал для дослідження 

функціонування різноманітних стилістичних засобів. Характерною для 

сучасного теледискурсу є поширеність інтертекстуальних зв’язків, зокрема 

часто зустрічаються алюзії, які потребують вивчення і обумовлюють 

актуальність нашої розвідки.   

Об’єктом дослідження є стилістичні фігури мовлення, що вживаються у 

телесеріалі. Предметом дослідження є роль цих стилістичних засобів у 

зазначеному вище серіалі. 

Мета цього дослідження полягає у проведенні стилістичного аналізу назв 

епізодzів телесеріалу “Supernatural” («Надприродне») та їх співвідношення зі 

змістом серії, визначенні фігур мовлення, що там вживаються.  

До завдань дослідження належить: 1) уточнити основні поняття 

стилістики; 2) визначити фігури мовлення та стилістичні засоби, що 

вживаються у назвах епізодів телесеріалу; 3) проаналізувати особливості їхньої 

актуалізації у сюжетах серій.  

Матеріалом для дослідження слугували елементи телесеріалу 

“Supernatural” («Надприродне»), відібрані шляхом типової вибірки.  

Уточнимо основні поняття, що використовуються у роботі. 

Стилістика – розділ мовознавства й літературознавства (поетики), що 

вивчає функційно-стильові засоби мови та їхнє застосування з погляду норм, 

їхніх варіантів (нормативна стилістика) і відхилень (літературна стилістика) в 

синхронному й діахронному (історична стилістика) аналізі. Стилістика також 

досліджує еволюцію стилів у зв'язку з історією літературної мови, мову 

художнього твору в її еволюції, експресивні засоби мови, фігури та тропи [5].  

Одним з основних понять є стилістична фігура або фігура мовлення – 

синтаксичні мовні звороти, орієнтовані на незвичність слововживання, 

посилення емоційності, образності вислову, оздобу мовлення. У більш 

широкому розумінні – це будь-які мовні засоби, включаючи тропи, що надають 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
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мовленню образності і виразності [7]. При цьому троп (гр. tropos – звоpот) – 

пеpеносне вживання слiв, пpи якому вiдбувається пpиpощення змiсту i 

конотацiї. До тропів належать словеснi обpазнi засоби, словесні фігури, які 

вживаються задля досягнення певного ефекту у реципієнта.  

У нашому дослідженні нас цікавили стилістичні засоби, вжиті у назвах 

епізодів телесеріалу “Supernatural”. З огляду на те, що події у шоу 

розгортаються на терені Сполучених Штатів Америки та сам серіал 

розрахований переважно на американську аудиторію, у ньому досить часто 

зустрічаються алюзії на кіно- та музичні твори виробництва США. Цікавим є 

також той факт, що не лише «Надприродне» містить у собі алюзії, цитати та 

ремінісценції, а й саме шоу стає активним учасником інтертекстуальності. 

«Надприродне» набуває усе більшої популярності не лише на тлі побуту, але й 

науки – так, у США, на базі цього серіалу, було розроблено метод навчання 

студентів критичного мислення задля подальшого аналізу літературних творів [10].  

Інтертекстуальність (фр. intertextualite – міжтекстовість) – міжтекстові 

співвідношення літературних творів [2]. Алюзію ми розуміємо як стилістичну 

фігуру, що містить указівку, аналогію чи натяк на певний історичний, 

міфологічний, літературний, політичний або ж побутовий факт, закріплений у 

текстовій культурі або в розмовному мовленні [7]. Одним із еталонних форм 

інтертекстуальності є цитування. Традиційно, тобто у вузькому значенні, 

цитата – це дослівне відтворення фрагменту будь-якого тексту з обов’язковим 

посиланням на джерело запозичення [4]. Ремінісценцію, як форму 

інтертекстуальності, в науковій літературі визначено як “відчутний у 

літературному творі відгомін іншого літературного твору, що виявляється у 

подібності композиції, стилістики, фразеології тощо. Це авторське нагадування 

читачеві про більш ранні літературні факти та їх текстові компоненти. За своєю 

функцією, літературною суттю ремінісценція подібна до стилізації та алюзії, 

однак, на відміну від них, вона неусвідомлена автором і виникає внаслідок 

сильного впливу на нього творів інших письменників [1]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%84%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%84%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
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У рамках серіалу обігруються назви епізодів, які напряму цитують назви 

відомих фільмів. Наприклад, назва епізоду «The Usual Suspects» (1) повністю 

повторює назву фільму Брайяна Сінгера 1995 року. За сюжетом, головні герої 

телешоу потрапляють у поліцію та на допитах розповідають свою версію подій, 

що сталися. При цьому, відповіді героїв на допиті зовсім не відповідають дійсності. В 

цьому прослідковується паралелізм із сюжетом однойменного фільму.  

Алюзія тут має місце не лише у назві: Dean: «My favorite kind. What do 

you think, Scully?»  Sam: «I'm not Scully, you're Scully» Dean: «No, I'm Mulder. 

You're a red-headed woman», що є прямою відсилкою до популярного телешоу 

«Цілком таємно», яке виходило на телеекрани у 1993 – 2002 рр. та сюжет якого 

базувався на розслідуванні загадкових справ.  

Іншим прикладом цитування є епізод «The Magnificent Seven» (2), назва 

якого повністю співпадає з назвою фільму Джона Стерджеса 1960 р. Тут, на 

відміну від фільму, у ролі «чудової сімки» виступають антагоністи, а саме сім 

смертних гріхів, у чому також прослідковується стилістичне забарвлення. По-

перше, сім смертних гріхів є прямою відсилкою до Біблії, по-друге, гріхи 

виступають у людській подобі, тобто є персоніфікованими.   

У цьому епізоді також мають місце алюзії на інші відомі фільми. 

Наприклад, 1) відсилка до фільму «Сім» Девіда Фінчера (Dean: «What’s in the 

box? Brad Pitt? Seven? No?»); 2) алюзія на фільм «Сяйво» Стенлі Кубріка (Pride: 

«Here’s Johnny!»); 3) відсилка до фільму «Апокаліпсис сьогодні» Френсіса 

Копполи (Dean: «You think it’d be Apocalypse Now. It’s been five days. What are 

the demons waiting for?»).  

Наступним прикладом цитування у назвах є епізод «Bad Day at Black 

Rock» (3), який своєю назвою зобов’язаний фільму Джона Стерджеса, який 

вийшов на екрани у 1955 р. Як і головний герой фільму у виконанні Спенсера 

Трейсі, герої телешоу потрапляють до маленького містечка, де з ними 

починають траплятися неприємні ситуації.  

На відміну від фільму, який за жанром є трилером, сюжет серії 

побудований на комічності, що реалізується завдяки:  
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• іронічним висловам: Gordon: «And what was it that convinced you?»  

Kubrick: «God led me to him, and His will is clear»  Gordon: «Okaaaaay... 

That's great». 

• каламбурам: Kubrick: «Don't play with my Jesus», - за сюжетом герой на 

ім’я Кубрік (відсилка до режисера Стенлі Кубріка) звертається до свого 

товариша, який бере у руки іграшку, що зображує Ісуса Христа),  

• алюзіям: (Sam: «I lost my shoe», - фраза відсилає до казки про 

Попелюшку, що створює додатковий комічний ефект у зв’язку з тим, що 

фанати серіалу дали Джареду Падалекі – акторові, який виконує роль 

Сема – прізвисько «Рапунцель», яке є відсилкою до персонажу іншої 

казки братів Грімм) та ін.  

Назва іншого фільму використовується також у епізоді «Sin City» (4), 

назва якого співпадає з екранізацією коміксів Френка Міллера 2005 р. У цьому 

епізоді мають місце алюзії на Біблію: згадується ім’я Люцифера, який за 

Біблією був занепалим ангелом, який забажав стати рівним Богові і за це був 

скинутий з небес, у серіалі він головує над усіма демонами у пеклі; називається  

ім’я жовтоокого демона – Азазель, який у християнстві є також занепалим 

ангелом, який став демоном пустелі та породив ритуал «цапа-відбувайла».  

У назвах епізодів також часто застосовується не пряме цитування, а 

алюзії. Наприклад, назва епізоду «Ghostfacers» (5)  відсилає нас до фільму 

«Ghostbusters» режисера Івана Райтмана, який вийшов на екрани у 1984 р.  

Назва є не єдиною відсилкою до цього фільму. Рядки пісні «Приборкувачів» 

«We`re who you`re gonna call» є алюзією на рядок «Who you`re going to call» 

саундтреку до зазначеного вище фільму, навіть сама мелодія «Приборкувачів» 

нагадує мелодію «Мисливців за привидами».  

У самому епізоді зустрічаються алюзії на фільм «Робокоп» режисера 

Пола Верховена, який вийшов на екрани у 1987 р., (Spruce: «You're Robocop»  

Corbett: «Robocop? You think I… you think I look like Robocop?») та 

кінофраншизу «Рембо: Перша кров»  – кінофільм виробництва США, знятий за 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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однойменним романом Девида Морела (Dean: «Okay, well, listen, you and Rambo 

need to get your girlfriends and get out of here»).  

Назва іншого фільму обігрується також у епізоді під назвою «It's a 

Terrible Life» (6), яка апелює до фільму «It`s a Wonderful Life» режисера Френка 

Капри. За сюжетом в обох картинах провідну роль грає ангел, який показує 

головним героям їхню важливість для оточуючого світу.  

Ця серія є вельми цікавою з огляду на множинні алюзії: Ian: «I mean, 

thank God we got Harry Potter here to save us all from the apocalypse» - відсилка 

до серії книжок британської письменниці Дж. К. Роулінг про хлопчика-

чарівника Гаррі Поттера), так і до попередніх епізодів самого 

серіалу «Надприродне» (Sam: Yeah, 'cause I only moved here 'cause I just broke up 

with my fiancée, Madison. But I called her number and I got a damn animal hospital» 

- відсилка до героїні епізоду «Серце» - дівчини на ім`я Медісон, в якої 

зав`язуються інтимні стосунки з Семом, але яка виявляється перевертнем.   

Алюзією на фільм «Загадкова історія Бенджаміна Баттона» режисера 

Девіда Фінчера є епізод під назвою «The Curious Case of Dean Winchester» [іл. 

мат. 7]. сюжет обертається навколо несподіваних проблем з віком головного 

героя: Dean: «And steal me fifty. Benjamin Button me back into burger shape. What 

do you think?». У цьому епізоді головний герой раптово старішає через магічні 

причини та намагається повернути свій нормальний вік, у той час як у фільмі 

мова йде про людину, яка з’явилася на світ похилою та поступово молодшає.  

Іншим прикладом алюзії у назві епізоду є серія «Sam, Interrupted», яка 

апелює до фільму Джеймса Манголда «Girl, Interrupted». В обох кінострічках 

дія відбувається у психіатричній клініці та обертається навколо самогубств, 

тільки у разі «Надприродного» ці самогубства не є справжніми. У серії 

зустрічаються також відсилки до інших кінокартин, як наприклад, до 

американського трилеру 1991 року «Мовчання ягнят» (Dean: «Well, then...Quid 

pro quo, Clarice» Dr. Cartwright: «Okay, Hannibal. I'll go first. How many hours a 

night do you sleep?»), фантастичного серіалу «Цілком таємно» (Patient: «Yeah, 

and it was an alien, like on X-Files») та стрічки Мілоша Формана «Пролітаючи 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1
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над гніздом зозулі» з Джеком Ніколсоном у головній ролі (Dean: «Alright, look, 

Nurse Ratched, let's get one thing straight. I've seen Cuckoo's Nest, so don't try any 

of that soul-crushing, authoritarian crap on me, hm?», - дія фільму відбувається у 

психіатричній лікарні та життя там показано з точки зору одного з пацієнтів). У 

цьому епізоді можна також зустріти алюзію зі світу музики – імена, під якими 

головні герої потрапляють до лікарні, – Алекс та Едвард Ван Хален. Насправді 

це імена братів-засновників американської хард-рок групи «Van Halen».  

Проаналізувавши стилістичні засоби, які були вжиті у назвах серій 

телешоу “Supernatural” («Надприродне»), та особливості їхньої актуалізації, ми 

дійшли висновку, що дуже вживаними є алюзії та цитування відомих 

американській публіці фільмів та серіалів. Завдяки використанню таких 

стилістичних засобів творці шоу можуть «підказувати» глядачеві, про що 

приблизно піде мова у тому чи іншому епізоді. Також, у певних випадках, такі 

алюзії можуть викликати комічний ефект та уможливити використання певних 

стилістичних засобів у рамках окремого епізоду (як наприклад, у епізоді 

«Загадкова історія Діна Вінчестера»), де алюзія на фільм прослідковується не 

тільки у назві, але й у середині серії.  
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В цій статті висвітлюється теоретичний аналіз процесу формування навичок усного 
мовлення й доцільність використання розробленого комплексу вправ з метою оптимізації 
навчання за темою «Абстрактні поняття» 
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В данной статье раскрывается теоретический анализ процесса формирования навыков 

устной речи и целесообразность использования разработанного комплекса упражнений с 
целью оптимизации обучения в рамках темы «Абстрактные понятия». 
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The article  deals with the theoretical analysis of speaking skills and habits formation and 
appropriateness of the developed set of exercises for the improving of teaching process on the basis 
of topic “Abstract Concepts”. 

Key words: exercise, habits, skills, experimental teaching 
 
Дана стаття присвячена пошуку шляхів активізації навчання усного 

мовлення у середніх навчальних закладах на матеріалі теми «Абстрактні 

поняття». 

Усне мовлення включає в себе говоріння та аудiювання, які є засобами 

обміну та отримання інформації. Теоретичним і практичним проблемам змісту 

навчання говоріння присвятили свої праці такі науковці, як І.О. Зимня, О.О. 

Леонтьєв, Т.В.Ря6ова, В.А. Бухбіндер, С.М. Ніколаєва. Але, як свідчить 

проведений нами аналіз існуючих навчальних матеріалів для шкільних 

навчальних закладів, деякі теми фактично не отримали належної методичної 

розробки згідно Програми навчання з іноземної мови. Зокрема, не існує 

розроблених завдань і комплексів вправ для навчання теми «Абстрактні 

поняття», а дані, що вибірково наводяться в існуючих посібниках, не сприяють 

створенню повної орієнтувальної основи дій (ООД) у учнів. Цими факторами 

зумовлюється актуальність нашої роботи.  

Об'єктом дослідження став процес формування навичок усного мовлення 

у  середньому навчальному закладі.  

Предмет дослідження – зміст і структура комплексу вправ, спрямованих 

на формування таких навичок. 

Метою дослідження було теоретичне обґрунтування факторів, що 

впливають на формування навичок, а також розробка комплексу вправ за темою 

«Абстрактні поняття». 

  Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:  

• Проаналізувати дані методичних робіт, в яких розглядаються етапи 

формування навичок усного мовлення, а також вивчити дані 

лінгвістичних, психологічних і методичних робіт, в яких досліджуються 

зміст та шляхи організації мовного матеріалу в дидактичних цілях. 

• Вивчити труднощі, які виникають у учнів при усному мовленні. 
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• Розробити комплекс вправ з опорою на автентичні матеріали. 

• Перевірити ефективність розроблених матеріалів. 

     Гіпотеза дослідження була сформульована наступним чином. 

