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УДК 81’246.2 

ФЕНОМЕН БІЛІНГВІЗМУ: ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ 

Авраменко О. Є. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доцент Колтунова О. І. 
 

Стаття присвячена вивченню понять “білінгвізм”, “міжкультурна комунікація” та їх 

взаємозвя’зку, виокремленню переваг і недоліків білінгвізму. Також пропонується огляд 

моделей виховання двомовних дітей та власна стратегія вирішення проблем міжкультурної 

комунікації через призму білінгвізму. 

Ключові слова: білінгвізм, мистецтво, міжкультурна комунікація, мовна модель, 

словниковий запас. 

Статья посвящена изучению понятий “билингвизм”, “межкультурная 

коммуникация” и их взаимосвязи, выделению преимуществ и недостатков билингвизма. 

Также предлагается обзор моделей воспитания двуязычных детей и собственная стратегия 

решения проблем межкультурной коммуникации через призму билингвизма.  

Ключевые слова: билингвизм, искусство, межкультурная коммуникация, языковая 

модель, словарный запас. 

The article is dedicated to the study of the terms “bilingualism”, “cross-cultural 

communication” and their interconnection, to the determination of the advantages and 

disadvantages of bilingualism. A review of language systems for bilingual upbringing  and our 

own strategy aimed to solve the issues of the cross-cultural communication through the prism of 

bilingualism are also provided. 

Keywords: art, bilingualism, cross-cultural communication, language system, vocabulary. 

 

Сучасний світ, який розвивається у добу прогресу в усіх сферах 

життя, обумовлює важливість швидкої та точної міжкультурної комунікації. 

Незважаючи на той факт, що феномен білінгвізму вивчають багато років, 

серед людей все ще є багато міфів щодо переваг, недоліків білінгвізму та 

проблем, які цей феномен може викликати. Також відсутня єдина 

термінологічна база щодо типів двомовності, її класифікації. Вирішення 

проблем міжкультурної комунікації за допомогою феномена білінгвізму є 

одним з найменш досліджених питань.  

Актуальність даного дослідження зумовлена тим фактом, що за 

часу невпинного зростання темпів глобальної інтеграції у всіх сферах 

життєдіяльності загострюється питання формування міжкультурної 

свідомості, що забезпечує збалансоване співіснування представників різних 

культур. Також приділяємо увагу особливостям мовного і культурного 

розвитку дітей-білінгвів, тому що ця галузь досліджень вирішення проблем 

міжкультурного спілкування є однією з найменш вивчених.  

Об’єктом послугував феномен білінгвізму, а предметом особливості 

розвитку двомовних дітей та проблеми міжкультурної комунікації. 

Метою статті є виявлення проблем міжкультурної комунікації 

через феномен білінгвізму та розробка стратегії вирішення цієї проблеми 

через виховання мовнокультурної компетенції у двомовних дітей. 

Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання таких завдань: 
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1. Надати огляд визначень поняття двомовності, необхідних для 

розуміння цього феномену та виокремити переваги та недоліки 

білінгвізму. 

2. Висвітлити проблеми міжкультурної комунікації та шляхи їх 

вирішення. 

3. Розглянути основні мовні моделі виховання двомовних дітей. 

4. Розробити вправи для розширення словникового запасу. 

Матеріалом дослідження послугували вправи для розвитку 

словникового запасу та загальної мовної компетентності двомовних дітей. 

В якості методів, що застосовувалися, для проведення 

дослідження, ми використали спостереження, опис, порівняння, аналіз 

та логічний підхід. 

Наукова новизна та практичне значення полягають в акумулюванні 

матеріалу щодо визначень та класифікації понять “білінгвізм” та 

“двомовність”, виявленні впливу двомовності на міжкультурну 

комунікацію, а також розробці вправ на розвиток мовнокультурної 

компетенції дітей-білінгвів та інтеграції мистецтва в їх освіту. 

Для точного розуміння таких понять як “двомовність” та 

“білінгвізм” було знайдено словникові визначення, які показують їх 

абсолютну синонімічність. Різниця полягає тільки в іншомовному 

походженні поняття “білінгвізм” з латини: “Білінгвізм – володіння і 

поперемінне користування однією і тією ж особою або колективом 

двома різними мовами або різними діалектами однієї і тієї ж мови 

(наприклад, місцевим діалектом і літературною мовою)”. “Двомовність – 

практика індивіда або колектива до використання двох мов у рамках 

однієї державної чи соціальної спільності у відповідних комунікативних 

сферах” [2]. У тлумачних словниках ці поняття визначаються в трьох 

різних значеннях: загальному, вузькому та широкому:  

1. Загальне визначення поняття “білінгвізм” означає здатність 

людини чи лінгвокультурної спільноти почергово використовувати дві 

мови для забезпечення комунікативних потреб.  

2. Білінгвізм у вузькому значенні терміна означає більш чи менш 

вільне володіння двома мовами: рідною і нерідною.  

3. Білінгвізм у своєму широкому значенні означає відносне 

володіння другою мовою, здатність користуватися нею в певних сферах 

спілкування. Мінімальним рівнем володіння другою мовою вважається 

рівень, достатній для виконання індивідом мовленнєвих дій, у процесі 

яких реалізуються потрібні функції другої мови [1]. 

Незважаючи на те, що білінгвізм вважався негативним явищем 

протягом кількох століть, сучасна наука вже точно може довести, що 

переваги білінгвізму домінують над декількома недоліками, а тому він 
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стрімко поширюється по світу, поступово вирішуючи частину проблем 

міжкультурної комунікації.  

Сучасні дослідженні доводять користь білінгвізму для розумового 

розвитку людини з наймолодшого віку, починаючи з більшого рівня 

концентрації уваги у дітей, і закінчуючи більш пізнім розвитком 

деменції в похилому віці. Переваги білінгвізму відмічаємо в 

повсякденному житті як то висока багатозадачність, краща здатність до 

концентрації, легше вивчення інших мов, краще розуміння поняття 

“мова” та мовнокультурних розбіжностей, підвищена увага до деталей, 

високий рівень толерантності до інших культур та широкі можливості для 

подорожей та професійного розвитку. До недоліків білінгвізму вчені 

відносять нижчий словниковий склад в кожній з мов білінгва, що 

призводить до гіршого рівня красномовства, та таку проблему як 

неконтрольоване мовлення, що призводить до  більшої кількості помилок. 

Поняття “міжкультурна комунікація” та “білінгвізм” тісно 

пов’язані між собою, тому що для здійснення ефективного спілкування 

між представниками різних культур необхідна обізнаність в питаннях 

культури іншого народу та знання іноземної мови. Вони не можуть існувати 

окремо один від одного при вирішенні будь-яких міжнародних питань. 

Нижче наводимо визначення терміну “міжкультурна комунікація”: 

Міжкультурна комунікація – комунікація між представниками 

окремих культур, коли один учасник виявляє культурну різницю іншого. 

Це обмін інформацією, почуттями, думками представників різних 

культур. Має місце в бізнесі, туризмі, спорті, особистих контактах, 

науковому та освітньому світі тощо. Інший варіант визначення: 

«Міжкультурна комунікація – адекватне взаєморозуміння двох 

учасників комунікативного акту, що є приналежними до різних 

національних культур» [4, с. 108-113].  

Серед багатьох проблем міжкультурної комунікації гостро стоїть 

питання виховання терпимості до чужих культур, пробудження інтересу 

і поваги до них [3, c. 39-41]. Чи ненайкращим шляхом вирішення цієї 

проблеми вважаємо правильне виховання двомовних дітей, які від 

народження є носіями двох мов та, відповідно, культур. На сьогодні не 

повною мірою досліджений лінгвокультурологічний аспект двомовності. 

Вивчаючи феномен білінгвізму, слід зауважити, що засвоюючи іншу 

мову, індивід долучається до іншої культури, тому що мова творить 

власну лінгвокультурну картину світу.  Поряд з мовною та мовленнєвою 

компетенціями формується компетенція культурна, що передбачає 

знайомство з елементами когнітивної бази іншомовної лінгвокультурної 

спільноти, і саме тому двомовні діти мають підвищений інтерес, пошану 

та толерантність до проблем міжкультурної комунікації. 
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Таким чином, не можна ігнорувати культурні розбіжності, адже це 

може призвести до конфлікту, а якщо виникне конфлікт, то ці 

розбіжності будуть відігравати у ньому найважливішу роль.   

В цій роботі вважаємо за потрібне особливу увагу приділити 

особливостям мовного і культурного розвитку дітей-білінгвів, моделям 

їх гармонійного розвитку та виховання, вправам на розвиток мовної та 

культурної компетенції та використанню мистецтва в їх 

мовнокультурній освіті, тому що ця галузь досліджень вирішення 

проблем міжкультурного спілкування є однією з найменш вивчених.  

Існують дві основні моделі виховання двомовних дітей: “Один з 

батьків, одна мова” (англ. OPOL) та “Мова національної  меньшини 

вдома”  (англ. mL@H, mLaH). За першої системи вихователь або батьки 

використовують тільки свою мову, коли спілкуються з дитиною. 

Використовуючи другу мовну модель, батьки мають говорити мовою 

національної меншини вдома, а мовою національної більшості (або 

країни, де родина мешкає) поза межами дому. Мова меншості не 

обов'язково має бути рідною для обох батьків, але завдяки постійній 

інтеракції з обома батьками на одній мові та соціальними контактами 

іншою мовою, це один з найстабільніших і результативних методів 

спілкування. 

   

 

Рис. 1 Схема мовних моделей OPOL та mL@H, mLaH 

Головними аспектами розвитку мовлення є грамотність мови та 

багатий словниковий запас. Для вдосконалення мовленнєвої культури 

необхідно володіти системою мовленнєвих умінь, від яких залежить 

успішність мовленнєвого навчання [5]. Звичайно, розвиток двомовної 

дитини вимагає від батьків та вихователів подвійного контролю та 

уваги. Нами було розроблено спеціальні вправи, що полегшать завдання 

вихователів та батьків, які виховують двомовних дітей. Перевагою цих 

вправ є їх мобільність та легкість, адже виконувати запропоновані 
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вправи можна будь-де. Мета вправ: розширити словниковий запас 

дитини, познайомитися зі структурою складних речень та 

словосполученнями, навчитися знаходити логічні зв’язки у групі слів, 

створювати зв’язний текст, розвинути мовлення. 

Вправа 1. “Додавання слів/словосполучень” 

Ця вправа може мати декілька рівнів складності. Наприклад, 

просто вивчення дієслів або вже вивчення складнопідрядних речень, 

неправильних дієслів. Якщо дитині складно підібрати закінчення, можна 

полегшити завдання з використанням різнокольорових малюнків. 

Вихователь говорить дитині початок речення та чекає продовження: 

When you wake up, you usually … (open your eyes).  

When you get cold, you usually … (get dressed).  

When you are thirsty, you usually … (drink some water).  

Вправа 2. “Письменник”. 