Формування навичок усного мовлення доцільно проводити в системі, з 

урахуванням особливостей навчання аудіювання як рецептивного виду 

мовленнєвої діяльності та говоріння як продуктивного виду МД. При розробці 

системи вправ слід враховувати інтерактивні технології навчання та 

особливості навчального процесу, при якому у навчання включаються 

завдання, розв’язання яких потребує мислення вищого рівня; сам навчальний 

процес організований як дослідження учнями певної теми, самостійного 

створення ООД, що досягається шляхом інтерактивної взаємодії; результатом 

навчання є не засвоєння фактів чи чужих думок, а вироблення власних суджень; 

при цьому оцінювання результатів проходить із використанням зворотнього зв’язку 

«учні – учитель» на основі дослідницької активності учнів в класі. 

На першому етапі дослідження було показано, що механізм усно 

мовленнєвої  діяльності можна уявити у вигляді багатоярусної структури, що 

характеризується одночасністю погоджених процесів,  які протікають 

самостійно на різних рівнях. Можна розрізнити: змістовно-інтенційний, 

понятійний; словесно-синтактичний та артикуляційний рівні. Особливості 

кожного рівня мають бути враховані при формуванні як продуктивних, так і 

рецептивних навичок [2].  

На наступному етапі ми зробили аналіз труднощів, що виникають при 

усному спілкуванні, та  об'єднали їх в наступну схему: труднощі, що зв'язані  1) 

із  мовною формою; 2) зі змістом розуміння фактів; 3) з умовами презентації 

тексту; 4) зі сприйняттям виду мови: монологічної чи  діалогічної [3]. Ці 

труднощі були враховані при розробці системи вправ. 

Для розробки системи вправ був зроблений огляд новітніх методів 

навчання, після чого ми виділили три етапи створення системи вправ: 

1) створення ООД; 

2)  вправи для формування мовних навичок говоріння; 
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3)  вправи для розвитку вміння говоріння 

З метою формування мотивації щодо вивчення теми «Абстрактні поняття» 

учням була запропонована картинка та наступні запитання до неї.  

 

• Look at the title. Look at the cartoon. What do you think the issue of the unit      

will be? 

• What is the message of humor of the cartoon. 

     Таким чином, перша вправа була дискутивною. Вона сприяла 

актуалізації знання учнів: визначенню рівня знань то темі, пригадуванню всього, 

що вже відомо. Активність учнів на цьому етапі – запорука вдалого засвоєння 

нового, бо міцним фундаментом знань, які формуються, є те, що вже було 

досконально зрозуміле. Ключовим моментом стадії актуалізації є 

стимулювання зацікавленості і цілеспрямованості.  

     При створенні ООД ми використовували 3 тип навчання (згідно теорії 

Гальперина [1]), при якому учні, виконуючи розроблені викладачем  завдання, 

самостійно робили висновок про мовні засоби, які вживаються в рамках теми 

«Абстрактні поняття».  Широко були використані засоби зорової наочності у 

виді таблиць та  малюнків. Завдання мали підстановочний характер і сприяли 

формуванню лексичних навичок по темі. Приклад вправи надано нижче.  

• Match the words with the shape.                                                 

square     rectangle     triangle     cube     circle     oval     octagon 

     heart-shaped     star-shaped     cylindrical     diamond-shaped 
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     Наступна група вправ була трансформаційною та мала умовно-

комунікативний характер. Завдання були різноманітними. Приклади таких 

завдань надано нижче.  

• Match the numbers with the way they are said. 

• '0' is said in different ways depending on the context. Match the spoken 

phrases with the situations. 

• Write thenumber name. 

• Use the idiomatic expressions which contain ordinal numbers to complete the 

sentences below. 

• Write out the expressions in full. 

Далі йшли респонсивно-репродуктивні вправи, метою яких було розвиток 

навичок спілкування в природній ситуації. Учні конструюювали діалоги, 

вживаючи лексичні підказки, а потім драматизували їх, формуючи навички 

підготовленого спілкування. Завершували систему перекладні, комунікативні 

вправи та умовна бесіда.  Прикладом комунікативних вправ може бути 

наступне завдання, що спрямоване на розвиток логіки у учнів, тобто навичок 

мислення вищого рівня. 
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US States Logic Puzzle 
Four children live in different US states. Find out where each of them lives. 
 California  Texas  Illinois  New York 

Ann . . . .     
Jon . . . .     
Mark . .      
Bill . . . .     

 
1. Bill's state does not have an "x" in it; neither does Ann's. 
2. Mark's state is a single word. 
3. Bill does not live near the west coast of the US. 
4. Ann lives west of the Mississippi River. 
5. Mark's state borders a Great Lake. 

 

Після створення системи вправ, було проведене експериментальне 

дослідження її ефективності.  

Згідно програми, викладачем були виділені 32 контрольні моменти. 

Процедура контролю полягала в наступному. Випробуваним в індивідуальному 

порядку пред'являвся текст, пов'язаний із вивченою тематикою і давалося п'ять 

хвилин на підготовку, після чого випробувані висловлювали своє ставлення до 

прочитаного. Повідомлення кожного випробуваного після заняття 

аналізувалося викладачем з точки зору вживання тематичного матеріалу. За 

кожну правильно вжиту одиницю виставлявся 0.25 бала. Таким чином, 

максимальна кількість балів могла скласти 8. Згідно існуючих рекомендацій, 

бал був помножений на 12.5, для того щоб отримати величину по Болонській системі.  

 Результати перед експериментального та післяекспериментального зрізів 

надано в таблицях 1 та 2 відповідно.  

Таблиця 1. Результати передекспериментального зрізу. 
Бали A B C D E F 
Кількість студентів – 1 2 2 5 2 

 

Таблиця 2. Результати післяекспериментального зрізу. 
Бали A B C D E F 
Кількість студентів 3 4 3 2 – – 
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   Таким чином, був зроблений висновок про ефективність розробленої 

системи вправ для формування навичок говоріння по темі «Абстрактні 

поняття». 
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англоязычном диалогичном дискурсе. Проанализировано частотность и мотив 
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 The article investigates usage of stylistic figures of speech in the English dialogue 
discourse. The article analyses frequency and usage motives of the figures basing on the English-
speaking series “Veronica Mars”. 

Key words: allusion, aposiopesis, ellipsis, euphemism, figure of speech, irony, metonymy.  
 

Зазвичай, матеріалом для дослідження фігур мовлення є літературні 

твори, які містять у собі повний спектр стилістичних засобів для детального 

аналізу та інтерпретації як самих фігур, так і творів у цілому. Вони можуть 

відрізнятися одна від одної формою, функцією, засобами утворення, але всіх їх 
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об’єднує одне завдання та одна мета, яку переслідує автор, – наблизити читача 

до події, змалювати її якнайяскравіше та якнайчіткіше, надати читачеві 

можливість наблизитися до героїв, ситуації, місцевості та підштовхнути його до 

головної проблематики твору.  

У такому випадку, якщо літературні твори надають нам всі умови для 

успішного вивчення фігур мовлення, чому ми все частіше звертаємося до 

телевізійного та кіномистецтва? Окрім одного, вже давно загальновідомого 

факту про те, що телебачення  міцно і надовго зайняло місце у майже кожному 

суспільстві, продукти телебачення (в нашому випадку – телесеріали) 

дозволяють нам подивитися з різних кутів на повсякденне життя, а, отже, і на 

комунікацію між людьми.  

Пересічна людина, яка ніколи не заглиблювалася у питання стилістики, 

може бути здивована тим, як багато стилістичних засобів ми використовуємо 

під час повсякденної комунікації. Ми ніколи не загострюємо на цьому увагу 

(окрім випадків іронії та сарказму, які може розпізнати кожен з нас), бо 

стилістичні фігури виконують своє головне комунікаційне завдання – 

впливають на співрозмовника, виражають нашу думку та ставлення. Саме тому 

вважаємо актуальним вивчення стилістичних особливостей неформальної 

комунікації.  

Об’єктом дослідження є фігури мовлення, що використовуються в 

телесеріалі  «Вероніка Марс». 

Предметом дослідження є вплив стилістичних засобів на глядача. 

Метою даного дослідження є стилістичний та кількісний аналіз фігур 

мовлення, що функціонують у обраному серіалі.  

Поставлена мета дослідження передбачає виконання таких завдань: 

− уточнити поняття «стилістичний засіб»; 

− проаналізувати використання певних фігур мовлення; 

− дослідити частотність використання фігур мовлення у телесеріалі. 

Матеріалом дослідження є англомовний телесеріал «Вероніка Марс», що 

демонструвався на телеканалі CW/UPN з 2004 по 2007 роки, складається з 3 
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сезонів та налічує 64 серії [5]. Цей молодіжний детективний телесеріал було 

обрано для дослідження через його головну цільову аудиторію – підлітків, що 

ставило перед творцями серіалу завдання наблизитися до світу молоді не тільки 

завдяки тематикам та проблемам, але й за допомогою мови. 

До найуживаніших фігур мовлення у телесеріалі можна віднести, перш за 

все, апосіопесіс, тобто стилістичну фігуру замовчування, раптовий обрив думки 

посередині висловлювання, викликаний різними обставинами (небажанням 

продовжувати розмову, обережністю, темами-табу, хвилюванням, натяками та 

ін.) [2, c. 220]. У якості прикладів апосіопесіса можна розглянути наступні 

репліки та висловлювання:  

(1) Given our relationship with that family, I just… - Fine, I said okay! (сезон 

1, серія 1) [7] 

У цьому прикладі є дві причини обриву речення: по-перше, мовця було 

обірвано співрозмовником, який хотів якнайшвидше висказати свою думку; по-

друге, мовець замовчує давно та загальновідому інформацію, яку йому 

неприємно обговорювати.  

(2) I don’t care. It doesn’t matter…  (сезон 1, серія 1) [7] 

Даний приклад, а саме, його перша частина, чітко вказує на небажання 

мовця продовжувати розмову. 

(3) I haven’t seen you since… (сезон 1, серія 2) [7] 

(4) Worse. I’m skinny-dipping in some hot tub and…   I have this…popsicle 

and I…    (сезон 1, серія 20) [7] 

Мовець обриває речення через відчуття дискомфорту перед опонентом у 

зв’язку з подіями, які трапилися з останнім (у першому прикладі – 

зґвалтування, у другому – події вечірки), та через тему-табу (зґвалтування, 

натяк на непристойну поведінку) у даній ситуації. 

(5) They say, they bought the beer, but we’ve got it all on tape, so… (сезон 1, 

серія 1) [7] 

Замовчуванням мовець робить натяк на подальші дії опонента 

(переглянути відеозапис).  
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Іншою синтаксичною фігурою поряд з апосіопесісом є еліпс. Ця 

стилістична фігура полягає у пропущені структурних елементів у вислові, що 

мають домислюватись у контексті; вживається як у цілях мовної економії, так і 

для надання експресивного відтінку [3, c. 195]. Наприклад: 

(6) I get it. Okay. Alright. Very funny. ( сезон 1, серія 1) [7] 

У наведеному прикладі оминається дієслово-зв’язка задля підвищення 

рівня експресивної забарвленості висловлювання.  

(7) One of my clients dances at the Seventh Veil. – Classy. (сезон 1, серія 3)[7] 

У даному випадку репліка-відповідь є одним з найуживаніших прикладів 

еліпсу з метою мовної економії.  

(8) I’ve got a secret. A good one. Later. (сезон 1, серія 2) [7] 

(9) Veronica. My office. Now. (сезон 1, серія 16) [7] 

В обох випадках еліпс виконує роль додаткового повідомлення та робить 

натяк на подальшу інформацію, концентруючи нашу увагу на  характеристиках 

живого мовлення (спонтанність, невимушеність, непідготовленість).  

(10) Alright. One week. After that we come for you. Your boy. Your dog. (сезон 

1, серія 1) [7] 

Окрім додаткового повідомлення, у даному прикладі еліпс також виконує 

функцію нагнітання атмосфери та вираження погрози. 

Важливою характеристикою підлітковою комунікації у серіалі «Вероніка 

Марс» є використання іронії. Цей сатиричний засіб реалізує два значення: 

словникове та контекстуальне. Обидва значення, однак, протилежать одне 

одному [2, c. 138].  

(11) Congratulations! In your short time here you’ve managed to piss off the 

motorcycle gang and the local sheriff. (сезон 1, серія 1) [7] 

Іронічність виразу у наведеному прикладі підкреслює також ідіоматичний 

вираз „piss off“, який у даному випадку використається у значенні «вивести з 

себе», «роздратувати».  
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(12) Well first, I’d just like to say the other nominees are all such gifted 

criminals. And I wanna thank my agent, and my publicist, for always shooting me from 

the left side. (сезон 2, серія 6) [7] 

(13) Can I get you anything? Mimosa? Finger sandwich? A tissue? (сезон 1, 

серія 13) [7] 

Іронія використовується для підкреслення негативного та глузливого 

ставлення мовця до певної пропозиції. 

Під час повсякденної комунікації, а особливо серед підлітків, велику роль 

грають різноманітні прізвиська, які дають яскраву характеристику людини. До 

стилістичних фігур, які може бути використано для створення нових прізвиськ, 

слід приділити особливу увагу метонімії та її видам. 

Метонімія – це стилістична фігура, яка переносить значення одного слова на 

найменування іншого предмета, пов’язаного з властивостями цього слова [3, c. 130]. 

(14) She’s a thrill seeker. (сезон 1, серія 3) [7] 

(15) Sassy says … (сезон 1, серія 1) [7] 

(16) Hey, snitch! (сезон 1, серія 1) [7] 

Ці приклади є одним з різновидів метонімії, а саме – бахувріхі, 

стилістичної фігури, яка називає людина або предмет, виходячи з ознак, які їх 

характеризують [6]. У кожному з висловлювань бахувріха використовується для 

більш точної та яскравої характеристики людини (наприклад, snitch – стукач). 

Наступною поширеною фігурою є антономазія, різновид метонімії, який 

утворюються за допомогою вживання власного імені замість загального, і 

навпаки. [3, c. 135] До антономазії можна віднести наступні приклади:  

(17) What’s up, Nancy Drew. (використання імені літературного 

персонажу для означення занадто допитливої, кмітливої дівчини) (сезон 1, 

серія 2) [7] 

(18) 09ers (загальна назва мешканців району з індексом 90909) (сезон 1, 

серія 2; сезон 2, серія 19) [7] 

Доволі популярним серед молоді є також використування алюзій, 

стилістичних фігур, які містять вказівку, аналогію або посилання на 
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історичний, літературний, побутовий загальновідомий факт [2, c. 177]. Однією з 

найуживаніших алюзій у телесеріалі «Вероніка Марс» можна назвати алюзію на 

кінофільм-мюзикл «Чарівник країни Оз», яка стала фірмовою фразою одного з 

головних героїв:  

 (19) Go see the wizard. Ask for a little backbone. (сезон 1, серія 1) [7] 

Цей вираз також відноситься до евфемізму, стилістичної фігури, яка 

замінює грубе, різке слово чи вираз на більш прийнятне (в даному прикладі 

мовець відправляє опонента «куди подалі», не використовуючи непристойних, 

неналежних слів) [2, c. 163]. 

Прикладами алюзій також є такі речення, як:  

(20) You have to kiss a few toads to meet the right guy. (відсилка до казок)        

(сезон 1, серія 2) [7] 

(21) Sodapop (порівняння з героєм фільму «Ізгої») (сезон 1, серія 2) [7] 

(22) Oh. Hello. Which one are you? Humpty? Zorro?   (сезон 2, серія 10) [7] 

Таким чином, проаналізувавши репліки героїв телесеріалу «Вероніка 

Марс», можна зробити висновок, що до найуживаніших фігур мовлення серед 

підлітків належать: апосіопесіс (30%), іронія (23%), еліпс (18%), різновиди 

метонімії (14%), алегорія (10%), частка інших фігур (алюзій, евфемізмів, 

антономазії) становить 5 %. Також було помічено, що використання деяких 

фігур (алюзій та антономазії) тісно пов’язано з місцевою культурою, звичаями, 

а також віком опонентів та соціокультурними реаліями.  

Перспективу дослідження вбачаємо у більш детальному аналізі фігур 

мовлення на базі ширшого мовного матеріалу. 
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Звернення до гендерного аналізу літературних персонажів зумовлено 

антропоцентричними тенденціями сучасної лінгвістики, нагальністю питання 

співвідношення мови та мислення, проблеми його національної та гендерної 

специфіки. Саме тому дипломна робота присвячена дослідженню гендерних 

характеристик героїв англомовного фольклору.  

Актуальність даної теми обумовлена увагою в останні десятиліття як 

вітчизняних, так і закордонних лінгвістів до гендерних аспектів мови та 

мовлення (О.Л. Бессонова, О.В. Дудоладова, І.В. Зикова, А.В. Кириліна, 

І.І. Халєєва, А.П. Мартинюк, Л. Ірігарей, Д. Камерон, Ю. Крістєва, Р. Лакоф, 

Д. Таннен та ін.) Обє’днуючи два напрями, лінгвістичної гендерології та 

соціолінгвістики, робота орієнтована на аналіз проблеми мовної реалізації 

знань і уявлень, що визначають загальну картину світу представників 

англомовної спільноти, тобто перебуває в площині антропоцентричної 
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спрямованості сучасного мовознавства. 

Об'єктом аналізу є британський фольклор, що функціонує як засіб мовної 

об’єктивації гендерних стереотипів. 

Предметом дослідження є семантичні соціокультурні характеристики 

англомовного фольклору, що уможливлюють його функціонування як джерела 

поведінкових настанов, які віддзеркалюють гендерно диференційовану 

поведінку. 

Отже, мета роботи полягає у дослідженні гендерних ознак героїв 

британського фольклору, а також вивчення специфіки функціонування 

гендерних стереотипів в англомовних фольклорних текстах. 

Вищезазначена мета вимагає вирішення наступних завдань: 

1) уточнити поняття «гендер», «гендерний стереотип» та споріднені з 

ними поняття;  

2) визначити зміст і ознаки поняття «фольклор» та описати його 

специфічні ознаки як контексту функціонування гендерних стереотипів, що 

віддзеркалюють і регулюють поведінку індивіда в системі соціальних зв’язків; 

3) дослідити характеристики чоловічих і жіночих персонажів як 

прототипних категорій, що мають центральні (характерні, типові для 

британського фольклору) та периферійні ознаки; 

4) провести аналіз частотності вживання характеристик зовнішності, 

інтелекту та професійної діяльності відносно маскулінних та фемінних 

персонажів.  

Матеріалом дослідження слугував англомовний фольклор народів 

території сучасної Великобританії, а саме тексти 100 англійських, ірландських, 

шотландських та уельських народних казок (що становить близько 700 

друкованих сторінок), дитячі поезії: лічилки, примовки, колискові, загадки, 

інші віршовані твори (169 поезій – 245 сторінок), а також 285 англійських 

прислів’ їв  і приказок, пов’язаних з гендерною семантикою.  

Наукова новизна дослідження полягає у системному підході до вивчення 

фольклору Великобританії (а саме: гендерних ознак фольклорних героїв) на 
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матеріалі різних видів народної творчості.  

Методика дослідження визначена завданнями, матеріалом та 

спрямованістю роботи і має комплексний характер. 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, а також контекстуальний 

і соціолінгвістичий. Отримані результати були узагальнені за допомогою 

кількісного аналізу.   

Методологічними засадами роботи є положення сучасної соціолінгвістики, 

лінгвістичної гендерології та літературознавства. 

З'ясування ролі статі у розвитку культури, їх символічного і семіотичного 

вираження у філософії, історії, мові, літературі, мистецтві дозволяє виявляти 

нові аспекти розвитку соціуму, глибше проникнути в сутність процесів, що 

відбуваються. З огляду на значущість цієї проблематики, можна сказати, що 

гендерний "вимір" дає можливість по-іншому глянути на добре відомі факти чи 

добутки, інтерпретувати їх з урахуванням гендерної диференціації, виявити 

субтексти, що відбивають символи жіночого досвіду, а також деконструювати, 

здавалося б, непорушні поняття [1; 2; 3; 4]. 

Відмінності у поведінці представників протилежних статей завжди 

викликали особливий інтерес до природи чоловіків та жінок, зумовивши 

виникнення категорії «гендер», тобто сукупність соціальних очікувань і норм, 

цінностей та реакцій, які формують окремі риси особистості. Під впливом 

історичних, політичних, суспільних і культурних змін за кожним індивідом у 

певному соціумі закріплюється гендерна роль чоловіка чи жінки [4]. На їх 

основі створюються деякі узагальнені уявлення про особливості поведінки 

чоловіків і жінок, про очікувані від них реакції та дії, про прийнятні тільки для 

чоловіків і тільки для жінок види діяльності – у суспільній свідомості 

формуються гендерні стереотипи [3]. 

Феномени гендеру та культури тісно взаємопов’язані і взаємозумовлені в 

рамках літературного тексту, який вважається історичним феноменом людської 
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культури. Оскільки художній твір створюється в певному культурному 

просторі, і культура є одним з детермінуючих чинників при формуванні 

гендерного компонента [5], у ньому знаходять відображення гендерні 

стереотипи певного історичного періоду, фіксуючись  у вигляді лексем, 

словосполучень, паремій та мікротекстів, а також за допомогою репрезентації 

гендерно маркованих мовленнєвих характеристик персонажів залежно від їх статі. 

Дослідження британської фольклорної картини світу з позиції гендерного 

підходу дозволило отримати культурно і соціально значущу інформацію про 

жіночі і чоловічі якості, атрибути і норми поведінки. У британських 

фольклорних текстах зовнішні ознаки образів жінки та чоловіка формують 

складний ментальний простір, що відрізняється оцінним характером. Слід 

звернути увагу на той факт, що презентація осіб чоловічої та жіночої статі 

відбиває патріархатний устрій суспільства, де чоловік виконує роль добувача-

годувальника, займає активну соціально-психологічну позицію, яка досягається 

завдяки таким маскулінним рисам, як: розум, рішучість, хитрість, самостійність 

та працездатність. Фольклорні жіночі образи орієнтують жінку на виконання 

стереотипної ролі берегині домашнього вогнища, матері, дружини. Така роль, 

наділяючи жінку позитивними рисами відданості, піклування, водночас 

обмежує її діяльність сімейно-побутовою сферою.  

Проте давній героїчний епос кардинально відрізняється від стереотипних 

уявлень про гендерні ролі. Чоловіки и жінки демонструють відвагу і мужність, 

розумність і відданість моральним цінностям, обіцянкам і обов’язкам. Жінки 

відрізняються і силою, і мужністю, і відвагою. 

В результаті розгляду англійських прислів'їв, які є сховищем 

національних засад і традицій, було виявлено, що саме прислів'я найбільш 

яскраво і деталізовано відображають образ жінки. У прислів'ях представлені 

соціальні ролі жінки і стереотипні жіночі характеристики.  

З виокремлених 285 прислів'їв ми виділити шість груп: 

• «Жінконенависництво» (51 %): 

• «Жіночі характеристики» (про балакучість жінок (19 %)), з них: 
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• про нерозумність жінок (5 %): 

Хоча англійці закликають берегти жінок і обережно поводитися з ними, 

бо вони і не гострі розумом, кількість жінконенависницьких паремій свідчить 

про неприязнь до жінок. Характерним є образ жінки-господині, що сидить 

вдома і працює від зорі до зорі. Також простежується думка про гріховність 

жінки та її зв'язок з дияволом. Ставлення до розумових здібностей жінки 

двоїсте: є прислів'я, що визнають мудрість жінки і заперечують. Жінки 

переймаються своїм віком і своєю зовнішністю, користуються своєю слабкістю, 

вдаються до різних хитрощів і люблять поговорити. 

• «Дружина» (9 %): 

(1) There is no devil so bad as а she devil. 

(2) Women are like wasps in their anger. 

(3) Women in state affairs are like monkeys in glass-houses. 

(4) A woman, a dog, and a walnut tree, the more you beat them the better they be. 

• «Жіноча половина сім'ї» (5 %):  

(5) A woman's place is in the home. 

(6) It's a sad house where the hen crows louder than the cock. 

(7) A woman can throw out the window more than a man can bring at the door. 

(8) Wife and children are bills of charges. 

(9) Bachelor’s wives and maids’ children are well taught. 

(10) In choosing a wife, and buying a sword, we ought not to trust another. 

(11) A horse, a wife and a sword may be showп but not lent. 

• «Чоловік і жінка» (4 %): 

(10) A good husband makes a good wife. 

 (11) There is one good wife in the country and every man thinks he has her. 

 (12) He that tells his wife news, is but newly-married. 

Cлід відзначити, що у пареміях описані і позитивні характеристики жінок (7 %):  

• «Мати (6 %)»: 

(13) A mother's love never ages. 

(14) A man's mother is the other God.   
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(15) He that would the daughter win must with the mother first begin. 

• «Гарні жінки» (2 %):  

(16) A cheerful wife is the joy of life. 

(17) A little house well filled a little land well tilled, and a little wife well willed. 

Наведені прислів’я та приказки відображають характерні для 

британського буденного менталітету уявлення про соціальні ролі чоловіка і 

жінки, які втілюються у семіотичному коді культури. Показовим є той факт, що 

відображені не тільки патріархатні (чоловік – господар (78 %)), але й 

альтернативні моделі (жінка – господиня» (22 %)). Ця обставина бачиться 

особливо значущою, оскільки, виступаючи у функції культурних знаків, паремії 

задіяні не тільки у відтворювані настанов національної культури, але й 

формують її разом із засвоюванням та використанням мови. 

Перспективними та актуальними залишаються питання вербалізації 

загальнолюдських цінностей, паритетних міжгендерних відносин, заснованих 

на принципах кооперації, ввічливості та поваги. Перспективу даної роботи 

бачимо у дослідженні новітніх фразеологічних утворень з метою детального 

вивчення ступеню  реагування фольклору на сучасні суспільні процеси.     
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У статті висвітлюється сутність та складові англомовної граматичної компетенції, 
розглядаються етапи формування граматичних навичок, аналізуються фактори, що 
впливають на ефективність процесу навчання. 

Ключові слова: англомовна граматична компетенція, етапи, навички. 
В данной статье раскрывается сущность и составляющие англоязычной 

грамматической компетенции, рассматриваются этапы формирования грамматических 
навыков, анализируются факторы, влияющие на эфективность процесса обучения 

Ключевые слова: англоязычная грамматическая компетенция, навыки, этапы. 
The article concerns the essence and components of English language grammatical 

competence, the stages of forming the grammar skills, and the factors which influence the formation 
of teaching are analyzed and substantiated. 

Keywords: English language grammatical competence, skills, stages.  
 

В умовах сьогодення зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між 

державами і модернізація освіти, спрямована на розвиток мобільності, 

саморозвитку і варіативності процессу навчання суттєво вплинули на підхід до 

викладання іноземної мови. Серед актуальних проблем сучасної методики 

вагомим чинником є пошук шляхів підвищення ефективності оволодіння 

іноземною мовою.  

Аналізуючи наукову літературу з проблеми нами було виявлено, що 

багато діячів у сфері методики викладання іноземної мови  приділяли велику 

увагу  дослідженню формування граматичних навичок. Зокрема, принципи 

організації й навчання граматичного матеріалу  досліджувались у роботах 

О. І. Москальської, Ю. І. Пассова, Н. І. Рахманова, Н. К. Скляренко, Л. М. Черноватого 

L. Bachman, M. Canale та ін.; дослідженням сутності граматичних навичок 

займалися П. Б. Гурвич, М. Ю. Кудряшов, Р. К. Миньяр-Белоручев, О. Є. Михайлова, 

С. Ф. Шатілов, S. Gaies, S. Krashen та ін.; питання з методики і конкретні 

рекомендації з формування граматичних навичок мовлення висвітлені у 

наукових працях В. В. Голубець, А. Н. Ковальчук, Є. Ю. Мельник, М. В. Рябих, 
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A. D. Cohen, J. C. Richards, R. Schmidt, S. Thornbury, H. Widdowson, E. Williams, 

та ін. Однак проведені дослідження не вичерпують усіх проблем, що виникають 

у навчанні іноземної мови. Недостатня розробленість у плані найбільш 

ефективних методичних прийомів спрямованих на усунення труднощів 

вживання форм способу та часу англійських дієслів у їх порівнянні зумовлює 

актуальність нашої роботи.  

Об’єктом дослідження є граматична компетенція студентів молодших 

курсів. Предметом дослідження обрано шляхи формування граматичних 

навичок студентів молодших курсів. 

Мета даної роботи полягає в розробці комплексу вправ для навчання 

студентів молодших курсів форм способу та часу англійського дієслова. 

Поставлена мета передбачає розв’язання наступних завдань: 

• Дослідити основні особливості вивчення форм способу та часу 

англійського дієслова; 

• розглянути етапи формування граматичних навичок; 

• класифікувати вправи для формування граматичних навичок;  

• розробити комплекс вправ для формування граматичних навичок. 

Для вирішення поставлених задач використовувалися наступні методи: 

аналіз та вивчення літератури з даної проблематики; аналіз та узагальнення 

інформації; методичний експеримент та статистична обробка даних.   

Наукова новизна дослідження полягає у поглибленні знань щодо 

формування навичок форм способу та часу англійського дієслова. 

Практичне значення данного дослідження полягає в укладенні 

методичних рекомендацій з формування граматичних навичок та складанні 

вправ для їхнього практичного втілення. 

Матеріалом дослідження було обрано автентичні англомовні тексти на 

основі матеріалів ВВС Learning English, British Council, журнали Digest, Time та 

періодичні електронні видання “The Guardian”,  “BBC News”, “The 

Independent”, “Telegraph”. 
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В межах першого розділу було досліджено теоретичні основи 

формування англомовної граматичної компетенції (АГК); розглянуто 

психологічні механізми, за допомогою яких здійснюється процес формування 

АГК; розглянуто зміст і структуру АГК, уточнено й описано її компоненти.  

Здійснений аналіз методологічних праць дозволив дійти висновку, що 

граматична компетенція це багатогранне поняття, кожен компонент якого 

відрізняється спецификою і потребує особистого підходу і прийому оволодіння. 

Також, були розглянуті фактори впливу на процес засвоєння іноземної 

мови. Було доведено, що ефективність навчання граматики іноземних мов 

багато у чому зумовлена когнітивними стратегіями та вміннями студентів, їх 

металінгвістичними знаннями [1]. Крім того, не варто забувати і про такий 

важливий фактор як мотивація та загальне ставлення студентів до вивчення 

іноземної мови. 

На наступному етапі були розглянуті теоретичні передумови та 

особливості формування граматичних навичок.  