В цьому завданні перед дитиною стоїть нелегка задача. Вихователь 

пропонує дитині декілька слів, а дитина має органічно об’єднати їх у 

розповідь. Наприклад, winter, mom, dad, house, dog, snowman. Якщо 

дитина на може запам’ятати всі слова, варто використати малюнки. 

Можна змінити складність завдання, додаючи більше слів або/та 

вибираючи складні слова, наприклад: grandparents, turtle, kindergarten, 

playground. 

Вправа 3. “Пошук деталей” 

Для цієї вправи добре використовувати предмети, які оточують 

дитину кожен день та складаються з кількох частин. Наприклад, 

годинник, стілець, дерево, тощо. Для прикладу беремо частини будови 

дерева: 

- Look at this! What´s this? Do you know what parts the tree has? 

- This is a tree… roots and leaves? 

-Yes, good job, and what’s the name of this (pointing at the trunk)... It’s 

a trunk. And let’s look up. What is this? (pointing at twigs and branches) 

- Mmm… 

- The small ones are twigs, and the big ones are branches. Do you 

remember it now? Let’s try once again. (Автор вправ – Авраменко О. Є.) 

Більш того, при виховання двомовної дитини в нагоді можуть 

стати усі слухові та зорово-слухові види мистецтва (музика, фільми, 

театр, вистави тощо). Вони допомагають дитині не тільки 

познайомитися з іншою культурою, а й звикнути до швидкої мови 

персонажів, використання діалектів, регіональних варіантів мови, ідіом, 

розмовних кліше, скорочень, що полегшує процес більш свідомого 

вивчення мови в майбутньому. 

Отже, міжкультурна комунікація вже майже століття є проблемою 

мовознавців, соціологів, культурологів та спеціалістів інших галузей, які 
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працюють над виокремленням та вивченням проблем спілкування 

представників різних культур та шляхам їх вирішення. Ми розробили 

один із способів вирішення проблеми міжкультурної комунікації за 

допомогою виховання двомовних дітей. Було розглянуто моделі 

гармонійного розвитку та розроблено вправи на розвиток мовної 

компетенції, також ми інтегрували використання різних типів мистецтва 

в мовнокультурну освіту дітей-білінгвів. 

Перспективою дослідження є подальше вивчення питань 

міжкультурної комунікації та її взаємодія з феноменом білінгвізму, 

спостереження та застосування новітніх вправ та мистецтва в двомовній 

освіті й аналіз результативності являє собою важливу і цікаву тему для 

подальшого дослідження. 
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СТРАТЕГІЇ ВВІЧЛИВОСТІ У ДИСКУРСІ КОМЕДІЙ ОСКАРА 

ВАЙЛДА 

Арістова А.М. (Харків) 

Науковий керівник: докт. філол. наук. професор Шевченко І. С.  

 

У статті, присвяченій вивченню дискурсивних стратегій ввічливості в авторському 

дискурсі О. Вайлда, виявлено домінантні стратегії ввічливості дистанціювання, зокрема, 

описано превалюючу стратегію ухиляння, наведені якісні та кількісні дані щодо 

британських принципів увічливості ХІХ століття. 

Ключові слова: дискурсивна стратегія ввічливості, авторський дискурс О. Вайлда, 

ввічливість дистанціювання, стратегію ухиляння, британська ввічливість ХІХ століття. 

В статье, посвященной изучению дискурсивных стратегий вежливости в авторском 

дискурсе О. Уайльда, выявлены доминирующие стратегии вежливости дистанцирования, в 

частности, описана превалирующая стратегия уклончивости, приведены качественные и 

количественные  данные относительно британских принципов вежливости ХІХ века. 

Ключевые слова: дискурсивная стратегия вежливости, авторский дискурс О. 

Уайльда, вежливость дистанцирования, стратегия уклончивости, британская вежливость 

XIX века. 

The article focuses on the study of politeness discourse strategies in Oscar Wilde’s 

individual discourse and reveals the dominant negative politeness strategies, in particular, the 

http://litopys.org.ua/ukrmova/um197.htm
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strategy of hedging, describes the qualitative and quantitative data concerning British politeness 

principles in the 19
th

 century. 

Key words: discursive politeness strategy, individual O. Wilde’s discourse, negative 

politeness, strategy of hedging, British politeness of the 19
th

 century. 

 

Індивідуально-авторський ракурс аналізу дискурсу є одним з 

найбільш актуальних у сучасній лінгвістиці, зокрема, у лінгвопрагматиці 

й дискурсології. Дослідницький фокус на стратегіях ввічливості у їх 

діахронічому аспекті підсилює необхідність і своєчасність такого 

вивчення дискурсу.  

Метою нашого дослідження є виявлення специфіки реалізації та 

функціонування стратегій ввічливості в усіх своїх проявах у дискурсі 

пізньовікторіанської комедії. 

Поставлена мета передбачає розв’язання низки завдань: 

узагальнити критерії виділення стратегій ввічливості; розглянути 

типологію стратегії ввічливості та виділити основні стратегії і тактики, 

релевантні для пізньовікторіанського дискурсу; установити особливості 

стратегій ввічливості в пізньовікторіанському британському 

драматургічному дискурсі О. Вайлда. 

Об’єктом дослідження обрано стратегії ввічливості, актуалізовані у 

дискурсі пізньовікторіанської комедії О. Вайлда, а його предметом є 

дискурсивні характеристики засобів реалізації стратегій увічливості у 

драматургічному пізньовікторіанському дискурсі. 

Матеріалом роботи є 200 фрагментів драматургічного дискурсу 

кінця ХІХ ст., що містять стратегії і тактики ввічливості, одержані з 

комедій Оскара Вайлда «The Importance of Being Earnest» та «An Ideal 

Husband» шляхом наскрізної вибірки. 

Методологічною основою нашого дослідження є доробок 

Харківської лінгвістичної школи аналізу дискурсу [11, 12, 13, 14], 

дискурсивні теорії В.І. Карасика, Л.М. Макарова [3, 4; 6], результати 

вивчення явища стратегії Т.А. ван Дейком, І. Є. Фроловою [2; 8, 9, 10], 

та комунікативні принципи кооперації ввічливості Г.П. Грайса, П. Браун 

та С. Левінсона, Т. Ларіної [1; 15, 16; 5].  

Мета й завдання дослідження зумовлюють обрані методи: 

індуктивний та дедуктивний аналіз для формулювання узагальнень та 

висновків; прагматичний аналіз тексту для встановлення типів стратегій 

ввічливості та окремих тактик. 

Наукова новизна роботи полягає у встановленні засобів та способів 

реалізації стратегії ввічливості зближення і дистанціювання у 

драматургічному дискурсі пізньовікторіанської комедії. 

Дискурс пізньовікторіанської драми має увиразнені особливості, 

підґрунтям для яких є соціокультурні характеристики лінгвокультурної 

спільноти Великої Британії кінця XIX ст. У цей час драматургічному 
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діалогічному дискурсу притаманні такі риси як невимушеність та 

розмовність. 

У нашій роботі виходимо з того, що дискурс реалізується за 

допомогою стратегій, які є втіленням комунікативної інтенції мовця та 

залежать від багатьох факторів. Серед дискурсивних стратегій 

спостерігається ієрархічність, де глобальна, локальна та мовленнєва 

стратегії тісно пов’язані. Стратегії ввічливості за своєю функцією 

належить до локальних стратегій. Розділяють два типи ввічливості – 

дистанціювання та зближення [5] (negative, positive politeness [15, 16]). 

Кожна з них має свої характеристики. Так, увічливість дистанціювання 

включає в себе стратегії і тактики, які спрямовані на демонстрацію 

шанобливого ставлення до співрозмовника, наміру не порушувати 

дозволених меж та витримувати певну дистанцію. 

Увічливість зближення відрізняється від ввічливості 

дистанціювання тим, що має на меті налагодження контакту між 

учасниками комунікації, демонстрацію поваги, симпатії. Для цього вона 

потребує широкого спектру стратегій і тактик, які, у свою чергу, 

пропонують комунікантам до застосування багато формул, конструкцій 

та засобів, котрі допоможуть їм досягти головної мети – зберегти 

обличчя та налагодити контакт зі своїм комунікативним партнером. Це 

добре проілюстровано у дискурсі комедій Оскара Вайлда. 

 Серед проявів увічливості дистанціювання в обраних творах 

англійського драматурга найбільш помітна стратегія «висловлюйтеся 

непрямо»  (Be conventionally indirect) [16, с. 173- 175] спрямована на запит 

потрібної інформації, висловлювання своєї думки, звертання з запрошенням 

тощо. Суб’єктивізація висловлювання мовця за допомогою таких засобів, 

як I think, I guess, I suppose, maybe, probably та ін. пом’якшує 

категоричність оцінок, наприклад: 

1) Algernon: Did you hear what I was playing, Lane? 

Lane: I didn’t think it polite to listen, sir. [19] 

У цьому прикладі служник не хоче образити свого господаря, 

висловивши свою думку стосовно його гри на музичному інструменті. Тому 

дистанціювання є релевантним способом демонстрації поваги. Водночас, 

висловлюючись непрямо, Лейн висміює музичну гру Елджернона. 

З першою стратегією пов’язана наступна – «запитуйте, будьте 

ухильним» (Question, hedge) [5, с. 175 - 178]. Завдяки тому, що питання 

трансформує пряме висловлювання в непряме, досягається ефект 

пом’якшення, наприклад: 

2) Jack: Yes, I know it is. But supposing it was something else? Do you 

mean to say you couldn't love me then? [20] 

У даному прикладі можна виділити характерну для даної стратегії 

особливість, а саме розповсюджений елемент ухильності Do you think (mean). 
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Стратегія «надавайте слухачеві вибір, можливість не діяти» 

(виконувати дії, до яких слухача спонукають) (Give H the option not to do the 

act) [5, с. 177- 182] надає співрозмовнику вибір, але в англійській комунікації 

питальні висловлювання широко використовуються у ситуаціях, де немає 

реального вибору, як наприклад: 

3) Mrs. Cheveley: Would you apply that rule to everyone? 

Lady Chiltern: Yes, to everyone, without exception. [19] 

Наступна стратегія «мінімізуйте свої припущення стосовно 

бажання адресата виконати дію» (Make minimal assumptions about H's 

wants) [18, с. 51]   полягає у висловлюванні сумнівів мовця стосовно 

бажання та можливості адресата виконати  дію, до якої його 

спонукають. У такій реквестивній конструкції як Would you mind є 

сумнів стосовно бажання адресата виконати певну дію; вона 

використовується як в офіційному, так і в повсякденному спілкуванні, 

коли комуніканти доволі близькі. Наприклад: 

4) Algernon: Well, would you mind my reforming myself this afternoon? 

Cecily: It is rather Quixotic of you. But I think you should try. 