Результати дослідження показали, що навичка – це автоматизований 

компонент свідомо виконуваної діяльності. Основними якостями навички є 

автоматизированность, гнучкість, стійкість, і свідомість [2]. Було з’ясовано, що 

саме у процесі свідомого навчання формуються більш стійки та гнучкі 

граматичні навички які, як відомо дуже важливі для  безпомилкового володіння 

мовою. Це означає, що оволодіння граматичним матеріалом студентами 

повинно бути повністю свідомим, оскільки мова йде про високий кінцевий 

рівень володіння іноземною мовою. 

Проаналізувавши  існуючі в методиці уявлення про формування 

граматичних навичок, можна стверджувати, що вони проходять у своєму 

розвитку три етапи: І – орієнтовно-підготовчий; ІІ – стереотипно-ситуативний; 

ІІІ – варіативно-ситуативний [3].  

Основне завдання першого етапу полягає у тому, щоб подати студентам 

інформацію про значення, форму і вживання грамматичного явища. Таким 

чином студенти оволодівають операціями формоутворення і вживання певного 
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явища у мовленнєвій діяльності. На другому етапі передбачається 

вдосконалення граматичних навичок. Вони набувають пластичності й 

лабільності, стають більш гнучкими. Третій етап характеризується 

вдосконаленням граматичних навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності, 

відбувається подальша автоматизація навичок і створюється мовленнєвий 

механізм. 

Був зроблений висновок про необхідність врахування психологічних 

особливостей формування навичок при побудові комплекса вправ. 

В процесі дослідження було виявлено, що головні труднощі з якими 

стикається студент у процесі оволодіння іноземною мовою пов’язані з 

істотними розбіжностями у виражені форм часу в англійській та українській 

мовах внаслідок чого в процесі уживання форм дієслова у співставленні 

виникає інтерференція.   

Таким чином, був зроблений висновок про те, що при розробці 

навчальних матеріалів в комплекс вправ слід включати такі завдання, які б 

сприяли усуненню вказаних вище труднощів. 

На наступному етапі дослідження були вивчені теоретичні основи 

побудови комплексів вправ. Був зроблений висновок про те, що вправи для 

формування граматичних навичок студентів повинні відповідати таким 

вимогам: вмотивованість; комунікативність; урахування рідної мови на етапі 

ознайомлення з новим граматичним матеріалом; раціональне використання 

опор; автентичність навчального матеріалу та його відповідність 

психофізіологічним особливостям студентів. 

Система вправ з іноземної мови завжди повинна мати за мету практичнее 

оволодіння данною мовою. Вона спрямована на освоєння тих операцій з 

матеріалом, які необхідні для розуміння і вираження думок.  

Було створено комплекс вправ на формування граматичних навичок, 

визначено тип, мету кожної з вправ, та надані інструкції до виконання кожної 

вправи з посібника. Розроблений комплекс включає послідовно розташовані 

вправи від простої до складної, активізує розумову діяльність, вміщує 
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різноманітні завдання. Складена система вправ включаємовні та комунікативні 

вправи на імітацію, підстановку, порівняння, трансформацію та інші. Важливе 

місце у комплексі вправ відводиться перекладним вправам, бо під час 

перекладу із рідної мови на іноземну відбувається зіставлення мовних систем 

двох контактуючих мов, у результаті чого студенти більш усвідомлено 

засвоюють навчальний матеріал.  

З метою перевірки ефективності комплекса вправ була проведена його 

апробація. Учасники експериментального навчання були поділені на дві групи 

по 15 чоловік кожна. У експериментальній групі навчання проводилось на 

основі спеціально розробленого комплекса вправ. У контрольній групі учні 

продовжували навчатися за відповідною програмою. 

Експеримент проводився в умовах природного навчального процесу. 

Формування в учнів граматичних навичок здійснювалося на заняттях на основі 

розробленого нами комплекса вправ до программного матеріалу, який вивчався 

і займало третину навчального часу на занятті. 

Робота над експериментом проводилась в три етапи: 1) підготовчий; 

2) головний; 3) контролюючий. 

На підготовчому етапі ставилися наступні завдання: аналіз психолого-

педагогічної та методичної літератури; підбір та розробка матеріалів для 

проведення експерименту.  

На головному етапі проводилась науково-експериментальна робота, яка 

включала: проведення передекспериментального тесту-зрізу, мета якого 

полягала у визначенні вихідного рівня сформованості граматичних навичок 

учнів обох груп; проведення експериментального навчання з метою визначення 

ефективності розробленого комплексу вправ. 

Основними завдаваннями контролюючого етапу стали: проведення 

післяекспериментального тесту-зрізу, який за своїм складом був ідентичний 

попередньому; обробка результатів експериментального навчання й 

формулювання висновків, щодо досягнення мети експерименту на основі даних 

експериментального навчання. 
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Отримані результати дозволяють говорити про те, що впровадження 

запропонованого комплекса вправ, спрямованого на розвиток граматичних 

навичок студентів, може бути ефективним під час занять із англійської мови.  

Таким чином, можна дійти висновку, що створений комплекс вправ 

сприяє свідомому засвоєнню та закріпленню студентами форм способу та часу 

англійського дієслова. Допомагає систематизувати знання студентів, 

автоматизувати вживання тих чи інших форм. 

Перспективою роботи є пошук нових шляхів розробки навчальних 

матеріалів для фомування граматичних навичок студентів. 
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Статтю присвячено розробці системи вправ з використанням відеоматеріалів для 

формування навичок та вмінь усного мовлення студентів за темою «Education». У цій статті 
наведений теоретичний та практичний аналіз використання відеоматеріалів у методиці 
викладання усного мовлення 

Ключові слова: відеоматеріали, вміння, навички, система вправ, усне мовлення. 
Статья посвящена разработке системы упражнений с использованием видеоматериалов 

для формирования навыков и умений устной речи студентов по теме «Education». В данной 
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статье представлен теоретический и практический анализ использования видеоматериалов в 
методике обучения устной речи. 

Ключевые слова: видеоматериалы, умения, навыки, система упражнений, устная речь 
The article is aimed at creating the complex of exercises with using videos for the formation 

of oral speech skills and abilities on the topic «Education». The article deals with the theoretical and 
practical analysis of the using videos in methods of teaching oral speech. 

Key words: videos, skills, abilities, complex of exercises, oral speech. 
 
Усне мовлення займає провідне місце в системі навчання іноземної мови, 

являючи собою один з основних засобів оволодіння іншомовного спілкування. 

Проте роботу над розвитком усного мовлення можна вважати успішною лише 

в тому випадку, коли в людині будуть сформовані  його навички та вміння. 

Швидке зростання потоку наукової інформації, обсяг якої постійно 

збільшується, спонукає шукати нові, більш ефективні прийоми та засоби 

викладання. Мета пошуку – дати більше інформації за ту ж одиницю 

навчального часу, а також піднести її більш яскраво, доступно й емоційно для 

того, щоб вона легше сприймалася і краще запам'ятовувалася студентам. У 

вирішенні цих завдань добрими помічниками виступають сучасні технічні 

засоби, серед яких особливе місце займають різні аудіовізуальні матеріали: 

кіно, відеопрограми, навчальне телебачення, тощо.  

Дослідженню даного питання в різний час було присвячено низку робіт 

вітчизняних та зарубіжних вчених лінгвістів, педагогів та психологів, серед 

яких І. О. Зимня, А. А. Леонтьєв, Ф. Стіллер, М. Аллан, Д. Стюарт та ін.. 

Актуальність цієї роботи полягає у тому, що навчання усного мовлення 

студентів 6 курсу заочного відділення необхідно підвищити шляхом роботи з 

відеоматеріалами, використання яких стає очевидним у зв'язку з постійною 

присутністю засобів масової інформації в повсякденному житті сьогодення.  

Об’єктом дослідження виступає навчання англомовного усного мовлення 

студентів 6 курсу заочного відділення факультету іноземних мов, предметом – 

формування навичок та вмінь усного мовлення на основі використання 

відеоматеріалів за темою “Education”. 
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Мета роботи – розробити комплекс вправ спрямованих на формування 

навичок та вмінь англійського усного мовлення шляхом використання 

відеоматеріалів за темою “Education”. 

Мета дослідження передбачає розв’язання таких завдань – вивчити 

теоретичні засади навчання усного мовлення; проаналізувати існуючі підходи 

та специфіку використання відеоматеріалів у навчанні усного мовлення; 

розробити комплекс вправ для роботи з відеоматеріалами. 

Матеріалами цього дослідження слугували оригінальні англомовні 

відеоматеріали в межах теми “Education” з сучасних інтернет-ресурсів. 

Новизна цієї роботи полягає у критичному переосмисленні критеріїв 

використання різноманітної кількості прийомів роботи з відеоматеріалами для 

змістовного наповнення комплексів вправ на формування навичок та вмінь 

усного мовлення. Також існує суперечність між великими освітніми 

можливостями застосування відеоматеріалів у навчанні та недостатньої 

кількістю розроблених методик роботи з ними у процесі викладанні англійської мови.  

Практичною цінністю дослідження є те, що запропонований комплекс 

вправ можна використовувати на заняттях з англійського усного мовлення у 

студентів 6 курсу заочного відділення факультету іноземних мов або при 

розробці та складанні навчальних посібників з усного мовлення. 

На першому етапі роботи було проаналізовано теоретичні засади для 

відпрацювання та вдосконалення навичок усного мовлення шляхом 

використання відеозаписів. Головною особливістю усного мовлення є 

ситуативність, адже  воно породжується безпосередньо в процесі мовлення, 

виникає в результаті словесної імпровізації, та підтримується співрозмовником [3]. 

Необхідною умовою функціонування навичок і вмінь виступає їх взаємодія 

в різних видах мовленнєвої діяльності. Взаємодія аудіювання і говоріння у 

навчанні усного мовлення сприяє забезпеченню правильного, відпрацьованого, 

ситуативно обумовленого та комунікативно-мотивованого використання 

мовних, тобто лексично-граматичних, явищ в усному мовленні. Процес 

навчання усної мови можна вважати доведеним тільки після оволодіння 
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здатності користуватися відпрацьованим мовним матеріалом у природних актах 

спілкування. 

На даний час навчання іноземним мовам обмежується можливістю 

використання навичок та вмінь усного спілкування поза навчальним закладом. 

Тому кожен викладач має на меті створити реальні й уявні ситуації спілкування 

на заняті. Залучення відеотехніки у процес навчання реалізує найважливішу 

вимогу комунікативної методики, тобто представляє процес вивчення мови як 

індивідуалізацію навчання і розвитку вмотивованості мовної діяльності 

студентів [1, с. 21]. Відеоматеріалами прийнято вважати будь-яку 

телепродукцию (новини, ток-шоу, інтерв'ю), а також художні, документальні, 

мультиплікаційні фільми, які використовуються як дидактичний матеріал. 

Застосування відеоматеріалів у процесі навчання забезпечує оперативність 

отримання потрібної інформації, що помітно виділяє їх серед інших джерел: 

книг, довідників, аудіозаписів. Ці особливості дозволяють досягти 

інтенсифікації навчального процесу та надати йому максимальної 

комунікативної спрямованості. Також потужний інформаційний потік створює 

емоційну основу, яка сприяє легшому переходу від чуттєвого образу до 

логічного мислення й абстрагування. 

У сучасній методиці одне з центральних місць займає так званий аудіо-

візуальний метод. Використання відеоматеріалів під час навчання іноземним 

мовам базується на його головному методичному принципі –  принципі 

наочності [2, c. 28]. Завдяки тому, що відеозапис впливає одночасно на зір і 

слух студентів, відеофільм встановлює безпосередні асоціації між предметами і 

явищами об'єктивної реальності та позначає їх мовними засобами. Ця 

взаємодія, в свою чергу, сприяє розвитку узагальнюючої та комунікативної 

функцій іноземної мови, що є невід'ємним компонентом мовного спілкування. 

Застосування відеоматеріалів є успішним практично на всіх етапах 

навчання іноземного мовлення [4, с. 63]: а) презентувати мовний матеріал в 

реальному контексті; б) закріпити і відпрацьовувати мовний матеріал в різних 
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ситуаціях спілкування; в) розвивати вміння усно-мовного спілкування; г) навчати 

іншомовній культурі та виявляти міжкультурні відмінності. 

У зарубіжній методиці роботу з відеоматеріалами рекомендовано 

проводити один раз на тиждень або, щонайменше, один раз на два тижні. Ця 

робота має тривати 45-60 хвилин. Перевага віддається відеоматеріалам 

тривалістю від 30 секунд до 5-10 хвилин. Адже в силу таких специфічних 

особливостей, як щільність та насиченість інформації в відеоматеріалах, 

використання коротких уривків сприяє інтенсивному вивченню, а більш 

тривалих відеозаписів – екстенсивному [4, с. 62]. 

Таким чином, з метою подальшого практичного втілення був проведен 

аналіз теоретичних передумов використання відеоматеріалів у процесі 

навчання усного спілкування. 

Другий етап дослідження був присвячений розробці навчально-

методичних матеріалів спрямованих на навчання англійського усного мовлення 

студентів 6 курсу заочного відділення факультету іноземних мов Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Наш комплекс вправ з 

використанням відеоматеріалів розрахований на навчання студентів саме 

заочного відділення, адже в стінах навчального закладу вони мають дуже 

обмежену кількість годин практики усного мовлення за окремою темою. Тому, 

на нашу думку, є доцільним залучати їх до самостійного навчання по 

закінченню відвідування практичних занять. Мета самостійної роботи з 

відеоматеріалами допомогти їм краще засвоїти новий матеріал, зберегти та далі 

розвивати навички та вміння усного спілкування. 

Відібрані нами відеофайли відповідають рівню знань студентів 6 курсу та 

несуть в собі повідомлення, які за своєю природою були б дискусійним та 

спонукали б студентів до висловлювання своїх міркувань, часто суперечливих, 

стосовно побаченого. При відборі матеріалів ми намагалися знайти відеозаписи 

не енциклопедичного характеру, а такі, що містили б наразі актуальні посили, 

були б близькими та інформативно цікавими сучасній молоді.  
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Розроблений нами комплекс вправ складається з 3 частин. В кожній 

частині ми пропонуємо 3 відеозаписи, які підійдуть як для роботи в класі так і 

для самостійної роботи. Слід зазначити, що для більш ефективного засвоєння 

матеріалу, ми намагалися вводити вправи в однаковій послідовності, що 

передбачає однакову структуру роботи з кожним відеозаписом.  

Роботу з кожним відеоматеріалом ми поділи на три етапи: 

переддемонстраційний, демонстраційний і післядемонстраційний [5, с. 18]. У 

цьому випадку студенти залишаться зосередженими і мотивованими протягом 

всієї роботи, і цілі вправ будуть для них зрозумілі. 

На наш погляд, роботу з відеоматеріалами слід починати з вправ, метою 

яких є налаштувати учнів на спілкування англійською мовою та підказати, про 

що буде йти мова в відеозаписі. Так перед переглядом відеофайлу «What Does It 

Mean to Be Educated?» (5), в якому йде мова про філософські ідеї навчання, 

нами була запропонована вправа з низкою питань. Наприклад,  
 

What doest it mean to be educated?  

What does a person do to become an educated one?  

How do you think you are an educated person? 
 

За типом та видом ця вправа продуктивна умовно-комунікативна, адже 

учень самостійно породжує відповідь без попереднього сприйняття певної 

інформації, що частково апелює до власного досвіду студентів. 

Для іншого відеоматеріалу «Education Not Guaranteed» (3) ми пропонуємо 

вправу на семантизацію лексичних одиниць з метою уникнення мовних 

труднощів під час його перегляду. Завдання вправи полягає у співставленні 

мовних одиниць з їх значення. Наприклад, 
 

 
 

1) to dwindle 

2) to lure 

3) to go bust 

4) tax incentive 

5) influx 

a) to become bankrupt 

b) a mass arrival or incoming 

c) to become smaller in size or amount 

d) a stimulus to encourage or discourage an activity 

е) to attract or entice, especially by wiles or temptation 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/become
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/small
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/size
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/amount
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Метою вправ демонстраційного етапу – отримання необхідної інформації 

шляхом визначення відповідних висловлювань та їх систематизації. Під час 

перегляду відеоматеріалу «Best Methods Learning Self-Education» (1) студентам 

пропонується занотувати головні методи самостійного навчання та виділити їх 

основні принципи. Ця вправа є рецептивною за типом та умовно-

комунікативною за видом, бо сприймаючи вербальною інформації через 

зоровий та слуховий канал учень показує, на скільки він її розуміє.  

Також в якості завдання під час перегляду відеоматеріалу ми пропонуємо 

вправу на заповнення пропусків. Даний вид вправи спрямований на 

запам’ятовування обраного для заповнення лексичного матеріалу, контроль 

його розуміння в контексті даного відеофайлу. Текстом на заповнення виступає 

анотація промови Президента США стосовно важливості освіти (4). Наприклад,  
 

In his speech Obama says that through education we can learn how to 

__________ and find __________ to unexpected __________. He answers on the 

question that all pupils put to their mathematics teachers. We need __________ not 

to learn to solve for X, but to know how to gather __________ and __________ 

information. 
 

На післядемонстраційному етапі є доцільним перевірити ефективність 

використання в процесі перегляду фільму тих орієнтирів, які були 

запропоновані перед переглядом. Так після перегляду відеозапису «Educating 

for the 21st Century» (2) студенти мають порівняти свої відповіді, які вони 

надали перед переглядом, з інформацією, яку вони отримали під час перегляду. 

Основної метою такого завдання виступає контроль розуміння та інтерпретації змісту. 

З метою формування навичок та вмінь усного мовлення після перегляду 

відеоматеріалу «Education Not Guaranteed» (3) ми вводимо вправи 

репродуктивного комунікативного характеру. Так, наприклад, для розвитку в 

студентів умінь непідготовленого діалогічного мовлення ми пропонуємо 

роботу в парах, де студенти, спираючись на інформацію з відеозапису, повинні 

визначити правдиві ствердження та переформулювати неправдиві. Наприклад,  
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1) As government funding for higher education dwindled, costs were going down 

for students. (TRUE / FALSE) 

2) Digital Media becomes a major player in this industry, which is creating 

more high paying and high tech jobs for people (TRUE / FALSE) 

3) Nationwide, higher education was under attack for failing to prepare students 

to enter 21st century economies. (TRUE / FALSE) 
 

Дискусійний характер вправи допоможе визначити рівень сформованості 

мовленнєвих умінь і того, наскільки точно та повно сприйняли студенти 

переглянутий відеотекст.  

В якості перевірки самостійної роботи з відеоматеріалами студентам 

пропонується завдання в парах. Пари мають підготувати анотацію до одного з 

відеозапису. Під час обговорення анотації, студентам потрібно відповісти на 

питання стосовно змісту відео, які головні проблеми були висвітлені та їх 

рішення, та наскільки ця тема актуальна в умовах сьогодення. Також студенти 

пишуть диктант, який укладено на основі використаних відеоматеріалів за 

темою, щоб перевірити якість засвоєння тематичних лексичних одиниць. 

Отже, основними засобами роботи з відеоматеріалами для розвитку усно-

мовного спілкування є вправи продуктивного, рецептивно-репродуктивного, 

комунікативного та умовно-комунікативного характеру. Усі вправи в комплексі 

відрізняються якісним складом, кількісним співвідношенням, тематичним 

зв’язком, змістом. Таким чином, розроблений нами комплекс вправ всебічно 

сприяє комплексного формування усіх основних навичок та вмінь усного 

мовлення, розвиває вміння критично мислити та аналізувати інформацію, готує 

до участі у реальних комунікативних ситуаціях. 

Перспектива дослідження вбачається в подальшому пошуку ефективних 

методик викладання англійського усного мовлення з урахуванням постійно 

змінюваних вимог та потреб сучасності до навчання іноземної мови. 
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Стаття присвячена стилістичному аналізу оповідань американської письменниці ХІХ 
ст. Кейт Шопен. Проаналізовано особливості вживання стилістичних фігур та виявлено 
найбільш поширені стилістичні засоби. 
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Ключові слова: стилістичні фігури, метафора, персоніфікація, епітет, порівняння, 
гіпербола, оксюморон, антитеза, алегорія. 

Статья посвящена стилистическому анализу рассказов американской писательницы 19 
в. Кейт Шопен. Проанализированы особенности употребления стилистических фигур и 
обнаружены наиболее распространённые стилистические приёмы. 

Ключевые слова: стилистические фигуры, метафора, персонификация, эпитет, 
сравнение, гипербола, оксюморон, антитеза, аллегория. 

The article reveals the results of the stylistic analysis of the stories by a 19th-century writer 
Kate Chopin. The peculiarity of using figures of speech has been analyzed and the most widespread 
stylistic devices have been discovered. 

Key words: figures of speech, metaphor, personification, epithet, simile, hyperbole, 
oxymoron, antithesis, allegory. 

 

Кожен історичний період вносить дещо своє, змінюються жанри, теми, 

культурні реалії – сучасна література значно відрізняється від літератур 

минулих епох, і незмінним залишається лише факт використання стилістичних 

фігур. Сучасна література  визиває особливий інтерес, оскільки направлена на 

показ внутрішнього світу людини за допомогою використання психологізму.  

Кейт Шопен – американська письменниця, творчість якої припала на 

другу половину 19 ст. Новели авторки вражають своїм ліризмом і 

шедевральним зображенням долі жінки. Твори Кейт Шопен малодосліджені і 

цей факт спричинює необхідність дослідження їх опрацювання та зумовлює 

актуальність нашої роботи. 

Об’єкт – фігури мовлення в оповіданнях «The Story of an Hour» та «A Pair 

of Silk Stockings» Кейт Шопен. Предмет – роль стилістичних засобів у 

створенні необхідної атмосфери для ілюстрації одного дня із життя нещасливої 

жінки. 

Метою даної роботи є аналіз стилістичних фігур мовлення в оповіданнях 

«The Story of an Hour» та «A Pair of Silk Stockings» Кейт Шопен. 

Завдання дослідження: 1) уточнити поняття фігура мовлення; 2) 

проаналізувати використання лексичних фігур мовлення та виявити їх 

частотність. 

Матеріал дослідження – англомовні оповідання Кейт Шопен «The Story of 

an Hour» [1] та «A Pair of Silk Stockings» [2].  
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Стилістичні фігури, фігури мовлення – синтаксичні мовні звороти, 

орієнтовані на незвичність слововживання, посилення емоційності, образності 

вислову, оздобу мовлення. У широкому розумінні – це будь-які мовні засоби, 

включаючи тропи, що надають мовленню образності і виразності. [5] 

Фігури мовлення, завжди є наслідком свідомого вибору, спеціального 

розрахунку письменника з метою вплинути на свого читача. Вони можуть 

виконувати різноманітні, не пов'язані виключно з комунікативною, художні 

функції, зокрема, виділення окремих слів та частин фрази, особливо важливих у 

смисловому відношенні, композиційну, функцію емоційного увиразнення. [4] 

Основними видами тропів у більшості теоретиків вважаються: метафора, 

метонімія  і з їх підвидами, тобто фігури, засновані на вживанні слова в 

переносному значенні, але поряд з цим до числа тропів включається і ряд 

оборотів, де основне значення слова не зрушується, але збагачується шляхом 

розкриття в ньому нових додаткових значень: епітет, порівняння, перифраза та ін.  

У проаналізованих творах серед стилістичних фігур мовлення переважає 

метафора, а саме її підвид – персоніфікація. Аристотель пояснює метафору як 

феномен своєрідної заміни слів, як обмін, який відбувається на лексичному 

рівні. «Метафора – це невластиве ім'я, перенесене з роду на вид, з виду на рід, 

або з виду на вид або за аналогією». З метафорою, відповідно до Аристотеля, 

ми маємо справу, якщо речі надається ім'я, яке їй не належить, а перенесене від 

будь-якої іншої речі. [3] 

Одна з основних функцій, яку виконує метафора, – це надання мові 

образно-експресивного забарвлення, що поєднується з яскраво вираженою 

емоційною оцінкою. Ще одна функція метафори – номінативна. Вона полягає в 

поповненні мови лексичними і фразеологічними конструкціями. Крім основних 

функцій, метафора виконує ще безліч інших: образно-наочну, репрезентативну, 

орнаментальну і т.д. [4] 

Обидва оповідання показують нещасливу долю жінки та ілюструють один 

день з її життя, коли вона переосмислює своє буття. Атмосфера щастя, яке 

охоплює жінку, передається дуже точно завдяки метафорам та персоніфікаціям. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
http://www.ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://www.ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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В оповіданні «The Story of an Hour» саме природа допомагає зрозуміти всю суть 

проблеми. Авторка талановито оживляє її:  

(1) She could see in the open square before her house the tops of trees that 

were all aquiver with the new spring life – персоніфікація; верхівки дерев тремтіли 

і причиною цього був початок весни – цей епізод має за собою підтекст, він 

показує, що головна героїня вже сама переживає приближення нового в своєму 

житті – « весни»).  

(2) the delicious breath of rain was in the air – сінестезія, персоніфікація. 

Цей епізод вказує на першу зміну в житті героїні: вона відчуває, наскільки 

повітря може бути ароматним після дощу. Дощ змиває усе, насичує землю 

вологою, приносить полегшення у спеку. Він змив і її негаразди, приніс їй 

полегшення. Залишається лише одне питання – чому ж вона не помічала цього 

раніше?  

(3) there were patches of blue sky showing here and there through the clouds 

that had met and piled one above the other in the west facing her window. 

Прихований смисл, підтекст можна відчути за допомогою метафоричного 

опису природи. У цьому епізоді, не зважаючи на трагічність подій, які 

протікають паралельно, природа замальовується у «світлих тонах». Тому і ми вже 

можемо зробити висновок, що для головної героїні ці події не є дійсно трагічними.  

У оповіданні «A Pair of Silk Stockings» Кейт Шопен у центр сюжету 

ставить шовкові панчохи, які враз змінили світ маленької місіс Сомерс на 

краще. Не тільки панчохи, а й весь змінений на краще для цієї міс світ, 

зображується в тексті перш за все за допомогою метафор:  

(4) …she sat herself upon a revolving stool before a counter that was 

comparatively deserted, trying to gather strength and courage to charge through an 

eager multitude that was besieging breast-works of shirting and figured lawn – 

метафора використовується для підсилення ефекту, що показати, що міс 

Сомерс було важко прийняти рішення про купівлю.  
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(5) A placard near by announced that they had been reduced in price from two 

dollars and fifty cents to one dollar and ninety-eight cents – персоніфікація придає 

урочистості епізоду, коли міс натрапила на панчохи та ін). 

Крім метафор та персоніфікацій, Кейт Шопен використовує в своїх 

оповіданнях наступні фігури мовлення:  

- епітети: (She laughed at the comedy and wept – she and the gaudy woman 

next to her wept over the tragedy – саме до таких жінок намагалась наблизитись 

міс Сомерс; She herself indulged in no such morbid retrospection – цей приклад 

говорить про те, що все що пов’язане у міс з минулим, носить хворобливий 

характер, а звідси виходить, що минуле не було сповнене щастя; She wept at 

once, with sudden, wild abandonment, in her sister’s arms – епізод показує, що 

вона не просто плакала, а ридала і що для неї це був плач не стільки від горя, 

скільки від знятого напруження, коли нарешті тиск щез; But she saw beyond that 

bitter moment  a long procession of years to come that would belong to her 

absolutely – смерть і все, що пов’язане з цим – це велике горе; What could love, 

the unsolved mystery, count for in face of this possession of self-assertion which she 

suddenly recognized as the strongest impulse of her being! – ще один твір, де 

кохання це нерозгадана загадка).  

- порівняння (she smiled, just as if she had been asked to inspect a tiara of 

diamonds with the ultimate view of purchasing it – епізод показує, що надівши 

шовкові панчохи, міс Сомерс відчула себе королевою; she did not hear the story 

as many women have heard the same, with a paralyzed inability to accept its 

significance – епізод вказує,що про цю сім’ю не слід судити стереотипно; жінка, 

зазвичай, не прийме одразу таку інформацію, а буде ще сподіватися на краще). 

- гіпербола (She had no time no second of time to devote to the past – 

показується, що минулому в її думках немає місця; Into this she sank, pressed 

down by a physical exhaustion that haunted her body and seemed to reach into her 

soul – показується, що виснаження є надзвичайно великим; The notes of a distant 

song which someone was singing reached her faintly, and countless sparrows were 
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twittering in the eaves – показується, наскільки за вікном, на вулиці, добре та 

весело). 

- оксюморон (She did not stop to ask if it were or were not a monstrous joy 

that held her – показується моральна недопустимість таких думок, такої радості 

за декілька годин по смерті чоловіка). 

- антітеза (And yet she had loved him – sometimes. Often she had not – 

показуються душевні коливання героїні). 

- алегорія (No, she was drinking in a very elixir of life through that open 

window – еліксир життя, мається на увазі надія та віра в краще). 

Проаналізувавши твори Кейт Шопен можемо зробити висновок, що в її 

творах переважають метафори: 45%, епітетів трохи менше – 25%, приблизно 

однакова кількість порівнянь та гіпербол – 10%, антитези, алегорії та 

оксюморон – 20%. 

Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому стилістичному аналізі 

творів авторки. 
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Анотація: Стаття присвячена розгляду стратегій одомашнення та очуження в англо-
українському художньому перекладі. В статті систематизовано тактики стратегій 
одомашнення та очуження,  виявлено  частотність використання лексичних та граматичних 
тактик стратегій одомашнення та очуження, а також встановлено кореляцію між структурно-
змістовими характеристиками мовних одиниць, що об’єктивують стратегії очуження та 
одомашнення. 

Ключові слова: англо-український переклад, стратегія, одомашнення, очуження, 
тактика перекладу. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению стратегий одомашнивания и очуждения 
в англо-украинском художественном переводе. В статье систематизированы тактики 
стратегий одомашнивания и очуждения, определена частотность использования лексических 
и грамматических тактик стратегий одомашнивания и очуждения, а также установлена 
корреляция между структурно-смысловыми характеристиками языковых единиц, 
объективирующих стратегии очуждения и одомашнивания. 

Ключевые слова: англо-украинский перевод, стратегия, одомашнивание, очуждение, 
тактика перевода. 

Summary: The present paper focuses on domesticating and foreignizating strategies in 
English-Ukrainian translation of fiction. The common tactics of domesticating and foreignizating 
strategies are systemized followed by the study of their frequency. The correlation between 
structural and semantic characteristics of language units actualizing foreignizating and 
domesticating strategies are singled out as well. 

Keywords: English-Ukrainian translation, strategy, domesticating, foreignizating, tactics of 
translation. 