Algernon: I will. I feel better already. [20] 

Стратегія «будь песимістом» (Be pessimistic) [5, с. 179 - 184] 

полягає у тому, що мовець, маючи сумніви стосовно можливості 

виконання адресатом дії, до якої він останнього спонукає, зменшує 

ступінь впливу на слухача. Наприклад: 

5) Jack: And I would like to be allowed to take advantage of Lady 

Bracknell’s temporary absence... [20] 

Стратегія «виключайте мовця та слухача з дискурсу» (Dissociate S, 

H from the discourse) [5, с. 182 - 184]  в англійському дискурсі не називає 

прямо адресата та бажану дію, тобто адресат залишається 

завуальованим: 

6) Mrs. Shevely: Questions are never indiscreet. Answers sometimes are. 

Sir Robert Chiltern: Well, at any rate, may I know if it is politics or pleasure? 

[19] 

Стратегія «представляйте мовленнєвий акт як загальне правило» 

(State the FTA as a general rule) [5, с. 183 - 186] тісно пов’язана з 

попередньою, але її головною особливість є те, що вона спрямована на 

повну деперсоналізацію, тобто виведення з дії як мовця, так і слухача. 

Наприклад: 

7) Sir Robert Chiltern: [entering] Good evening, Lady Markby! I hope you 

have brought Sir John with you? 

Lady Markby: Oh! I have brought a much more charming person than Sir 

John. Sir John’s temper since he has taken seriously to politics has become 

quite unbearable. Really, now that the House of Commons is trying to become 

useful, it does a great deal of harm. [19] 
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У цьому випадку можна спостерігати, як леді Маркбі своєю відповіддю 

завершує тему, тобто виводить свого співрозмовника з дискурсу.  

Стратегія «вибачайтеся» (Apologize) [16, с. 186–189] також 

належить до ввічливості дистанціювання, тому що коли ми вибачаємося, 

ми визнаємо те, що зазіхнули на автономію співрозмовника, перейшли 

межу та висловлюємо шкоду стосовно цього. У комедіях Оскара Вайлда 

найбільш розповсюдженими маркерами є I'm sorry, Excuse me, Pardon me 

тощо. Наприклад: 

8) Lane. I didn't think it polite to listen, sir.  

Algernon: I'm sorry for that, for your sake. I don't play accurately—anyone 

can play accurately—but I play with wonderful expression. [20] 

Наші дані про стратегії і тактики дистанціювання в комедіях О. 

Вайлда підсумовано у таблиці 1.  
Табл. 1. Стратегії і тактики дистанціювання 

№ Стратегії Тактики Частотність (%) 

1 «Висловлюйтеся непрямо» Прохання 10,5% 

2 «Запитуйте, будьте ухильним» Запрошення 14% 

3 «Надавайте слухачеві вибір, можливість 

не діяти» 

Порада 10,5% 

4 «Мінімізуйте свої припущення сто-

совно бажання адресата виконати дію» 

– 11% 

5 «Будьте песимістом» – 4% 

6 «Виключайте мовця та слухача з 

дискурсу» 

– 6,5% 

7 «Представляйте мовленнєвий акт як 

загальне правило» 

– 2,5% 

8 «Вибачайтеся» «Попросити 

вибачення» 

11% 

Загалом       70% 

Як видно з таблиці 1, у цілому стратегії і тактики дистанціювання 

(140 фрагментів) переважають в комедіях О. Вайлда (70% всіх 

аналізованих висловлень), причому серед них найбільш вживаними є 

стратегії: «висловлюйтеся непрямо», «виключайте мовця та слухача з 

дискурсу», «вибачайтеся» і тактики: прохання, запрошення, порада.  
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На відміну від попереднього типу, ввічливість зближення спрямована 

на збереження обличчя шляхом демонстрація співрозмовнику добрих 

намірів, симпатії, спільності думок, переживань тощо.  

Стратегія «помічайте слухача, приділяйте йому увагу, його 

інтересам, бажанням потребам тощо» (Notice, attend to Hearer, his 

interest, wants, needs, goods) [5, с. 308 - 322], де учасники комунікації 

демонструють увагу один до одного, висловлюють вдячність тощо, 

використовує різноманітні маркери – прикметники та підсилювачі (such, 

so, extremely, terribly та ін.), наприклад: 

9) Cecily: How nice of you to like me so much after we have known each 

other such a comparatively short time. Pray sit down. [20] 

Прагматичною функцією стратегії «перебільшуйте» (цікавість, 

схвалення, симпатію до співрозмовника) (Exaggerate (interest, approval, 

sympathy with H)) [5, с. 308 - 322] є гіперболізація уваги до 

співрозмовника, підкреслення інтересу та демонстрація симпатії до 

нього. Перебільшення проявляється в лексичних суперлативах (fantastic, 

brilliant, generous), інтенсифікатори, котрі підсилюють семантику 

прикметників (terribly, absolutely, really) та дієслово з емоційним 

семантичним компонентом (enjoyed). Наприклад: 

10) Algernon: How immensely you must amuse them! [Goes over and takes 

sandwich.] By the way, Shropshire is your county, is it not? [20]  

Cтратегія «робіть подарунки слухачу» (Give gifts to Hearer – goods, 

sympathy, understanding, cooperation) [5, с. 308 - 322] об’єднує усі вище 

перелічені стратегії, де під комунікативними подарунками розуміють 

приділену співрозмовнику увагу та перебільшений інтерес до всього, що 

з ним пов’язано: комплімент, емоційна оцінка тощо. Наприклад: 

11) Lane: No, sir; it is not a very interesting subject. I never think of it 

myself. Algernon: Very natural, I am sure. That will do, Lane, thank you. [20] 

У комедіях Оскара Вайлда стратегія «будьте оптимістом» (Ве 

optimistic) [17, с. 198] є типовим проявом англійського оптимізму, 

помітного не стільки в питаннях (How're you?/How're things?/How is it 

going?), скільки у відповідях на них – доволі коротких та оптимістичних 

(I'm) well / I'm very well / (I'm) fine / I'm really very well та ін.) Наприклад: 

12) Dr. Chasuble: And how are we this morning? Miss Prism, you are, I 

trust, well? [20] 

Стратегія «використовуйте маркери внутрішньогрупової 

приналежності» (Use in-group identity markers) включає субстратегії 

«звертайтеся по імені» та «використовуйте мову, якою розмовляє ваш 

співрозмовник», спрямовані на демонстрацію внутрішньогрупової 

належності мовця [5, с. 308 - 322]. Так, перша використовує звертання 

різного ступеня офіційності, які розкривають, в яких відносинах 

знаходяться комуніканти, що їх об’єднує:  
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13) Lady Bracknell: Good afternoon, dear Algernon, I hope you are 

behaving very well. [20] 

Майже теж саме стосується стратегії «використовуйте мову, якою 

розмовляє ваш співрозмовник» [5, с. 308 - 322], де учасники комунікації 

використовують жаргон чи свої власні терміни, слова або навіть звертання з 

певною метою – розмити межу між співрозмовниками. Наприклад: 

14) Lady Bracknell:[…] Pretty child! Your dress is sadly simple, and your 

hair seems almost as Nature might have left it. But we can soon alter all that. 

A thoroughly experienced French maid produces a really marvellous result in 

a very brief space of time. I remember recommending one to young Lady 

Lancing, and after three months her own husband did not know her. [20] 

Специфічною і важливою для комедій О. Вайлда є стратегія 

«жартуйте» (Joke) [16, c. 101–128], тому що саме жарт допомагає мовцю 

«розслабити» адресата, щоб останній почував себе комфортніше та був 

відкритий для подальшої комунікації. Наприклад: 

15) Algernon: Lane, you're a perfect pessimist. 

Lane: I do my best to give satisfaction, sir. [20] 

Стратегія «пропонуйте, обіцяйте» (Offer, promise) спрямована на 

те, щоб задовольнити позитивне обличчя слухача у випадку загрози. Для 

цього мовець стверджує, що він бажає для слухача того ж, що він собі 

бажає і навіть зможе йому допомогти [16, c. 101–128]. Наприклад: 

16) Lord Goring: Lady Chiltern, if ever you are in trouble, trust me 

absolutely, and I will do everything that I can to help. If you want me, ask for 

my assistance, and you shall have it. [19] 

Наші дані про стратегії і тактики зближення в комедіях О. Вайлда 

підсумовано у таблиці 2.  

Табл. 2. Стратегії і тактики зближення 
№ Стратегії Тактики Частотність (%) 

1 «Помічайте слухача, приділяйте йому увагу» Привітання 3,5 

2 «Перебільшуйте симпатію до слухача» Прощання 5,5 

3 «Будьте оптимістом» Запрошення 3 

4 «Використовуйте маркери 

внутрішньогрупової приналежності» 

Вдячність 5,5 

5 «Робіть подарунки слухачу» Вибачення 5 

6 «Використовуйте мову, якою розмовляє 

ваш співрозмовник» 

Оцінка 3,5 

7 «Жартуйте» Комплімент 3 
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8 «Пропонуйте, обіцяйте» – 1 

Загалом    30% 

Як видно з таблиці 2, у цілому стратегії і тактики зближення (60 

прикладів) займають лише третину всіх випадків реалізації принципу 

ввічливості в комедіях О. Вайлда, причому серед них найбільш 

вживаними є стратегії: «помічайте слухача, приділяйте йому увагу, його 

інтересам, бажанням потребам тощо», «перебільшуйте» (цікавість, 

схвалення, симпатію до співрозмовника), «будьте оптимістом», 

«використовуйте маркери внутрішньогрупової приналежності», тактики: 

привітання, прощання, вдячність, вибачення та оцінки. 

Таким чином, можна зробити висновки, що отримані результати 

нашого дослідження демонструють характерне для британської 

лінгвокультурної спільноти кінця ХІХ ст. домінування стратегій і тактик 

дистанціювання. У комедіях О. Вайлда інтенція збереження «обличчя» 

реалізується стратегіями дистанціювання у 70% ситуацій дискурсу, а 

стратегіями зближення – лише в 30%, при цьому багато стратегій і 

тактик переплітаються одна з одною.  

До перспектив дослідження належить діахронічний ракурс 

вивчення ввічливості: установлення того, як змінюється картина світу, а 

з нею – засоби та способи реалізації стратегій ввічливості в 

англомовному та інших дискурсах.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СЛІВ-РЕАЛІЙ У ФЕНТЕЗІЙНИХ 

ТВОРАХ 

Біленко І. О. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, викладач Довганюк Е. В. 
 

Стаття присвячена дослідженню основних способів перекладу слів-реалій у 

фентезійних творах Дж. К. Ролінґ з циклу «Гаррі Поттер» на українську та російську мови. 

На основі аналізу підраховано частотність використання кожного способу в обох 

перекладах і виконано порівняльний аналіз способів перекладу слів-реалій в 

досліджуваних перекладах твору з метою виявлення найбільш та найменш уживаних та 

ефективних способів.  

Ключові слова: порівняльний аналіз, слова-реалії, способи перекладу, фентезійний 

твір, частотність.  