 
Перекладознавство на сучасному етапі розвитку має широке коло 

проблем, які вирішуються за допомогою теоретико-методологічних та 

практичних досліджень науковців. Найбільш важливою функцією, яку 

здійснює перекладач в процесі перекладу є передача смислової адекватності 

тексту.  

Актуальність дослідження зумовлюється його належністю до ключових 

проблем сучасного перекладознавства, зокрема аналізу стратегій, серед яких 

стратегія очуження та стратегія одомашнення посідають одне з пріоритетних 
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місць. На сучасному етапі розвитку перекладознавства, актуальним є саме 

підхід до вибору найбільш зручної тактики для стратегії при перекладі.  

Метою роботи був аналіз тактичних засобів, використаних 

перекладачами досліджуваних текстів. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання низки наступних завдань: 

1) уточнити поняття перекладацьких стратегій очуження та 

одомашнення; 

2) проаналізувати матеріал дослідження і виявити мовні одиниці, що 

реалізують стратегії очуження та одомашнення; 

3) систематизувати корпус вибірки за структурним критерієм; 

4) класифікувати корпус вибірки за змістовим критерієм; 

5) встановити перелік та частотність залучання тактик стратегії 

очуження та стратегії одомашнення; 

6) розкрити    кореляцію між структурно-змістовими 

характеристиками мовних одиниць та тактиками стратегій очуження та 

одомашнення. 

Об'єктом дослідження є дві базові перекладацькі стратегії, а саме 

стратегія очуження та стратегія одомашнення. 

Предметом аналізу виступають тактичні засоби, використані 

перекладачем для досягнення цієї стратегічної мети.  

Матеріалом  дослідження стали скрипти американських англомовних 

детективних серіалів, а також роман Ф. С. Фітцжеральда – Великий Гетсбі 

(The Great Gatsby). Загальний корпус прикладів становить 250 висловлювань із 

використанням стратегій одомашнення та очуження. 

Наукова новизна  полягає у тому, що в ньому стратегія одомашнення та 

стратегія очуження вперше були систематизовані та вивчені з позиції як 

лінгвістичного, так і перекладознавчого підходу. 

Важливою частиною перекладацького процесу є виявлення стратегії 

поведінки перекладача при виборі варіанту перекладу. Поняття перекладацької 

стратегії визначається як загальний план дій перекладача, спрямований на 
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переклад конкретного тексту, обумовлений конкретною метою перекладу, 

розроблений з урахуванням лінгвістичних й екстралінгвістичних 

характеристик конкретної перекладацької ситуації [3]. Стратегія спрямована 

на створення продукту, в якості якого в даному випадку виступає 

перекладений текст [1, c. 50]. Cтратегію перекладу – можна розглядати як 

алгоритм дій перекладача, сукупність методів та прийомів, які він усвідомлено 

розробляє з метою створення найефективнішого перекладу тексту. 

Науковці виокремили дві особливі стратегії, які використовуються при 

перекладі художніх текстів, одна з яких орієнтована на читача, а друга – на сам 

текст [3, c. 109]. Ці стратегії в українському перекладознавстві називаються 

стратегія одомашнення і стратегія очуження відповідно [2, c. 51]. Таким 

чином, можемо вивести наступні визначення двох стратегій в 

перекладознавстві: 

• стратегія одомашнення – це сукупність методів та прийомів, які 

використовуються перекладачем при роботі з текстом з метою максимального 

наближення вихідного тексту до мови реципієнта та створення більш 

зрозумілого та звичного змісту тексту для читача; 

• стратегія очуження – це сукупність методів та прийомів, які 

використовуються перекладачем при роботі з текстом з метою збереження 

автентичності вихідного тексту та якомога точнішого відтворення культурно-

соціальних реалій та процесів в суспільстві оригінального тексту.  

В ході дослідження ми виокремили такі типи тактик стратегій 

одомашнення та очуження, як лексичні та граматичні тактики, та вважаємо за 

доцільне розглянути їх окремо, а також з’ясувати, які перекладацькі 

трансформації слугують засобами реалізації тактик кожного типу.  

В результаті аналізу корпусу прикладів нами були виокремлені такі типи  

лексичних тактик стратегії одомашнення як: 

- контекстуальна заміна: 

1. He’s a little of drama queen. – Йому властива певна драматизація (1); 

- диференціація і конкретизація понять: 

http://www.lnu.edu.ua/faculty/intrel/tpp/lecture_14.htm#%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96.
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2. How about we go to Kentucky? – Може, поїдемо у штат Кентукі?(1); 

- генералізація понять: 

3. Don’t take me down with you, I need to pay a check. – Не тягни мене вниз 

за собою, мені треба турбуватися про існування (1); 

- логічний розвиток понять при перекладі: 

4. Stop the attitude. – Припини так вести себе, мені не подобається твоє 

ставлення (1); 

- заміна однієї частини мови іншою: 

5. I’m not a believer, but I’m sure a dreamer. – Я не вірю в бога, але авжеж 

я можу мріяти (2); 

- антонімічний переклад: 

6. I’ve got that, Sherlock. – Я що тупа? І без тебе зрозуміла (1); 

- компенсація втрат при перекладі: 

7. Do you like hanging around with corpses?– You are too hard on yourself. – 

Тобі подобається гуляти зі старими? –  Та ви ще молоді, щоби вмирати (1). 

Аналіз тактик засвідчив, що найбільш вживаними тактиками стратегії 

одомашнення є диференціація (конкретизація) понять та генералізація понять, 

а найменшого поширення набули тактики компенсації втрат при перекладі та 

антонімічний переклад. Це обумовлено тим, що автор намагається в деяких 

випадках конкретизувати більш загальний вираз, а в інших випадках – 

узагальнити більш конкретний. Вибір залежить від мети перекладу конкретної 

фрази чи речення. 

Аналіз фактичного матеріалу дозволив виділити такі способи перекладу, 

використані в якості тактик стратегії очуження, як: 

- транскодування: 

8. I know who you are and where you work, Dexter, I googled you. – Я знаю, 

хто ти і де працюєш, я тебе прогуглив (1); 

- пошук словникового відповідника: 

 9. His future was at Yale. – Його майбутнє – у Йельському універі (2); 

- нульовий переклад: 

http://www.lnu.edu.ua/faculty/intrel/tpp/lecture_14.htm#%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://www.lnu.edu.ua/faculty/intrel/tpp/lecture_14.htm#%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96
http://www.lnu.edu.ua/faculty/intrel/tpp/lecture_14.htm#%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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10. Are you a heavy coffee drinker? Yes, hashtag – Starbucks. – Ти так 

любиш каву? – Так, hashtag – Starbucks (1); 

- калькування: 

11. Angel was supposed to become a detective. – Але Енджел повинен був 

стати детективом (1). 

Абсолютну більшість тактик стратегії очуження становлять тактики 

транскодування та пошук словникового відповідника, а рідше за все 

перекладачі використовують тактику калькування. 

У свою чергу більшість лексичних одиниць, що об’єктивують стратегію 

одомашнення, складають назви адміністративно-територіальних одиниць, а 

менш  за все використовувалися модальні дієслова, назви лік, хімічних 

препаратів, одиниці виміру та  назви предметів побуту. Це зумовлено тим, що 

більшість лік та препаратів вже набули інтернаціонального впізнання та не 

потребують перекладу – одомашнення, однак деякі рідкісні одиниці потрібно 

перекладати із використанням тактики додавання слова чи конкретизації. 

Лексичні тактики стратегії очуження актуалізуються в перекладі імен 

людей, географічних назв, та назв страв та напоїв. Основні географічні назви 

США вже знайомі українському глядачеві, тому немає необхідності у 

перекладі-одомашненні, а переклад за допомогою тактик очуження наближує 

глядача до англомовного суспільства.  

Граматичні тактики стратегії одомашнення охоплюють такі 

трансформації: 

- вилучення артикля: 

12. Is this the Deborah Quinn? – Чи це та сама Дебора Квін? (1); 

- вилучення англійського прийменника of, який може передаватися в 

українській мові за допомогою іменникових закінчень родового відмінка: 

13. The word of God. – Слово Боже (2). 

- вилучення прийменника in, який може бути переданий за допомогою 

іменних закінчень орудного відмінка: 
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14. We’ll discuss it in more details tomorrow. – Ми обговоримо це детально 
завтра (1); 

- вилучення граматичного звороту used to: 

15. I never used to think that he could do something like that. – Я б ніколи не 

подумала, що він здатен зробити таке (2). 

В перекладацькій практиці сформувалися наступні граматичні тактики 

стратегії очуження: 

- поєднання речень: 

16. Being a police staff member and seeing all the violence that people are 

capable of doing, I realized, however sour it may sound, that this world was not a 

safe place and a person, no matter the age, education and family background is 

doomed to face these imperfections sooner or later in life. - Я був співробітником 

поліції і бачив чимало прикладів жорстокості, на яку здатні люди, тому я 

розумів, що, як би гірко це не було, наш світ – це небезпечне місце, і будь-яка 

людина, незалежно від віку, освіти, виховання, приречена рано чи пізно 

відчути всі недоліки (1). 

- нетрадиційне з’єднання слів у словосполученнях: 

17.  She is a doughnut-eater. – Вона донатопоїдач (1); 

- незвична позиція членів речення: 

18. How many times do I have to say this? I didn’t kill him. I – am – not – a killer! 

– Скільки ще мені треба вам повторити? Я не вбивав його. Я не є вбивцею (1). 

Аналіз  корпусу прикладів граматичних тактик стратегій одомашнення 

та очуження показав, що більшість тактик складають засоби вираження 

стратегії одомашнення (72 %), а стратегія очуження займає друге місце із 

показником 28 %.  

Проаналізувавши фактичний матеріал щодо залучання перекладацьких 

стратегій (250 реалізацій), ми дійшли висновку, що найбільш різноманітними є 

лексичні тактики стратегії одомашнення та очуження (202 одиниці), а 

граматичні тактики займають друге місце (48 одиниць). 
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В ході кількісного аналізу частотності використання тактик стратегій 

очуження та одомашнення було виявлено, що в англо-українському перекладі 

домінують лексичні та граматичні тактики стратегії одомашнення. Отже, 

український вектор перекладу націлений на реципієнта, перекладач 

намагається наблизити текст перекладу до соціокультурної ментальності 

глядача.  

Вибір перекладача у бік тієї чи іншої стратегії обумовлюється різними 

факторами, однак найголовнішим є передача змісту, смислу, а також емоційної 

забарвленості тексту. Майстерність перекладача виявляється у вдалому 

поєднанні двох стратегій з метою досягнення мети перекладу. 

Перспектива дослідження обумовлюється можливістю використання 

результатів, отриманих в роботі, на практичних заняттях із перекладу а також 

при подальших дослідженнях з даної тематики. 
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Стаття присвячена дослідженню особливостей семантичних характеристик 

фразеологізмів у сучасній англійській мові. Проаналізовано їхню структуру та типи, що 
зустрічаються у художніх текстах. 

Ключові слова: фразеологізм, семантика, структура. 
Статья посвящена исследованию особенностей семантических характеристик 

фразеологизмов в современном английском языке. Проанализирована структура и типы 
таких единиц, которые встречаются в художественных текстах. 

Ключевые слова: фразеологізм, семантика, структура. 
The article studies the peculiarities of semantic characteristics of phraseological units 

functioning in modern English. Their structure and types have been analyzed. 
Keywords: phraseological unit, semantics, structure. 

 

Мова є однією з найважливіших складових, що будує націю і 

супроводжує людину з перших днів її життя і до самої смерті, розвиваючись 

разом із суспільством. Тому немає нічого дивного в тому, що протягом сторіч 

багато вчених проводять дослідження щодо відкриття головних законів 

розвитку не тільки мови в цілому, але й її окремих частин. Знати мову  означає 

володіти всіма її структурами та словами, тому словник – це один із аспектів 

мови, на який слід звернути особливу увагу. У зв'язку з цим слова слід уважно 

підбирати, в залежності від принципів підбору лінгвістичного матеріалу, умов 

викладання та вивчення іноземної мови.  

Фразеологізми займають особливе місце в словниковому складі 

англійської мови. Це частина культури англійського народу, тому потрібно 

знати і розуміти структуру, семантику та суть фразеологізмів, тому що без 

цього важко осягнути національний склад мислення носіїв мови. Фразеологічні 

вирази вживаються майже в усіх галузях життя сучасної людини: як в 

оригінальних творах класиків, так і у сучасних письменників, активно 

використовуються в засобах масової інформації та у повсякденному мовленні. 
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Їх специфічна структура приваблює і викликає неабияку зацікавленість 

науковців, а, з іншого боку, вимагає серйозного аналізу змісту та форми мовних 

одиниць. Саме це і обумовлює актуальність нашого дослідження.   

Об’єкт дослідження – субстантивні фразеологізми. 

Предмет дослідження – особливості структури та семантики 

субстантивних фразеологізмів. 

Метою дослідження було виокремити, проаналізувати та класифікувати 

види субстантивних фразеологізмів у сучасній англійській мові.  

З поставленої мети випливають наступні завдання: 

5. уточнити поняття фразеологізму; 

6. виокремити субстантивні фразеологізми із сучасних художніх текстів; 

7. класифікувати їх за структурними та семантичними особливостями. 

Матеріалом дослідження слугували сучасні англомовні художні тексти. 

Методи дослідження включали:  

– критичний аналіз літературних джерел для вивчення проблеми; 

– метод суцільної вибірки;  

– структурний та семантичний аналіз. 

Фразеологія, як один із розділів лексикології, вивчає усталені мовні 

звороти. Об'єктом дослідження фразеології як розділу мовознавства є стійкі 

вислови, їх структура, семантика, походження та взаємозв'язок з іншими 

мовними одиницями [5, с. 11]. Фразеологія національної мови збагачується та 

вдосконалюється, вбираючи в себе безцінні скарби із приказок та прислів'їв, 

афоризмів і анекдотів, дотепів і каламбурів, сентенцій і парадоксів, 

професіоналізмів, мовних штампів та кліше – з усього, що впродовж багатьох 

століть плекає і зберігає у своїй пам'яті носій мови – народ [3, с. 11-13].  

Однією з визначальних рис фразеологічного значення є його узагальнено-

цілісний характер і компонентний склад. При переосмисленні компоненти 

такого словосполучення втрачають своє значення.  

З питанням цілісного і частково цілісного значення фразеологізмів 

пов’язане поняття внутрішньої форми фраземи. Внутрішня форма 
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фразеологізму – це ніби внутрішній образ його, який утворюється взаємодією 

вільного словосполучення з переосмисленим на його основі фразеологізмом. Це 

ніби етимологічний образ, прототип фразеологізму, який живе в його 

семантичній структурі і передбачає його семантичний розвиток. 

При зіставленні фразеологічного і лексичного значень виявляється, що 

семантичний об’єм фразеологічного значення набагато ширший від лексичного 

значення відповідного слова-синоніма. Причиною цього є сама природа 

фразеологізмів, що, на відміну від звичайних слів, не означають, а описують 

об’єкт на основі якоїсь асоціації, виражаючи певне ставлення мовця.  

Часто фразеологічне значення відрізняється від лексичного ступенем 

вияву ознаки. При зіставленні значень слів-синонімів і фразеологізмів в 

останніх виявляється семантичний надлишок. 

Більшість фразеологізмів співвідноситься з частинами мови 

морфологічно, тобто лексико-граматичні властивості фразеологізмів в цілому 

визначаються збереженими лексико-граматичними властивостями граматично 

опорного компонента.  

Проте деяким фразеологізмам властива невідповідність між будовою і 

категоріальним значенням. За будовою субстантивний фразеологізм від горшка 

два вершка має прикметникове значення «дуже малий»; дієслівний вітер в 

голові грає також прикметникове значення «легковажний, несерйозний». 

Створюється ніби протиріччя між значенням і структурою, змістом і формою. 

Тому формулу тлумачення виводимо відповідно до тієї синтаксичної функції, 

що виконує певний фразеологізм. 

У смисловій структурі завдяки полісемії фразеологізму можливе 

співіснування значень, зміст яких різноплановий у предметно-логічному 

відношенні: одне значення субстантивне, друге – ад’єктивне; одне – 

адвербіальне, друге – ад’єктивне тощо. Предметно-логічна неоднорідність 

значень фразеологізму визначається їхньою синтаксичною функцією. 

Мовознавці наводять певні ознаки, які дозволяють зарахувати конкретний 

вислів до фразеологічних одиниць. До них відносять семантичну цілісність, 
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стійкість компонентного складу, членовану оформленість, відтворюваність, 

чіткість будови, еквівалентність слову, неперекладність тощо. Деякі з цих 

пунктів, а саме стійкість і неперекладність ми вважаємо суперечливими. Про 

перший із них уже йшлося вище, а другий краще було б уточнити так: 

неможливість дослівного перекладу. Саме це часто призводить до вживання 

калькованих одиниць (особливо в періодиці). Так, О. О. Пономарів вважає, що 

«фразеологізми треба відтворювати мовою, якою написано даний текст, або 

мовою оригіналу. Якась третя мова тут абсолютно недоречна» [9, 142]. 

Найбільш правильно, на наш погляд, ознаки фразеологізмів обґрунтовано в 

праці науковців В. Д. Ужченка та Д. В. Ужченка, де називаються чотири 

основні критерії: 

1) цілісність значення – формується внаслідок переосмислення вільного 

словосполучення-прототипу, мотивувального фрагмента дійсності; виявляється 

у відносній ідентифікації фразеологізму певним словом, здатності його 

виступати окремим членом речення; відносною стабільністю (що не заперечує 

варіативності) компонентного складу й структури; 

2) фразеологічна відтворюваність пояснюється тим, що фразеологізми 

існують у мові вже як готові блоки, своєрідні кліше, які можна видозмінювати 

й використовувати для вторинної номінації реалій; 

3) відносна постійність компонентного складу та структури зумовлена 

певною обмеженістю використання фразеологічних одиниць; природною є 

лише трансформація в межах норми; 

4) експресивність постає з найголовнішого призначення фразеологізмів – 

увиразнювати мову, надавати їй образності та емоційності [14, с. 21-23]. 

Однак експресивність не є обов’язковою ознакою фразеологізмів, про що 

свідчать випадки вживання їх у науковому та офіційно-діловому стилях (мовні 

штампи, кліше, складені найменування). 

Щодо структурної класифікації, звернемо увагу на чотири структурно-

семантичні класи, запропоновані О.В.Куніним [8]: 
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1. Номінативні (означають предмети, явища і т.п.). Наприклад: the last 

straw that broke the camel's back; as the case stands, wear and tear, well and good. 

2. Номінативно-комунікативні (дієслівні фразеологізми, які можуть 

трансформуватися в речення при вживанні дієслова в пасивному стані). 

Наприклад: to break the ice - the ice is broken; to cross the Rubicon - the Rubicon is 

crossed.  

3. Вигукові і модальні (виражають емоції, волевиявлення і т.п., але не 

володіють предметно-логічним значенням): by George! I'll bet my boots! I could 

eat a horse!  

4. Комунікативні (зі структурою простого та складного речення): 

приказки та прислів'я. Наприклад: why keep a dog and bark yourself; there are 

other fish in the sea; if you run after two hares, you will catch neither та ін. 

Таким чином, зазначимо, що фразеологізми не допускають відчутних 

змін у порядку слів, за винятком граматичних змін або тих випадків, коли 

існують визначені загальновживані їх варіації. Окрім цього, вони не можуть 

формуватися на основі помилкової аналогії та мають раз і назавжди 

встановлене значення. За винятком тих випадків, коли контекст показує зміст 

ФО, їх зміст переважно не можна вгадати, оскільки в основі процесу 

фразеологічної номінації лежить фразеологічне переосмислення. 

Найважливішими типами переосмислення є метафора та метонімія. 

Особливість природи фразеологізмів дозволяє їм позначати складні явища у 

виразній та, головне, лаконічній формі. 

Подальша розвідка може бути спрямована на дослідження інших типів 

фразеологізмів. 
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Стаття присвячена вивченню ефективності використання аудіовізуальних мистецтв при 
формуванні іншомовних граматичних навичок студентів ВНЗ, зокрема дослідженню методів 
використання аутентичних відеоматеріалів на практичних заняттях з англійської мови. 

Ключові слова: аудіовізуальні мистецтва, аутентичні відеоматеріали, формування 
граматичних навичок. 

Статья посвящена изучению эффективности использования аудиовизуальных средств при 
формировании иноязычных грамматических навыков студентов вузов, в часности 
исследованию методов использования аутентичных видеоматериалов на практических занятиях 
по английскому языку. 

Ключевые слова: аудиовизуальные средства, аутентичные видеоматериалы, 
формирование грамматических навыков. 

The article is dedicated to the study of the effectiveness of audiovisual aids usage during the 
formation of foreign grammar skills, in particular to the research of the methods of the authentic video 
material usage at English classes. 

Key words: audiovisual aids, authentic video material, formation of grammar skills. 
 

Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій та пошук шляхів 

інтенсифікації навчального процесу диктують необхідність розширення форм, 

методів і засобів навчання за рахунок широкого використання сучасних 
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електронних інформаційно-комунікативних підходів (телебачення, відео, засоби 

мультимедіа). Їх застосування у навчанні дозволяє значно підвищити 

ефективність наочності, повніше й точніше інформувати студентів про 

досліджувані об’єкти або явища, розширити арсенал методичних прийомів 

педагога. Будь-яка перспективна система освіти вже не може орієнтуватися тільки 

на викладача як єдине джерело навчальної інформації. Сьогодні його роль полягає, 

перш за все, в організації пізнавального процесу, всебічному розвитку студентів [2]. 

Методиці застосування відеофільмів підчас навчання іноземній мові 

присвячували свої праці багато дослідників (В.Ю. Биков, Н.І. Бичкова, І.І. Дрига, 

Л.І. Іванова, М.В. Ляховицький, В.Л. Прокоф’єва та інші). Проте на практиці 

«художній фільм розглядається лише як засіб збагачення лексичного запасу 

студентів» [1, с. 145]. Вивчення саме граматичного аспекту іноземної мови за 

допомогою аудіовізуальних мистецтв майже не досліджувалося. 

Необхідність інтенсифікації навчання  вимагає від методистів та викладачів 

знаходити нові способи, як пришвидшити опрацювання граматичного матеріалу 

студентами при якісному його засвоєнні. Отже, пошук нових ефективних засобів  

навчання іншомовній граматиці сьогодні є надзвичайно актуальним. 

Об’єкт дослідження – методи та засоби формування граматичних навичок у 

студентів вищих навчальних закладів. 

Предмет дослідження – ефективність використання аудіовізуальних мистецтв 

при формуванні граматичних навичок у студентів вищих навчальних закладів. 

Мета роботи – виявити, теоретично обґрунтувати й експериментально 

перевірити ефективні засоби використання аудіовізуальних мистецтв для 

формування граматичних навичок у студентів вищих навчальних закладів. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати існуючі наукові дослідження, які стосуються обраної теми. 

2. Теоретично обґрунтувати та розробити вправи на основі автентичних 

аудіовізуальних мвтеріалів для формування граматичних навичок. 

3. Експериментально перевірити модель використання аудіовізуальних 

мистецтв у процесі навчання граматики іноземної мови. 
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Методи дослідження: 

1. Теоретичні – аналіз наукових праць, порівняння та узагальнення, що 

дозволяють отримати об’єктивні дані щодо специфіки предмета дослідження. 

2. Емпіричні – констатуючий та формуючий педагогічні експерименти, 

анкетування, тестування, цілеспрямоване спостереження, що орієнтуються на 

безпосереднє вивчення досліджуваних явищ у реальному навчальному процесі.  

Наукова новизна дослідження полягає у застосуванні нових підходів до 

викладання граматичного аспекту іноземної (зокрема англійської) мови, 

використання у навчальному процесі саме автентичних відеофільмів. 

Засвоєння «граматичного рівня мови, тобто синтаксичних закономірностей 

організації тексту із слів, синтагм і речень, а також правил слово- та 

формоутворень» [4, с. 305] є невід’ємною частиною досягнення іншомовної 

комунікативної компетенції. У свою чергу граматичні навички поділяються на 

продуктивні та рецептивні. 

Під продуктивними граматичними навичками розуміють здатність обирати 

модель, яка є адекватною у певній мовленнєвій ситуації та оформлювати її 

відповідно до вимог іноземної мови. Продуктивна граматика відбирається із 

звукового матеріалу, діалогів розмовного та художнього стилю, створених 

носіями мови. Рецептивна граматична навичка – здатність студента впізнавати 

граматичні форми іноземної мови та співвідносити їх зі значенням. Рецептивна 

граматика відбирається із друкованих джерел, які відображають специфіку книжно-

письмового мовлення. Сюди входять явища, які студенти розуміють при читанні [3]. 

Результативність навчання граматики іноземної мови залежить від цілої 

низки факторів. Серед них і темп навчання, і форми та методи, що при цьому 

використовуються, і рівень складності мови, що вивчається, і ставлення до 

граматики як викладачів, так і студентів, і вмотивованість студентів, і їх 

індивідуальні психологічні особливості. Використання різноманітних технічних 

засобів на заняттях з вивчення граматики впливає на ставлення студентів до 

занять, підвищує їх вмотивованість, адже особливе місце у процесі вивчення мови 
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займає сприйняття, яке відображає предмет, що вивчається, в цілому, в сукупності 

його ознак [5]. 

Основна мета використання аудіовізуальних засобів – демонстрація зразків 

автентичних актів спілкування в країні мови, що вивчається, відтворення 

продемонстрованих актів спілкування студентами і формування на цій основі 

здібності до міжкультурної комунікації в цілому та зокрема оволодіння 

іншомовними граматичними навичками. Причому автентичні відеоматеріали 

пропонують більшу різноманітність зразків мови і мовлення, включаючи різні 

регіональні акценти, загальновживану і спеціальну лексику, ідіоми і т. ін., і в 

реальному контексті, як їх використовують носії мови. 

Відповідно до мети нашого дослідження ми проаналізували автентичний 

англомовий серіал “Sherlock” (2010-2012 років перший та другий сезони) та 

виокремили із нього приклади реального функціонування такого граматичного 

явища, як артикль у сучасній англійській мові. Наприклад: 

1) неозначений артикль “a/an”: 

(a) у значенні «один»: 

(1) - You told him about me? - Not a word. 

(b) у значенні «який-небудь»: 

(2) He said he bought it in a street market. 

(c) у значенні «будь-який»: 

(3) Suitcase! Did anyone find a suitcase? Was there a suitcase in this house? 

(d) у значенні «кожен»: 

(4) You never see those marks on a sober man's phone, never see a drunk's 

without them. 

(e) з іменниками, які належать до певного класу: 

(5) Clara and Harry split up three months ago and they're getting a divorce, and 

Harry is a drinker. 

(f) у стійких словосполученнях: 

(6) - Why? - I think he wants me to take a look. 
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(7) What am I doing here? - Helping me make a point. - I'm supposed to be 

helping you pay the rent. 

2) означений артикль “the”: 

(a) у випадку, коли обидва співрозмовники зають, про що саме йдеться: 

(8) You know what it was, you've read the papers. 

(b) у випадку, коли позначається об’єкт, єдиний у своєму роді: 

(9) But it's the solar system! Oh, hell! What does that matter?! So we go round 

the sun. If we went round the moon, or round and round the garden like a teddy bear, it 

wouldn't make any difference! 

(с) у випадку, коли іменник вживається із прикметником у найвищому 

ступені порівняння або порядковим числівником: 

(10)  I haven't told you the best bit yet. 

(11) Turn to page 15 and it's the first word you read. 

(d) у значенні «той самий»: 

(12) And it's the same brand as that hand cream there on your desk. 

(13) We are in Buckingham Palace, the very heart of the British nation. 

3) вживання артиклів із власними назвами: 

(a) імена, прізвища та звання людей: 

(14) - That's not the John Watson I know. - I'm not the John Watson. 

(15) - We've found Rachel. - Who is she? 

(16) And it's not Sergeant, it's Detective Inspector Dimmock. 

(b) географічні назви: 

(17) They're stealing them back in China and one by one feeding them into Britain. 

(18) From the distant moonlit shores of the Yangtze River, we present, for your 

pleasure, the deadly Chinese bird spider. 

(19) Intended to stay in London for one night before returning home to Cardiff. 

So far, so obvious. 

(20) How could you tell? Are you going to tell me there's a stain on my tie from 

some special kind of ketchup you can only buy in Manhattan? 

(21) - Where? - The killer must have driven her to Lauriston Gardens. 
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(22) Everything in the West has its price. 

(c) дні тижня: 

(23) It's been here since Monday. 

(24) I'm sorry to keep you waiting, but we haven't got anything now until next Thursday. 

Серед студентів III курсу факультету іноземних мов ми провели педагогічний 

експеримент, метою якого було підтвердження або спростування гіпотези про те, 

що використання аудіовізуальних мистецтв має позитивний вплив на формування 

граматичних навичок з іноземної мов. Експериментально-дослідна робота 

проводилася у три етапи: констатуючий, формуючий та оцінюючий зі студентами 

двох груп: експериментальної та контрольної.  Перший етап дослідження показав, 

що доопрацювання потребує тема «Вживання артиклів з іменниками, що 

позначають власні назви». З цієї теми нами було розроблено ряд завдань з 

активним використанням відеоуривків, виокремлених із зазначеного фільму, та 

проведено 2 заняття на протязі двох тижнів у експериментальній групі. 

Останній етап дослідження полягав у перевірці отриманих двома групами 

граматичних знань та порівнянні результатів. Для цього експериментальна та 

контрольна групи виконали постекспериментальну тестову роботу за вивченою 

темою. Результати показують, що рівень знань експериментальної групи з 

досліджуваної граматичної теми виріс на 22,18%, тоді як у контрольній групі цей 

показник складає 15,27% за один і той же час навчання (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Порівняння рівня сформованості граматичних навичок студентів 

 

№ з/п Група 

Тестова 
контрольна 
робота 
(середній бал) 

Постекспери- 
ментальний 
зріз 
(середній бал) 

Різниця 
результатів, % 

1 Експериментальна 2,66 3,25 22,18 
2 Контрольна 2,75 3,17 15,27 
 

Отже, в ході проведення нашого дослідження ми теоретично обґрунтували та 

отримали практичне підтвердження ефективності використання аудіовізуальних 

мистецтв при формуванні граматичних навичок студентів, адже вони сприяють 

підвищенню вмотивованості студентів, охоплюють більше видів сприйняття 
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(візуальне, слухове, емоційне), концентрують увагу на певному мовному явищі, 

створюють ефект перебування в іншомовному середовищі. 