Статья посвящена исследованию основных способов перевода слов-реалий в 

фентезийных произведениях Дж. К. Роулинг из цикла «Гарри Поттер» на украинский и 

русский язык.  На основе анализа подсчитана частотность употребления каждого способа в 

обоих переводах и проведен сравнительный анализ способов перевода слов-реалий в 

исследованных переводах произведения с целью определения наиболее и наименее 

используемых и эффективных способов.  

Ключевые слова: слова-реалии, способы перевода, сравнительный анализ, 

фентезийное произведение, частотность.  

The article is dedicated to the study of the main words-realia translation methods in 

Ukrainian and Russian translations of fantasy fiction works by J. K. Rowling from «Harry Potter» 

book series. Having analyzed words-realia use we calculated the frequency of use of each method 

in both translations and we carried out the comparative analysis of rendering words-realia in 

Ukrainian and Russian translations in order to identify the most/the least common and effective 

translation methods. 

Key words: comparative analysis, fantasy fiction work, frequency, methods of translation, 

words-realia. 

 

Глобалізація стала невід’ємною рисою сучасного світу, в 

результаті чого міжмовна та міжкультурна комунікація вийшла на новий 

рівень. Оскільки переклад є необхідною складовою міжмовної 

комунікації, дослідження проблем перекладознавства, а також 
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особливостей та способів перекладу стає дедалі більш актуальним у 

науковому дискурсі.  

Популярність жанру фентезі невпинно зростає з середини ХХ 

століття, і на сьогоднішній день фентезі є одним з найпопулярніших жанрів 

у сучасній літературі [2; 3; 14]. В свою чергу, необхідність перекладу 

фентезійних творів на мови світу, в тому числі й на українську, створює 

нові перекладацькі завдання. Однією з найпоширеніших проблем, що 

виникають при перекладі творів у жанрі фентезі, є переклад слів-реалій, 

що зумовлює актуальність нашого дослідження. Об’єктом роботи є 

слова-реалії з творів «Фантастичні звірі та де їх шукати» [16], «Казки 

Барда Бідла» [18] та «Квідич крізь віки» [17], що вийшли одними з останніх та є 

найменш дослідженими, а предметом – способи англо-українського та англо-

російського перекладів слів-реалій з цих творів. Матеріалом дослідження 

слугують 298 англомовних слів-реалій та їх відповідники в українському та 

російському перекладах даних творів, виконаних Віктором Морозовим [7, 8, 9] 

та Майєю Лахуті [10, 11, 12] відповідно.  

Метою нашого дослідження є визначення основних проблем, пов’язаних з 

перекладом реалій у творах жанру фентезі, та аналіз основних перекладацьких 

прийомів, спрямованих на вирішення цих проблем.  

Методи дослідження, зумовлені його метою і матеріалом, 

включають: метод суцільної вибірки (для вибору слів-реалій з 

оригінального тексту), метод порівняння оригінального тексту з текстом 

перекладу (для виявлення способів перекладу); метод семантичного 

аналізу (для систематизації слів за змістом), метод кількісного аналізу 

(для з’ясування кількісних показників способів перекладу, використаних 

у обох перекладах).  

Теоретичне значення роботи обумовлюється тим, що результати 

дослідження особливостей перекладу слів-реалій у художніх творах 

жанру фентезі розширюють і доповнюють теорію перекладознавства.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його 

висновки та отримані результати можуть бути використані для 

покращення якості перекладу фентезійних творів, а також у курсі лекцій 

з художнього перекладу, методики викладання перекладу тощо. 

Термін «реалія» був введений у науковий дискурс у 40-х роках ХХ 

століття відомим фахівцем А. Федоровим, який вперше застосовує його 

у праці «О художественном переводе» [13]. Згодом найповнішу 

дефініцію терміну «слово-реалія» та проблематику перекладу таких слів 

окреслили дослідники С. Влахов та С. Флорін: «Реалії – це слова та 

словосполучення народної мови, які відображають найменування 

предметів, понять, явищ, характерних для географічного середовища, 

культури, матеріального побуту, або суспільно-історичних особливостей 

народу, нації, країни, племені, та які, таким чином, постають носіями 
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національного, місцевого або історичного колориту; точних відповідностей 

на інших мовах такі слова не мають, а тому не можуть бути перекладені «на 

загальних підставах», тому що вимагають особливого підходу» [5, с. 438]. 

При цьому, не зважаючи на велику кількість досліджень реалій, 

мовознавці не дійшли згоди у трактуванні терміну «реалія», хоча 

дефініція Р. Зорівчака, на наш погляд, вважається найбільш влучною. 

Тож у своєму дослідженні, вслід за Р. Зорівчаком, ми вважаємо, що 

«реалії – це моно- та полілексемні одиниці, основне лексичне значення 

яких містить (у плані бінарного зіставлення) традиційно закріплений за 

ними комплекс етнокультурної інформації, чужої для об’єктивної 

дійсності мови-сприймача» [6, с. 58].  

Варто зазначити, що особливістю жанру фентезі є створення 

автором вигаданого світу, який він наповнює вигаданими подіями, 

явищами, предметами, традиціями тощо, назви яких і є словами-

реаліями. Зазвичай, такі реалії не мають відповідників у реальному 

житті, тобто вони не характерні жодній лінгвокультурі, що значно 

ускладнює їх переклад і посилює актуальність нашого дослідження.  

Тож, з точки зору перекладу, тобто при розгляді слів-реалій у 

площині двох мов, слова-реалії також прийнято пов’язувати з лакунами. 

С. Баранова у своїй праці «Спецрозділи перекладу» посилається на слова-

реалії як на компоненти лінгвоетнічного бар’єру між мовами. Авторка 

зазначає, що «при міжкультурній комунікації реалії створюють перешкоди 

через міжкультурну асиметрію, яка і називається лакунами» [1, с. 74]. 

Так, лакунами під час перекладу фентезі є поняття, що існують 

лише у вигаданому всесвіті, а у реальному світі не існують. Часто, ці 

слова є авторськими неологізмами, тобто очевидно, що у мові перекладу 

не існує відповідника. Тоді постає питання, як саме перекладати таке 

слово. З одного боку, найпростішим та найлогічнішим способом 

перекладу є транскодування. Але у цього перекладацького прийому є 

один великий недолік, який полягає в тому, що коли автор створює 

неологізм на позначення якогось поняття, він доволі часто використовує 

такі прийоми, як звуконаслідування, чи використовує частини коренів 

інших слів так, щоб цей неологізм викликав якісь асоціації у читача. 

Зазвичай ці прийоми не є очевидними. Однак при перекладі таких 

неологізмів шляхом транскодування додаткові значення, які підсвідомо 

розуміються читачами мови оригіналу, будуть втрачені у перекладі, і 

читачі, що читають твір у перекладі, не отримають певної кількості 

інформації. Тож необхідно ідентифікувати ті способи перекладу, які б 

дозволили уникнути цього недоліку.   

Існує багато класифікацій різних способів перекладу слів-реалій, 

покликаних на вирішення проблем перекладу слів-реалій. Оскільки не 

існує єдиної офіційно затвердженої класифікації, ми спиралися на одну з 
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основних класифікацій за авторством мовознавців С. Влахова та С. 

Флоріна, які виділяють 3 основні способи передачі слів-реалій у мові 

перекладу, а саме: транскрипція (транслітерація), переклад (заміни), 

який має 2 типи – введення неологізму та приблизний переклад , а також 

контекстуальний переклад [4, c. 93]. Ми обрали більш розширену 

модель тієї самої класифікації, яка включає такі способи перекладу, як: 

транскодування, яке поділяється на транскрибування, транслітерацію, змішане 

транскодування та адаптивне транскодування, яке збігається із таким 

способом перекладу як освоєння; калькування; напівкалька; створення 

семантичного неологізму; описовий тип перекладу; підбір функціонального 

аналогу; спосіб родової заміни та контекстуальний переклад.  

Обравши для аналізу серію «Гаррі Поттер» за авторством  Дж. К. 

Ролінґ «Фантастичні звірі та де їх шукати» [16], «Казки Барда Бідла» 

[18] та «Квідич крізь віки» [17] ми перейшли до розробки моделі 

дослідження, яка складається з наступних етапів: 

 пошук слів-реалій у тексті джерела та добір їх відповідників в 

українському та російському перекладах, які виступили матеріалом 

даного дослідження; 

 розподіл слів-реалій на одно- та багатокомпонентні, оскільки 

результати аналізу використаних способів перекладу можуть суттєво 

різнитися в цих двох групах; 

 аналіз застосованих способів перекладу слів-реалій для обох груп у 

обох перекладах; 

 встановлення кореляції між одно-/багатокомпонентністю реалій та 

способом їх перекладу; 

 порівняння способів перекладу слів реалій у двох досліджуваних 

перекладах; 

  визначення найбільш/найменш уживаних та ефективних способів 

перекладу слів-реалій. 

Усього у трьох обраних творах мі виділили 298 слів-реалій. З них 

177 однокомпонентних та 121 багатокомпонентних. Практичний аналіз 

засвідчив, що найбільш уживаним способом перекладу 

однокомпонентних слів-реалій виявилося транскодування, як в 

українському перекладі (73,1%), так і в російському (64%). Тоді як 

найуживанішим способом перекладу багатокомпонентних слів-реалій 

виявилося калькування, як в українському перекладі (60,3%), так і в 

російському (48%), а транскодування зайняло 3 позицію за вживаністю: 

14% в українському перекладі та 13,2% в російському.  

За нашими даними, транскодування є найпоширенішим способом 

перекладу однокомпонентних слів-реалій в обраних фентезійних творах. 

При цьому найуживанішим типом транскодування виявилося 
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транскрибування, як в українському перекладі (28,7%), так і в 

російському (22,7%). Наприклад, diricawl – діріколь – дириколь, 

Gryffindor – Ґрифіндор – Гриффиндор, Imperio – Імперіо – Империо, 

kelpie – келпі – келпи тощо. Другим за уживаністю типом 

транскодування в українському перекладі є транслітерація (22,5%), 

наприклад: oppugno – опуґно , murtlap – муртлап, knarl – кнарл. Однак в 

російському перекладі другим за уживаністю типом транскодування є 

адаптивне транскодування, наприклад: magizoology – магизоология, 

acromantula  – акромантул,   manticore – мантикора.  

Другим за уживаністю способом перекладу однокомпонентних 

слів-реалій після транскодування є метод створення семантичного 

неологізму: 20% в українському перекладі та 27,7% в російському, 

наприклад: ashwinder – попеляшко – пеплозмей, billywig – козлокос – 

муховёртка, cobbing – ліктик пихание, haversacking – липучка – навес, 

jobberknoll – дуроспівка – выскакунчик тощо.  

Описовий спосіб є найменш уживаним способом перекладу 

однокомпонентних слів-реалій в обох перекладах – 0,6%, тобто 1 слово, а 

саме: wandlore – знавець паличкознавства – знаток волшебных палочек. 

Як зазначалося вище, калькування є найпоширенішим способом 

перекладу багатокомпонентних слів-реалій в обраних фентезійних 

творах: 60,3% в українському перекладі та 48% в російському. 

Наприклад: «Bigonville Bombers» –  «Біґонвільські бомбомети» – 

«Бомбардиры Бигонвиля», «Black Forest» –  «Чорний Ліс» – «Чёрный 

Лес», Elder Wand – Бузинова паличка –Бузинная палочка, International 

Confederation of Wizards – Міжнародна конфедерація чаклунів  – 

Международная конфедерация магов, moon calf –місячний телець  – 

лунный телец, «Wand of Destiny» – «Паличка Долі» – «Жезл Судьбы», 

Wronski Feint – фінт Вронського – финт Вронского, winged horse –

крилатий кінь – крылатый конь тощо. 

Другим за уживаністю способом перекладу багатокомпонентних слів-

реалій є спосіб пошуку семантичного неологізму як в українському перекладі 

(17,4%), так і в російському (34,7%). Наприклад: «Babbitty Rabbitty and her 

Cackling Stump» – «Бебіті Ребіті та її реготливий пеньок» – «Зайчиха 

шутиха и её пень-зубоскал», «Hairy Snout, Human Heart» – «Рило волохате, 

серце немовляти» – «Рожа зверя, сердце ангела», «Grumble the Grubby Goat» 

– «Цибатий цап Ціцірка» – «Брюзга – задрипанный козёл», «Toadstool Tales» 

– «Казки поганки» – «Сказки дедушки Мухомора». 

Третім за поширеністю способом перекладу багатокомпонентних слів-

реалій є транскодування також в обох перекладах: 14% в українському та 

13,2% в російському. Наприклад: Voldemort – Волдеморт – Волан-де-Морт, 

Avada Kedavra – Авада Кедавра – Авада Кедавра, Expecto Patronum – 

http://uk.harrypotter.wikia.com/wiki/%D2%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80
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Експекто Патронум – Экспекто Патронум, «Flourish and Blotts» – «Флоріш 

і Блотс» – «Флориш и Блоттс». 

Найменш уживаними способами перекладу багатокомпонентних слів-

реалій є описовий спосіб та спосіб підбору функціонального відповідника. 

За нашими даними, описовим способом було перекладено 0,8% випадків в 

обох перекладах, іншими словами – 1 випадок: baskets on top of the goalposts 

– кошики-ворота – корзины-ворота. Спосіб підбору функціонального 

відповідника не був вжитий жодного разу при перекладі багатокомпонентних 

реалій. Однак при перекладі однокомпонентних слів-реалій, цей спосіб було 

використано у 2,3% випадків в українському перекладі та 2,9% в російському, 

наприклад: Bowtruckle – Посіпака – Леший. 

Наше дослідження доводить існування залежності обрання певного 

способу перекладу від одно- чи багатокомпонентності реалії. Ми 

встановили, що розбіжності між способами перекладу однокомпонентних 

та багатокомпонентних реалій доволі великі, принаймні більші за 

відмінність обраних перекладацьких стратегій в українському та російському 

перекладах. В обох перекладах найуживанішим способом перекладу 

однокомпонентних слів-реалій є транскодування, а багатокомпонентних – 

калькування. Також доволі поширеним способом виявився метод підбору 

семантичного неологізму, адже він дозволяє якомога краще донести 

початковий зміст реалії читачу перекладеного тексту.  

Перспективою роботи є аналіз способів перекладу слів-реалій інших 

фентезійних творів з циклу «Гаррі Поттер», а також інших перекладів 

проаналізованих творів.  
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Стаття присвячена дослідженню комунікативно-прагматичного аспекту фразеологічних 

одиниць. Увагу приділено як базовим фразеологізмам, так і оказіонально-авторським варіантам; 

розглянуто конотативно-стилістичний потенціал досліджуваних одиниць.  

Ключові слова: комунікативно-прагматичний аспект, фразеологічні одиниці, 

художній текст, оказіональні модифікації, конотативно-стилістичний потенціал.  

Статья посвящена исследованию коммуникативно-прагматического аспекта 

фразеологических единиц. Внимание уделено как базовым фразеологизмам, так и 

окказионально-авторским вариантам; рассмотрен коннотативно-стилистический 

потенциал исследуемых единиц.  

Ключевые слова: коммуникативно-прагматический аспект, фразеологические 

единицы, художественный текст, окказиональные модификации, коннотативно-

стилистический потенциал.  

The article is dedicated to the study of the communicative and pragmatic aspect of 

phraseological units. Attention is given to both basic phraseological units and occasional 

modifications; connotative and stylistic potential of phraseological units has been analyzed.       

Key words: communicative and pragmatic aspect, phraseological units, literary text, 

occasional modifications, connotative and stylistic potential.  

 

Останніми роками сучасне мовознавство все більше спрямовується 

на дослідження соціальної природи мови. Мова та мовні одиниці 

розглядаються при такому підході з позицій суспільної приналежності 

мови, тобто вивчається потенціал мови як засобу людського спілкування 

[5, с. 234]. Провідною галуззю мовознавства, яка займається 

дослідженням таких аспектів функціонування мови є, передусім, 

комунікативна лінгвістика, яка розглядає мову як один із найголовніших 

компонентів суспільного життя людини, її діяльності. Мова, у рамках 

цієї науки вважається не замкнутою у собі чітко структурованою 

сутністю, однак сутністю, спрямованою на колективне осягнення світу 

та його перетворення. Зокрема, значна увага приділяється вивченню 

семантики та прагматики мовних елементів, оскільки це розкриває 

потенціал дослідження специфіки їх функціонування у процесі 

комунікації. Тож, метою дослідження є вивчення комунікативно-

прагматичного аспекту фразеологічних одиниць в художньому тексті. 

Об’єктом дослідження виступають фразеологічні одиниці англійської 

мови. Предмет дослідження становлять комунікативні та прагматичні 

характеристики фразеологічних одиниць в художньому тексті. 
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Матеріалом дослідження слугували контекстуальні приклади 

функціонування фразеологічних одиниць відібрані методом суцільної 

вибірки із  художніх творів сучасних англомовних авторів. 

Методологічну основу дослідження становлять метод наскрізної 

вибірки, метод узагальнення та систематизації інформації, а також 

методи дискурсивного та контекстуального аналізу. 

Фразеологія у художньому тексті характеризується інтенсивним 

розвитком і розширенням проблематики. Це особливості утворення 

образної складової, внутрішньої форми фразеологізмів, 

незмінність/гнучкість їх структури. Дослідники з питань фразеології 

англійської мови, такі як Арнольд І. В., Коралова А. Л., Кругликова Л. 

Е., Мерзлікіна О. В., Паньків О. Б., Пророченко О. П., Тимофєєва В. В. 

фокусують свою увагу на когнітивному, комунікативно-

функціональному аспектах, в яких висвітлювалися когнітивні та 

прагматичні особливості фразеологізмів. 

Комунікативний підхід до будь-якого тексту виокремлює як 

провідний чинник комунікативну спрямованість цього тексту, тобто 

його прагматичну сутність, яка полягає у передачі читачеві певного 

набору предметно-логічної, образної, естетичної та оцінної інформації 

[3, c. 5]. Серед комунікативно спрямованих мовних одиниць, тобто 

таких одиниць, що володіють повною комунікативністю, особливо варто 

виділити фразеологічні одиниці, багатий зміст яких визначає їх 

комунікативний статус. 

Фразеологізми відіграють значну роль у рамках лексичного рівня 

стилістики англійської мови, як стійкі окремо оформлені, однак 

семантично цілісні сполучення слів із повністю або частково 

переосмисленим значенням. Так само як інші лексичні одиниці, 

фразеологізми також поділяються на групи, у залежності від наявності 

лексико-стилістичної парадигми, та мають ті ж самі характеристики. 

Дослідження фразеологізмів та їх комунікативно-прагматичного аспекту 

в художньому тексті вимагає попереднього окреслення особливостей 

цього специфічного елементу словникового складу англійської мови. 

У лінгвістичній літературі термін «фразеологічна одиниця» (далі 

ФО) вживається для позначення стійких поєднань або їх сукупностей, 

властивих тій чи іншій мові. Вживаються також синонімічні терміни 

«фразеологізм», «ідіома». Фразеологізм – один з найбільш актуальних і 

частотних об’єктів сучасних антропоцентричних досліджень. Це 

обумовлено, перш за все, тим, що найважливішим імпульсом в 

утворенні фразеологічних одиниць є мовне середовище людської 

життєдіяльності, і тим, що у фразеологізмі в більшій мірі, ніж в інших 

мовних одиницях, проявляється суб’єктивний людський фактор, що 

відображає «лінгвокреативний потенціал людського мислення». 
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Загалом же, на сьогодні серед науковців все ще не існує 

одностайної думки про те, які саме синтаксичні структури доцільно 

відносити до ФО та яким чином їх класифікувати. За широкого 

трактування явища фразеологізму в національній мові до числа ФО 

можуть відносити ідіоми, порівняння, прислів’я, приказки, крилаті 

вислови, каламбури, професійні вислови, народнопоетичні включення, 

вислови термінологічного характеру. Якщо ж трактувати 

фразеологічний зміст мови у вузькому значенні, то розрізняють 

фразеологізми-ідіоми та фразеологічні сполучення [8]. 

Звертаючись до плану змісту фразеологічної одиниці, варто 

відмітити, що комунікативність такої одиниці зумовлюється ще й тим, 

що вона містить певну інформацію. Так, семантика фразеологічної 

одиниці являє собою всю сукупність даних, які входять до її змісту, на 

основі яких здійснюється вибір і комбінація фразеологічних одиниць з 

іншими одиницями мови у процесі формування висловлювання. На 

думку Телії В. М., фразеологізми несуть у собі інформацію не тільки про 

ті елементи дійсності, які вони позначають, але також про 

пристосування семантичного типу їх значень до виконання певної 

комунікативної ролі [8]. 

Прагматичний компонент семантики фразеологізму пов’язаний, 

перш за все, із відображенням оцінки позначуваного, а зокрема – із його 

кваліфікацією як «доброго» або «поганого», або ж із чуттєвим 

сприйняттям як «приємного» чи «неприємного». Не менш важливим є і 

відношення мовця до ситуації, яке й зумовлює вибір ним необхідних 

мовних засобів [6, c. 103]. Зазначені аспекти підтверджують той факт, 

що фразеологізми розглядаються як такі мовні одиниці, які володіють 

високим ступенем комунікативно-прагматичного заряду. 