Перспектива дослідження вбачається у подальшому відборі автентичного 

мовного матеріалу і розробці на його основі вправ для формування граматичних 

навичок студентів згідно з навчальною програмою. 
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Художня література продовжує привертати увагу лінгвістів завдяки своїй 

цікавій та насиченій різними стилістичними засобами мові написання, тому 

особливо актуальним вважаємо детальне вивчення застосування автором 

стилістичних прийомів, а саме у романі «Великий Гетсбі». 

Об'єкт роботи – стилістичні фігури роману «Великий Гетсбі». 

Предмет – стилістичні засоби, використані у романі. 

Мета – стилістичний аналіз фігур мовлення та частотність їх 

використання на прикладі роману «Великий Гетсбі». 

Для досягнення мети були вирішені такі завдання: 

• уточнити поняття фігури мовлення та стилістичних засобів; 

• проаналізувати види і частотність використання фігур мовлення. 

Матеріалом дослідження слугував роман американського письменника 

Френсіса Скотта Фіцджеральда «Великий Гетсбі», що  вийшов у світ у 1925 

році, відображає атмосферу початку 20-их років 20 століття в Америці – епоху 

незнаного доти економічного процвітання, джазу, розквіту культури 

крутихвісток, сухого закону, бутлегерства та зародження організованої 

злочинності. На цьому ревучому тлі Фіцджеральд вибудовує історію Джея 

Гетсбі, натякаючи на злочинну діяльність, що лежить в основі його багатства. 

Роман написаний у формі мемуарної розповіді від імені Ніка Керауея, 

випускника Єльського університету, ветерана Першої світової війни із 

Середнього Заходу, який працює в Нью-Йорку продавцем облігацій та влітку 

1922 року винаймає у містечку Вест-Егг на Лонг-Айленді невеличкий будинок 

поряд із пишною віллою Джея Гетсбі, таємничого мільйонера, що справляє 

екстравагантні вечірки [1]. Образ оповідача дуже близький самому  

Фіцджеральду – його моральні, етичні та естетичні погляди співпадають з 

авторськими, а його розповідь віддзеркалює мову автора з усіма 

індивідуальними стилістичними особливостями.  

У результаті стилістичного аналізу матеріалу дослідження було виявлено 

наступні стилістичні прийоми, найпоширенішим з яких є метафора,  троп, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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заснований на вживанні слів у переносному значенні, зміст якого полягає в 

підсиленні емоційної виразності мови. Метафора являє собою перенесення 

властивостей одного предмета на інший за принципом їх подібності [2]: 

(1) I am still a little afraid of missing something if I forget that, as my father 

snobbishly suggested, and I snobbishly repeat, a sense of the fundamental decencies 

is parceled out unequally at birth. 

(2) I wanted the world to be in uniform and at sort of moral attention forever 

(3) “ it is what preyed on Gatsby, what foul dust floated in the wake of his 

dreams that temporarily closed out my interest”. 

Антитеза – стилістична фігура, що полягає в протиставленні певних 

понять, явищ тощо [6].  

(4)“Conduct may be founded on the hard rock or the wet marshes…” 

(5)“Instead of being the warm center of the world, the Middle West now 

seemed like the ragged edge of the universe…” 

Гіпербола  – вид  тропа,  стилістична фігура явного і навмисного 

перебільшення для посилення виразності і підкреслення сказаної думки [3].  

(6)“I’m p-paralyzed with happiness.”  

(7)“The whole town is desolate. All the cars have the left wheel painted black 

as a mourning wreath, and there’s a persistent wail all night along the north shore.”  

Порівнянням називається словесний вираз, в якому уявлення про 

зображуваний предмет конкретизується шляхом зіставлення його з іншим пред-

метом, таким, що містить у собі необхідні для конкретизації уявлення ознаки в 

більш концентрованому вияві [4].  

(8)“Some heightened sensitivity to the promises of life, as if he were related to 

one of those intricate machines that register earthquakes ten thousand miles away.  

(9)“For a moment the last sunshine fell with romantic affection upon her 

glowing face; her voice compelled me forward breathlessly as I listened–then the 

glow faded, each light deserting her with lingering regret, like children leaving a 

pleasant street at dusk.” 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%84%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8
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(10)“She was a slender, small-breasted girl, with an erect carriage, which she 

accentuated by throwing her body backward at the shoulders like a young cadet.” 

Епітет – це слово, що вказує на одну з ознак того предмета, який 

називається і має на меті конкретизувати уявлення про нього [5].  

(11)“My family has been prominent, well-to-do people in this Middle Western 

city for three generations.” 

(12) “Now he was a sturdy straw-haired man of thirty with a rather hard 

mouth and a supercilious manner. …two shining arrogant eyes… enormous power… 

enormous leverage – a cruel body… a gruff husky tenor” 

Перифраз  – «описовий вираз, іносказання», троп, що описово виражає 

одне поняття за допомогою декількох [9]. У перифразах назви предметів і 

людей замінюються вказівками на їх ознаки, наприклад:  

(13)“I participated in that delayed Teutonic migration known as the Great 

War. I enjoyed the counter-raid so thoroughly that I came back restless.” 

Літотою називається словесний зворот, в якому ознаки описуваного 

предмета подаються з надмірним їх применшуванням [7].  

(14)I lived at West Egg, the – well, the less fashionable of the two, though this 

is a most superficial tag to express the bizarre and not a little sinister contrast 

between them.  

Оксюморон – це стилістична фігура, що полягає у зведенні слів або 

словосполучень, значення яких взаємовиключає одне одного, створюючи ефект 

смислового парадоксу [8].  

(15)“… I drove over to East Egg to see two old friends whom I scarcely knew at all.”  

Ономатопея (грецък. onomatopoeia – звуконаслідування) – імітація 

засобами мови різних позамовних звукових явищ [10]. 

(17)“I must have stood for a few moments listening to the whip and snap of the 

curtains and the groan of a picture on the wall.” 

Полісиндетон – це стилістична фігура, яка полягає в накопиченні 

сполучників, що зв'язують окремі слова та частини фрази [11]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
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(18)“Then there was a boom as Tom Buchanan shut the rear windows and the 

caught wind died out about the room, and the curtains and the rugs and the two 

young women ballooned slowly to the floor.” 

Еліпсис – це стилістична фігура, побудована шляхом пропуску слова або 

кількох слів [11]: 

(19)“What you doing, Nick?” 

(20)“Never heard of them” 

(21)“Don’t know a single… ” 

Іронією називається слово або словесний зворот, що набувають змісту, 

прямо протилежного їхньому буквальному значенню [12].  

(22)“Tom Buchanan compelled me from the room as though he were moving a 

checker to another square”  

У результаті проведеного дослідження зауважимо, що літературні засоби 

за частотою вживання можливо класифікувати наступним чином: метафора – 

23%, гіпербола – 15%, порівняння – 15%, епітет – 13%, іронія – 10%, антитеза – 

5%, оксюморон – 4%, полісиндетон – 4%, літота – 3%, ономaтопея – 3%, 

еліпсис – 3%, перифраз – 2%. 

Перспективу дослідження вбачаємо у контрастивному аналізі 

стилістичних засобів у оригіналі та перекладах цього твору. 
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series “The Big Bang theory”. 
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У повсякденному житті ми використовуємо дуже багато стилістичних 

засобів, не замислюючись над цим, щоб зробити нашу мову більш 

різноманітною та експресивною. Найчастіше стилістичні засоби 

використовуються у літературних творах для полегшення інтерпретації та 

передачі атмосфери або характерів, для "занурення" читача у світ твору. 

Літературні твори раніше і були основним об'єктом вивчення для дослідження 

стилістичних засобів. Зараз важливою складовою нашого життя стало 

телебачення та кіно. Вони відображують наше життя, його повсякденність, 

дозволяють нам вивчати комунікацію між людьми, але також і впливають на 

наше власне сприйняття життя. У серіалі комунікація має виглядати так, як в 

реальному житті, а комунікацію реального життя ми підсвідомо намагаємося 
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наблизити до серіальної. Саме тому вважаємо актуальним вивчення 

стилістичних особливостей неформальної комунікації, бо вона впливає і на 

літературний варіант мови. 

Об’єктом дослідження є фігури мовлення, що використовуються в 

телесеріалі «Теорія Великого Вибуху». 

Предметом дослідження є вплив стилістичних засобів на глядача. 

Метою даного дослідження є стилістичний та кількісний аналіз фігур 

мовлення, що функціонують у обраному серіалі.  

Поставлена мета дослідження передбачає виконання таких завдань: 

• визначити поняття «стилістичний засіб»; 

• проаналізувати використання певних фігур мовлення; 

• дослідити частотність використання фігур мовлення у телесеріалі. 

Матеріалом дослідження є англомовний телесеріал «Теорія Великого 

Вибуху». Цей молодіжний телесеріал має 157 серій, прем'єра відбулася 24 

вересня 2007 року на американському телеканалі CBS. Назва серіалу походить 

від найменування фізичної теорії утворення Всесвіту в результаті великого 

вибуху [5]. 

Апосіопеза – це стилістична фігура замовчування, раптовий обрив думки 

посередині висловлювання, викликаний різними обставинами (небажанням 

продовжувати розмову, обережністю, темами-табу, хвилюванням, натяками та 

ін.) [2, c. 220]. У якості прикладів апосіопези можна розглянути наступні 

репліки та висловлювання: 

(1) Mrs Cooper: Excuse me, Dr Gablehouser, are you busy? 

Gablehouser: Well, actually…[6] 

В цьому випадку герой серіалу виражає небажання спілкуватися, не 

вдуваючись до брехні. 

(2) Leonard (noticing their door has been broken open): What the…?[6] 

У цьому прикладі мовець перестає говорити і замовчує грубе або 

вульгарне продовження речення. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2007
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=CBS_Broadcasting_Inc.&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85
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Еліпс – це стилістична фігура, яка полягає у пропущені структурних 

елементів у вислові, які мають домислюватись у контексті; вживається як у 

цілях мовної економії, так і для надання експресивного відтінку [3, c. 195]. 

Наприклад: 

(3) Amy: Sheldon, that was beautiful. 

Sheldon: If you didn't press record…- 

Amy: I pressed it! [6] 

(4) Penny: Oh, I get it. Like C-3PO. ... What happened to me?[4] 

(5) Penny: Hey, what's going on? 

Leonard: Baseball.[6] 

(6) Penny: What kind of teenager did you think I was? 

Amy: Easy.[6] 

У даному випадку репліка-відповідь є одним з найуживаніших прикладів 

еліпсу з метою мовної економії.  

(7) Penny: You wanna turn yourself into some sort of robot? 

Sheldon: Essentially...[4] 

Тут еліптична конструкція виконує роль додаткового повідомлення та 

робить натяк на подальшу інформацію.  

Найчастішим ж є використання іронії. Іронія – сатиричний засіб, у якому 

реалізуються два значення: словникове та контекстуальне. Обидва значення є 

протилежними одне одному. [2] 

(8) Leonard: Our babies will be smart and beautiful.  

Sheldon: Not to mention imaginary...[6] 

(9) Store Clerk: Excuse me, Sir, you don't work here. 

Sheldon: Yes, well apparently neither does anyone else.[6] 

(10) Penny: Oh, big deal. Not knowing is part of the fun. 

Sheldon: "Not knowing is part of the fun." Was that the motto of your community 

college?[4] 

Іронія використовується для підкреслення негативного та глузливого 

ставлення мовця до певної ситуації або висловлювання, наприклад: 
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(11) Leonard: Relax, it's just a dirty sock. 

Sheldon: How on earth can you say "dirty sock" and "relax" in the same sentence?[4] 

(12) Sheldon: Howard, you know me to be a very smart man. Don't you think 

that if I were wrong, I'd know it?[4] 

Метонімія – це стилістична фігура, яка переносить значення одного слова 

на найменування іншого предмета, пов’язаного з властивостями цього слова [3, 

c.130]. Наприклад: 

(13) Sheldon: I'm the guy. 

Penny: You're not the guy. 

Sheldon: Are you sure? It would explain so much. Your constant presence in 

my apartment. That baffling dalliance with Leonard just to be near me. The 

way you call me sweetie all the time. 

Penny: I call everyone sweetie. 

Sheldon: You tramp.[6] 

В серіалі використовується також і антономазія, різновид метонімії, який 

утворюються за допомогою вживання власного імені замість загального, і 

навпаки. [3, c. 135] До антономазії можна віднести наступні приклади:  

(14) Sheldon: Well, well, well, if it isn't Wil Wheaton. The Green Goblin to my 

Spider-Man, the Pope Paul V to my Galileo, the Internet Explorer to my Firefox![4] 

Цим мовець використовує антономазію, щоб підкреслити ступінь 

ворожого ставлення до певної людини. 

Досить часто в серіалі використовуються алюзії, стилістичні фігури, що 

містять вказівку, аналогію або посилання на історичний, літературний, 

побутовий загальновідомий факт [2, c. 177]. Наприклад, посилання на серію 

фільмів "Star Wars" або "Star Trek": 

 (15) Penny: He'll be okay. You taught him well, Padawan.[6] 

(16) Sheldon: You know, in difficult moments like this, I often turn to a force 

greater than myself. 

Amy: Religion? 

Sheldon: Star Trek.[4] 
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В наступному випадку посилання вказує на історичні події. Мовець 

імплікує цим іронічним вираженням, що вважає його власну проблему набагато 

більшою, ніж його друзі. 

(17) Sheldon: A little misunderstanding? Galileo and the Pope had a little 

misunderstanding.[4] 

Також використовуються багато алюзій щодо комп'ютерних ігор. Ця 

інформація допомагає більше розуміти героїв серіалу та їх характеру, як ми 

бачимо в цьому прикладі: 

(18) Sheldon: Oh Mario, if only I could control everyone the way I control you. 

Hop, you little plumber. Hop, hop hop![6] 

Ця ситуація демострує жагу до влади мовця та його схильність 

контролювати інших. 

 В наступному прикладі використовується алюзія на серію фільмів та 

книг "Гаррі Поттер": 

(19) Sheldon: So, you're saying this is a regulation deck? 

Howard: I'm saying believe in magic, you muggle. [6] 

Цей вираз також відноситься до евфемізму, стилістичній фігурі, яка 

замінює грубе, різке чи вульгарне слово чи вираз на більш прийнятне. [2, c. 163] 

Наступні приклади цього явища: 

(20) Amy: You're making me worry. What's going on? 

Sheldon: What's going is we're about to go to a prom and there's a great deal of 

pressure on young couples like us to engage in what Mr. Bob Eubanks called "makin' 

whoopee". [6] 

(21) Sheldon: I got a splinter. 

Amy: What do you want me to do about it? 

Sheldon: Relationship Agreement - Section 4: Boo-boos and Ouchies. You have to 

take care of it.[6] 

Час від часу використовується також антитеза, як, наприклад:  

(22) Sheldon: Get back here, you stupid bird, so I can love you.[4] 
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Це висловлення, з одного боку, показує негативне ставлення мовця до 

птахів, з, іншого ж, - бажання мовця налагодити контакт.  

(23) Sheldon: I'm not insane. My mother had me tested! [4] 

У цьому прикладі мовець запевняє в своєму психічному здоров'ї, але сам 

факт того, що його мати перевіряла його психіку, заперечує це твердження.  

Перспективу дослідження вбачаємо у більш детальному аналізі фігур 

мовлення на базі ширшого мовного матеріалу. 
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