Пророченко О. П. вказує, що прагматичний компонент присутній у 

семантиці фразеологічних одиниць, оскільки їх вживання передбачає 

наявність у мовців певних пресупозицій, на яких базується 

інформаційний обмін, інакше ж буде порушуватися адекватність 

комунікативного акту [6, с. 102]. Невід’ємною частиною семантики ФО 

є певні прагматичні правила, які слугують для доповнення предметно-

логічного значення фразеологізмів, а також сприяють процесу 

декодування функціонального навантаження в комунікативних актах [4, 

с. 15]. Фразеологічні одиниці, таким чином, слугують засобом реалізації 

певних комунікативних задач, стратегій і тактик, а також інструментом 

здійснення ментального впливу на комуніканта. Тож, окрім 

номінативної функції, фразеологізм виконує й цілу низку стилістичних 

функцій. Інакше кажучи, вживані у художньому тексті ФО несуть у собі 

експресивну спрямованість та містять оцінну й емоційну інформацію 

про ставлення комуніканта до тієї чи іншої ситуації. На думку Арнольд 
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І. В., стилістичні функції – це яскравий потенціал мовних одиниць, який 

забезпечує передачу поряд з предметно-логічним змістом тексту, також 

закладеної в них експресивної, емоційної, оцінної інформації [1, с. 48-49]. 

Так, у наступному прикладі описується характер Генрі Метьюріна 

– біржового магната, батька одного з центральних персонажів роману. З 

одного боку, він показаний як люблячий батько, з іншого, коли мова йде 

про угоди, – безжальною людиною, яка готова, подібно шекспірівському 

Шейлоку, вирізати у боржника, який не заплатив вчасно борг, серце (той 

самий «фунт м’яса», який належить йому згідно до угоди):  

“There’s no mercy in him then. He wants his pound of flesh and there’s 

nothing much he’ll stop at to get it” [4]. 

Вживання фразеологічної одиниці «pound of flesh» зумовлене 

необхідністю лаконічно, однак точно передати головну характеристику 

персонажа. Замість опису конкретних ситуацій, у яких могли б 

розкритися описані риси героя твору, автор вживає ФО, яка попри свою 

стислу форму включає широкий діапазон важливої інформації. Окрім 

того, такий фразеологізм є негативно забарвленим та виконує 

експресивну функцію, формуючи негативне ставлення читача до 

описаного персонажа. 

Однією з відмінних рис фразеологізмів як лінгвістичних одиниць є 

їх експресивність, під якою розуміється «посилення виразності, 

збільшення сили впливу сказаного, і все те, що робить мову більш 

яскравою, сильнодіючою, глибоко вражаючою» [3, c. 52]. З уваги на це, 

цілком природно, що, використання в художньому тексті ФО підвищує 

загальну експресивність даного тексту, наприклад: 

“But he’s so damn stupid. And the astrology drives me straight up the wall” [1]. 

Вплив вжитої в уривку ФО на експресивність тексту проявляється 

особливо чітко, якщо провести уявний експеримент і замінити ФО 

схожими за змістом словами або словосполученнями – наприклад, 

astrology makes me angry. Неважко помітити, що при такій заміні 

експресивність висловлювання значно знижується. 

Дослідники комунікативно-прагматичної специфіки 

фразеологізмів зауважують, «нарізнооформленість компонентів 

фразеологічних одиниць створює можливість варіювання їх 

компонентного складу, яке може бути узуальним (…) або 

оказіональним індивідуально-авторським прийомом, у процесі якого 

фразеологізм зазнає семантичних або структурних і семантичних змін» 

[7, c. 10]. Таким чином, унаслідок гнучкої структури та семантики, а 

також внутрішнього динамізму, ФО здатні легко пристосовуватися до 

потреб та умов комунікативної ситуації. Це породжує певні прагматичні 

конотації, які можуть деталізуватися та уточнюватися відповідно до 

конкретних прагматичних аспектів комунікативної ситуації [9, c. 59]. 
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Діапазон семантичних змін та можливих оказіональних перетворень 

фразеологізмів у комунікативних актах виходить далеко за рамки 

звичайного посилення їх образності. Прагматична установка таких 

авторських модифікацій полягає не тільки та не стільки у приверненні 

уваги адресата, але передусім у підвищенні інформативного та 

експресивного потенціалу висловлювання та забезпечення тим самим 

емоційно-оцінного впливу на адресата. Так, у наведеному нижче прикладі 

іронія оповідача відображена обіграванням ідіоми tread on a worm and it will 

turn – «Навіть найспокійнішу людину можна вивести з себе». 

“But of course you’ll generally find us here about six o’clock and 

weshall always be glad to see you,” he said graciously, but with the 

evidentintention of putting me, as an author, in my humble place. But the 

worm sometimes turns” [4]. 

У даному прикладі читач стає свідком бесіди розповідача з 

Еліотом Темплтоном – меценатом, який пишається своїми 

можливостями і тому нерідко поводить себе зарозуміло, хоча по натурі 

він м’яка людина. Авторське обігравання узуальної форми 

фразеологізму надає образності характеристиці персонажа, передає його 

емоційний стан, здійснює певний емоційний вплив на читача, 

викликаючи у нього певні асоціації, емоції по відношенню до 

описуваних подій та персонажів.  

Отже, проаналізований фактичний матеріал підтверджує 

положення про те, що використання ідіом збагачує і робить більш 

самобутньою як мову автора, так і мову персонажів, а у деяких випадках 

може також слугувати соціальним маркером мовного портрету того чи 

іншого персонажа. Функціонування фразеологічних одиниць у 

художньому творі обумовлене їх значним прагматичним потенціалом 

для реалізації певних комунікативних завдань.   Авторські модифікації 

значно підвищують прагматичний потенціал фразеологічних одиниць, 

створюючи яскравий стилістичний ефект та підсилюючи конотативні 

характеристики досліджуваних одиниць.  Перспективу дослідження 

вважаємо у більш детальному вивченні оказіонально-авторських 

модифікацій фразеологічних одиниць.      
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ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ АНГЛІЙСЬКОГО СЛЕНГУ  

(НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ FACEBOOK) 

Войтюк А. О. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доцент Скрипнік І. Ю. 
 

У статті розглянуто функціонування сленгу у межах соціальної мережі Facebook; 

виділено певні тематичні групи, проаналізовано прагматичний потенціал сленгових одиниць. Увагу 

приділено феномену соціальних мереж та особливостям Інтернет-комунікації.  

Ключові слова: англомовний сленг, Інтернет-комунікація, прагматичний аспект, 

соціальні мережі. 

В статье рассмотрено функционирование сленга в пределах социальной сети 

Facebook; выделены определенные тематические группы, проанализирован 

прагматический потенциал сленговых единиц. Внимание уделено феномену социальных 

сетей и особенностям Интернет-коммуникации. 

Ключевые слова: англоязычный сленг, Интернет-коммуникация, прагматический 

аспект, социальные сети. 

The article considers the functioning of slang of the social network Facebook; certain 

thematic groups are singled out, pragmatic potential of slang units is analyzed. Attention is paid 

to the phenomenon of social networks and the peculiarities of Internet communication. 

Keywords: English slang, Internet communication, pragmatic aspect, social networking. 

 

Постійний розвиток інформаційних технологій поволі змінює 

традиційну парадигму спілкування, привертаючи, тим самим, увагу 

лінгвістів до соціальних мереж, як до альтернативного джерела нових, 

сучасних видів спілкування. Цей процес зумовив появу цілої низки 

досліджень, що націлені на вивчення, існування та функціонування мови 

в межах Інтернет дискурсу (Горошко О.І.; Гудзь Н.О.; Дзюбіна О.І.; 

https://books.google.com.ua/books?isbn=0061808520
https://www.e-reading.club/book.php?book=128935
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Карпенко М.Ю.). Сленг, як невід’ємна частина будь-якої національної 

мови, досліджувалася як вітчизняними (Бондаренко К.Л.; Грабовий 

П.М.; Мосенкіс Ю.Л.; Селіванова О.; Ставицька Л.О.), так і зарубіжними 

науковцями (E. Partridge; Sornig K.; Zhou Y.). Втім, недостатня 

вивченість Інтернет дискурсу, всеохоплююча популярність соціальних 

мереж серед різних категорій суспільства і, як слідство, поява 

особливого мовного середовища зі своїми правилами та 

закономірностями, поряд із провідною роллю саме прагматичних 

розвідок у сучасній лінгвістиці, зумовили актуальність даного 

дослідження.    

Мета статті полягає у дослідженні вживання сленгу у соціальній 

мережі Facebook. Завдання статті включають: 1) визначення поняття 

Інтернет- дискурсу та особливостей Інтернет-комунікації; 2) виділення 

тематичних груп досліджуваних мовних одиниць; 3) визначення їх 

прагматичного потенціалу.   

Об’єктом дослідження є сленгові одиниці соціальної мережі 

Facebook. Предметом дослідження – семантичні та прагматичні 

особливості сленгових одиниць соціальної мережі Facebook. Матеріалом 

дослідження слугували 160 англомовних сленгових одиниць, які були 

відібрані за допомогою методу суцільної вибірки із соціальної мережі 

Facebook, а також зі спеціалізованих онлайн-словників. На основі даного 

корпусу фактичного матеріалу було виділено певні лексико-тематичні 

групи та здійснено лінгвопрагматичний аналіз сленгових одиниць, що 

зумовлює наукову новизну цієї роботи.        

Практичне значення дослідження полягає у тому, що його 

результати можуть бути використані при укладанні словників сучасного 

англійського сленгу, а також у подальших лінгвістичних та соціально-

психологічних дослідженнях науковців.         

Інтернет-дискурс розуміється як спілкування в Глобальній мережі і 

є різновидом мережевого дискурсу, який окрім спілкування в Інтернеті 

включає ще й комунікацію в інших, зокрема, локальних мережах. [4, c. 

11]. Головною середою функціонування віртуального дискурсу є 

Інтернет-середовище, що використовує електронний канал передачі 

даних. На думку Т.Ю. Виноградової, при визначенні Інтернет-дискурсу 

потрібно враховувати особливості спілкування через Інтернет і причини 

звернення до Інтернету як інструменту спілкування. Під особливостями 

розуміються анонімність, своєрідність протікання процесів 

міжособистісного сприйняття в умовах відсутності невербальної 

інформації, добровільність і бажаність контактів, ускладненість 

емоційного компонента спілкування, прагнення до нетипової, 

ненормативної поведінки [2, c. 64]. 
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Соціальна мережа в Інтернеті (від англ. Social networking service) – 

це своєрідний Інтернет-сервіс, «платформа, за допомогою якої люди 

можуть здійснювати зв’язок між собою, та групування за специфічними 

інтересами» [10], «інтерактивний, з великою кількістю користувачів веб-

сайт, контент якого наповнюється самими учасниками»  [9]. Соціальна 

мережа Facebook, створена у 2004 році Марком Цукербергом і двома 

іншими студентами Гарварду [7, c. 84], на сьогоднішній час є 

безумовним лідером серед подібного роду віртуальних середовищ – 

щоденно Facebook відвідують близько 500 мільйонів користувачів; 

станом на червень 2017 року аудиторія цієї соціальної мережі складала 2 

мільярда користувачів. Важливість саме цієї мережі для лінгвістичних 

досліджень полягає в тому, що вона «популярна серед користувачів, які 

представляють  різні  прошарки  населення:  школярів,  студентів,  

бізнесменів, знаменитостей і представників державної влади» [5, c. 50]. 

Facebook надає можливість як для групового спілкування за допомогою 

створення різних груп, або сторінок з коментарями, так і для 

особистісного – спілкування через онлайн листування з певними 

«друзями», можливість залишати приватні повідомлення. 

Спілкування у соціальних мережах відбувається, переважним 

чином, за допомогою писемних текстів, що на думку Дзюбіної О.І. 

«створює новий cпосіб комунікації, яка за зовнішнім виглядом нагадує 

усний різновид розмовного стилю» [5, c. 77]. Як пише 

Д.Р. Валіахметова, в умовах Інтернет-дискурсу в цілому ряді випадків 

можна спостерігати феномен мови, що володіє багатьма 

характеристиками розмовної мови (такими як непідготовленість, 

лінійний характер, котрий призводить як до економії, так і до 

надмірності мовних засобів, безпосередній характер мовного акту та ін.), 

але письмовою за формою. [1, c. 7]. 

Вплив Інтернет-комунікації на мову є вельми значущим. На думку 

Д. Крістал, Інтернет – це електронний, глобальний, інтерактивний засіб 

спілкування, що безумовно накладає відбиток на його мовні 

характеристики [12, c. 24]. «Мова користувачів Інтернету є продуктом 

включення  специфічної термінологічної мови та професійного сленгу 

до мови повсякденного спілкування» [5, c. 58]. У сучасній лінгвістичній 

науці існує досить велика кількість визначень сленгу, які нерідко 

суперечать один одному. Протиріччя ці стосуються, перш за все, обсягу 

поняття «сленг»: суперечка йде, зокрема, про те, чи включати у сленг 

одні лише виразні, іронічні слова, які є синонімами літературних 

еквівалентів, або ж ще і всю нестандартну лексику, використання якої 

засуджується в колі освічених людей. Відсутність чітких меж у 

окресленні цього поняття призвела до тісного переплетіння сленгу із 

жаргоном, арго, вульгаризмами, неологізмами, некодифікованою 
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розмовною мовою тощо, що прослідковується у роботах Грабового 

П.М., Селіванової О.С., Ставицької Л.О., Щур І.І. В зарубіжній 

лінгвістиці під сленгом традиційно розуміють, перш за все, розмовну 

мову, неапробовану встановленими мовними нормами (Партрідж E, 

2006); «здебільшого розмовну субстандартну мову, яка складається з 

нових та вже наявних слів, ужитих в особливому значенні» [11, c. 437]; 

розмовну мову певного класу людей, що не має загального визнання і 

часто розглядається як мова невишукана, неправильна і навіть 

вульгарна; слова, які неапробовані нормами писемного мовлення, але 

роблять мову яскравою та живою. У нашій роботі ми будемо розуміти 

під сленгом «практично відкриту підсистему ненормативних лексико-

фразеологічних одиниць розмовно-просторечної мови, її стилістичний 

різновид, або особливий регістр, призначений для вираження посиленої 

експресії й особливого оцінного забарвлення (зазвичай негативного) ... » 

[8, c. 14]. 

Cленг виконує найрізноманітніші функції, які тісно пов'язані між 

собою: комунікативну, когнітивну, номінативну, експресивну, 

світоглядну, езотеричну, ідентифікаційну та функцію економії часу. 

Основною функцією сленгу є, безумовно, експресивна. І це пов'язано з 

тим, що сленг – це історично сформований нестандартний розмовний, 

рухливий і експресивно забарвлений шар лексики, що носить часто 

жартівливий і грубуватий відтінок. 

Лексико-семантичний аналіз фактичного матеріалу дозволив нам 

виділити чотирнадцять тематичних груп сленгізмів. Підставою для такої 

класифікації є спільність центрального, ядерного компоненту в 

семантичній структурі сленгової одиниці. Найбільш чисельною 

виявилася група «вираз якостей негативної оцінки», до якої ми віднесли 

такі одиниці, як chicken out, dead duck, drop dead, go ape, hit the road, in a 

(ass) hole, kid, kiss ass, knock it off, let down, nope, put over, jump the queue, 

rave!, talk back, wipe-out, yak, zip it тощо. Другою за чисельністю є група 

«характеристика людини». Ця група відрізняється різноманітністю 

мовних номінацій, що дозволило виділити такі підгрупи як 

«зовнішність», «характер», «розумові здібності» і віднести до них такі 

одиниці, як catfish, brainiac, Facebook pout, chicken, deadbeat, eager 

beaver, fab, knut, neat, off age, psycho, something else, wimp, worked up, 

yacky, yakky, zod. Найменш чисельною виявилася група на позначення 

якостей позитивної оцінки, до якої належать таки приклади, як It will be 

cool!; It’s gonna be a bang!; to ace the test; neat; yeah; easy does it. 

Прагнення суб’єкту мови до реалізації своїх комунікативних 

інтенцій й потреб лежить у основі прагматичного аспекту сленгових 

одиниць. В ході аналізу фактичного матеріалу в семантичній структурі 

досліджуваних одиниць ми розглядали й конотативний аспект, що 
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складається з оцінного, емоційного й експресивного компонентів. Ці 

компоненти є вирішальними у створенні певної тональності комунікації, 

вони дають можливість зрозуміти емоційне або оцінне ставлення мовця 

до певних предметів, явищ або до безпосередньо адресата. Наприклад, 

сленгізм Facebook pout – «an annoying and vaguely negative comment 

posted as a Facebook status update whose purpose is to let everyone know 

that the poster is upset about something, and to gather attention». У 

наступному прикладі застосування цієї сленгової одиниці чітко свідчить 

про досить зневажливий відтінок фрази й дає негативну характеристику 

одному з користувачів.      

Facebook User 1: "I just don't know why I even bother..."  

Facebook User 2: "What's the matter, Facebook User 1?"  

Facebook User 1: ":-("  

Facebook User 2: "Facebook User 1, what's the matter, pumpkin?"  

Facebook User 1: "People are just like always the same"  

Facebook User 3: "It's just a Facebook pout" [2]               

На думку дослідників, «використання слова в нетиповому 

контексті (…) надає цьому слову новий семантичний відтінок, який 

потім оформлюється і закріплюється в окремий лексико-семантичний 

варіант слова. А будь-яка семантична новизна породжує новизну 

прагматичну, що розширює спектр комунікативних ситуацій» [5, c. 137]. 

Наприклад, новий лексико-семантичний варіант іменника catfish – 

«someone who pretends to be someone they're not online to create false 

identities, particularly to pursue deceptive online romances» має цілком 

негативне значення, а додавання прикметника total у наведеному нижче 

прикладі тільки додає експресивності всьому висловлюванню: 

     I met this guy on match.com who was a total catfish. His pic was cute but 

he obviously thinks he is a time traveler cause he looked like Matlock! [2] 

Позитивна оцінка у досліджуваних одиницях зустрічається 

набагато менше за негативну, втім навіть незначні по кількості приклади 

демонструють певний прагматичний потенціал. У наступному прикладі 

позитивна оцінка передається завдяки сленговому прикметнику 

statusable, який є продуктом злиття іменника status та суфікса –able. 

Підсиленню експресивності в цьому прикладі слугує також додавання 

прислівника so: 

Brian: Yo, Evy is so Gutta... 

Evy: That is so statusable [2] 

       Досліджуваний фактичний матеріал дає змогу дійти висновків, що 

проаналізовані сленгові одиниці демонструють значний прагматичний 

потенціал за рахунок оцінних та експресивних елементів значення; 

роблять мову більш виразною та цікавою. Перспективу дослідження 

вбачаємо у вивченні соціокультурного та психологічного підґрунтя 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=status-able
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Yo
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Gutta
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=status-able
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сленгових одиниць, а також у залученні до аналізу інших популярних 

соціальних мереж. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства іноземна мова стала 

повною мірою усвідомлюватися як засіб спілкування, взаєморозуміння і 

взаємодії людей, залучення їх до іншої національної культури з метою 

розвитку інтелектуальних здібностей особистості. Мова як засіб 

спілкування з'явилася та існує насамперед як звукова мова, тобто 

основою будь-якої мови є звук, і володіння звуковим ладом мови 

(присутність його у вимовних навичках) є обов'язковою умовою 

спілкування в будь-якій його формі. Значення навичок аудіювання для 

мовленнєвої діяльності в її основних різновидах без сумнівів грає 

важливу роль. Порушення фонематичної правильності мовлення, її 

неправильне інтонаційне оформлення мовцем веде до непорозумінь і 

нерозуміння з боку слухача. 

Питання формування навичок аудіювання розглядали: Соловова О., 

Гальскова Н., Ніколаєва С., Панова Л., Андрійко І., Тезікова С. та ін.  

Дослідниками були розкриті принципи, на яких будується система 

формування навичок аудіювання, наведено положення, що лежать в 

основі розвитку навичок аудіювання, виділено механізми формування 

навичок аудіювання, розроблено комплекси вправ для формування 

рецептивних та продуктивних навичок аудіювання. Разом з тим, аналіз 

існуючих шкільних підручників і посібників свідчив про те, що, 

незважаючи на видиму дослідженість проблеми, навчальні матеріали, 

що містять повний комплекс вправ, які б дозволили сформувати навички 

аудіювання, фактично є відсутніми. Недостатня, на наш погляд, також 

увага спеціалістів до проблем протиріччя між вимогами школи до 

аудіальних знань та умінь учнів і вправами, що використовуються для 

формування останніх. Це і є головними факторами, що зумовлюють 

актуальність даного дослідження. 

Метою дослідження стала розробка системи вправ з урахуванням 

особливостей аудіювання, як вида мовленнєвої діяльності та 

особливостей умов навчання старшокласників. Об’єктом дослідження 

стали навички аудіювання, предметом – зміст комплексу вправ, 

спрямованих на формування вказаних навичок.  

Для досягнення мети дослідження треба було розв’язати завдання: 

 розглянути зміст навчання аудіювання у школі 

 проаналізувати психолого-дидактичні основи формування навичок 

аудіювання 

 виділити етапи формування навичок аудіювання 

 дослідити існуючі системи вправ для формування навичок аудіювання 

 розробити комплекс вправ з урахуванням вивчених теоретичних положень 

 провести експериментальне дослідження ефективності розроблених 

матеріалів. 
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Робоча гіпотеза полягала в наступному: якщо аудіальний матеріал, 

на основі якого відбувається формування навичок  аудіювання, 

організувати  з урахуванням вікових особливостей учнів, їх інтересів, 

умов сприйняття інформації,  тоді це підвищить ефективність навчання 

за наступними параметрами: навички та вміння наближуються до темпів 

носіїв мови, значно підвищаться навички ймовірного прогнозування, що 

потенційно дозволить учням реалізовувати комунікативні наміри 

спілкування іноземною мовою. 

В ході роботи були застосовані наступні методи: аналіз, синтез, 

порівняння, систематизація та узагальнення даних науково-педагогічної 

літератури з метою визначення сутності й особливостей використання 

вправ для розвитку фонематичних навичок учнів на уроках іноземної 

мови в середній школі; емпіричні методи (спостереження, анкетування, 

аналіз письмових та усних відповідей, контрольних робіт учнів на 

уроках) з метою виявлення ступеня розвитку та встановлення рівня 

навчальних досягнень учнів; педагогічний експеримент з метою 

перевірки ефективності впливу використання комплексу вправ на 

формування навичок аудіювання учнів на уроках іноземної мови в 

середній школі. 

Вивчення існуючих різноманітних точок зору на природу 

аудіювання як виду мовленнєвої діяльності дав можливість зробити 

висновок, що аудіювання − це складний рецептивний вид мовленнєвої 

діяльності, який супроводжується механізмами сприйняття, впізнавання 

і розуміння. Всі ці механізми носять прихований характер, тому 

необхідно спеціально навчати аудіювання з урахуванням його специфіки 

та складності механізмів. Як показує досвід [4,5], навчання аудіювання з 

урахуванням функціонування його психофізіологічних механізмів і 

структури як виду мовленнєвої діяльності дає позитивні результати: 

слуховий канал стає надійним каналом зв’язку, що забезпечує високу 

якість прийому інформації. Добре розвинені аудитивні вміння учнів є 

одними з основних умов успішного оволодіння іноземною мовою, 

оскільки в умовах комунікативної спрямованості навчального процесу 

аудіювання крім своєї основної функції, власне комунікативної, виконує 

і безліч допоміжних функцій. Воно виконує роль стимулятора і 

управління навчальним процесом, так як виступає засобом формування 

навичок (лексичних, граматичних, фонетичних) і умінь у всіх видах 

мовленнєвої діяльності.  

Теоретичний аналіз шкільних підручників з точки зору наявності 

вправ на формування навичок аудіювання показав, що за такої кількості 

вправ не має можливості сформувати навички аудіювання. Вправи на 

визначення логічної послідовності подій та на розвиток мовленнєвих 

механізмів аудіювання, вправи на розвиток імовірного прогнозування, 
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розуміння основної думки і точного розуміння тексту фактично відсутні 

у більшості шкільних підручників. 

З урахуванням сказаного вище ми розробили комплекс вправ поза 

тематичних блоків. Вправи були побудовані за схемою зростання 

складності відповідно від умовно-комунікативних до комунікативних. 

З метою виявлення ефективності розробленого комплексу було 

проведено експериментальне дослідження. Експериментальне 

дослідження проводилося протягом 2017 навчального року на базі 

Русько-Тишківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської 

міської ради Харківської області 8-А  класу (25 осіб) та 8-Б класах (26 

осіб). Експериментальне дослідження проходило у природних умовах, 

без порушень перебігу навчально-виховного процесу. Історія 

методичого експерименту свідчить про те, що він зародився на основі 

психологічного експеримету та став одним з основних методів 

дослідженя у сучасній науці [3]. 

В нашому експерименті  матеріалом для експериментального 

навчання  став комплекс вправ, що був розроблений на основі вимог 

ЗНО [2] з урахуванням теоретичних вимог до вправ, їх форми вираження 

та змісту. Розроблено шість груп вправ на формування навичок 

аудіювання та п’ять вправ на контроль сформованості навичок 

аудіювання. Приклади таких вправ наведені в таблиці 1.1.   

Таблиця 1.1 

Номер Вправа 

1.  Вправа на диференціацію звукової форми слова та 

його розуміння 

Listen to the sentences. Put a tick if you hear ‘d=had 

1.They’d walked twenty miles. 

2.One man hid a tree. 

3.The other pretended to be dead. 

4.When the bear had gone, the man came down. 

2.  Вправа на розвиток імовірного прогнозування.  

Listen to a brief description of a person and guess 

about his/her profession.  

She is an actor from NY. Her family is from Puerto Rico. 

She was in the movies Selena, The wedding Planner and Maid 

in Manhattan. 

           3. Вправа на розвиток уваги та аудитивної пам’яті. 

Listen to the opinion and responses. Repeat them. 

I disagree,… I agree. In my opinion, .. In my eyes, ...To my 

mind,… 
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           4. Вправа на розвиток механізму осмислення (розуміння 

різних категорій смислової інформації). 

Listen to the dialogue and tell who is talking 

(understanding the generic category). 

Jerry: Look, Bob! I got a Christmas card from my sister. 

Bob: It’s very beautiful. Why are the words «Happy 

Holidays» written on the card? Christmas is only one holiday. 

Shouldn’t it be «Happy Holiday», without the «s»? 

Jerry: We don’t just celebrate Christmas during this 

season. We also celebrate the coming of the New Year. 

Bob: Oh, I never thought about that before. There’s more 

than one holiday at the end of the year. 

До початку експерименту ми уважно вивчили всіх учнів восьмих 

класів. За результатами семестрових оцінок обрали приблизно однакові 

класи за даною ознакою та виділили контрольну (КГ) та 

експериментальну (ЕГ) групи.  

Слід зазначити, що в контрольній групі продовжувалося  

використання навчального матеріалу без змін.  

Після експериментального навчання був проведений після 

експериментальний зріз у КГ та ЕГ. Учням було запропоновано 

прочитати тест та виконати наступні завдання: 

1) виконати тест  на розуміння інформації, що була отримана з 

тексту (Multiple Choice); 

2) знайти речення, що можуть доказати ствердження 

запропоноване вчителем; 

3) детально описати риси притаманні тому чи іншому персонажу; 

4) виразно прочитати незнайомий текст, переказати зміст. 

Час на виконання завдання був лімітований і складав 5 хвилин. 

Відповідь кожного з випробуваних аналізувалася викладачем відповідно 

до методичних рекомендацій [4]. 

Після опрацювання результатів зрізу ми отримали  величину 2estw , 

яка дорівнювала 2,6 що свідчило про суттєву різницю в отриманих результатах [1].   

Таким чином, був зроблений висновок про те, що розроблена 

система вправ дійсно сприяла формуванню навичок аудіювання, 

визивала інтерес у учнів, сприяла розвитку мотивації школярів.  

Слід зазначити, що нами було розроблено декілька комплексів 

навчально-методичних вправ, які містять однотипну скомпоновану 

структуру, котра охоплює всі необхідні завдання для проведення занять 

з англійської мови та забезпечує оптимальне співвідношення 

різноманітних вправ для опанування навчального матеріалу та 

формування навичок аудіювання. Комплекс розроблених вправ включає 

вправи що спрямовані на розвиток мовленнєвих механізмів аудіювання, 
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на розвиток механізму осмислення, на передбачення змісту тексту і 

розвиток уяви, на визначення логічної послідовності подій, на розуміння 

тексту без домислювань, на розуміння основної думки і точного 

розуміння тексту.   

Отже, в ході нашої роботи була підтверджена робоча гіпотеза. 

Перспективними на наш погляд, є подальша розробка навчальних 

матеріалів за запропонованою схемою для навчання в середніх класах 

загальноосвітніх шкіл. 
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Стаття присвячена вивченню специфіки вторинної номінації концепту за 

метафоричною моделлю категоризації (на матеріалі прислів’їв та загадок англійської 

мови). У фокусі уваги – природа процесу метафоризації з урахуванням її когнітивного 

підґрунтя. Виявлено найпродуктивніші метафоричні моделі у контексті висвітлення 

лінгвокультурних характеристик англомовних прислів’їв та загадок.  

Ключові слова: вторинна номінація, загадка, категоризація, концепт, метафора, 

прислів’я. 

Статья посвящена исследованию специфики вторичной номинации концепта по 

метафорической модели категоризации (на материале пословиц и загадок английского 

языка). В фокусе – природа метафоризации с учетом её когнитивного основания. 

Выявлены наиболее продуктивные метафорические модели анализа лингвокультурных 

характеристик пословиц и загадок английского языка. 

Ключевые слова: вторичная номинация, загадка, категоризация, концепт, метафора, 

пословица. 

The present article focuses on studying the specific features of secondary nominations of a 

concept according to the metaphoric model of categorization (in English proverbs and riddles). In 

the research the emphasis is on the nature of metaphorization, taking into account its cognitive 

basis. The most productive metaphoric models have been revealed through learning the 

linguocultural peculiarities of English proverbs and riddles. 

Key words: categorization, concept, metaphor, proverb, riddle, secondary nomination. 

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/1.-Engl_mova-ZNO_2018-DEMO-Test.pdf%20%203
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/1.-Engl_mova-ZNO_2018-DEMO-Test.pdf%20%203


 41 

 

 Підвищена увага до людини як експерієнцера та носія 

етносемантичного досвіду, зумовлена бажанням мовознавців проникнути в 

образ світу індивіда, виявляючи специфіку мовної свідомості Homo 

Loquens, зумовлює фокус на проблемі вивчення особливостей 

концептуалізації та категоризації у річищі концепції О.С. Кубрякової, яка 

наголошує на необхідності вивчення співвідношення концептуальних та 

мовних систем, наукової, буденної та мовної hgкартин світу, когнітивних 

структур та одиниць мови, що їх репрезентують [2].  

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

спрямованої на дослідження природи метафоризації як когнітивного 

механізму, який уможливлює образно-креативне доповнення знань 

людини про реляції між концептуальними царинами і який вивчено на 

сьогодні ще недостатньо (М.М. Болдирєв, Є.В. Бондаренко, 

В.Б. Гольдберг, С.А. Жаботинська, І.С. Шевченко, R. Gibbs, G. Lakoff, 

M. Moliner, B.Soria, G. Steen та інші).  

 Метою нашої розвідки є виявлення особливостей вторинної 

номінації концепту за метафоричною моделлю категоризації (на 

матеріалі прислів’їв та загадок англійської мови). Реалізація цієї мети 

передбачає розв’язання таких завдань: експлікувати природу 

метафоризації як лінгвокогнітивного механізму; виявити специфіку та 

закономірності вторинної номінації концептів саме за метафоричною 

моделлю категоризації на матеріалі англомовних прислів’їв та загадок з 

акцентом на лінгвокультурному вимірі явища, що вивчається. 

 Об’єктом роботи є одиниці вторинної номінації концептів, що 

фігурують у прислів’ях та загадках англійської мови як їхнє 

концептуальне підґрунтя. Предмет складають особливості вторинної номінації 

зазначених концептів за метафоричною моделлю категоризації.  

 Матеріалом є 350 англомовних прислів’їв та загадок, що 

включають метафоричні номінації концептів. Методологічним 

підґрунтям є лінгвокогнітивний підхід, що спирається на діяльнісну 

природу мислення, з позицій якої концепт є індивідуальною формою 

усуспільненого соціокультурного знання, наповнюваного смислом у 

процесі інтерсуб’єктної лінгвокультурної взаємодії (О.О. Залевська, 

О.І. Морозова, А.П. Мартинюк, Ю.С. Степанов, Z. Kӧvecses), що зумовлено 

необхідністю розгляду екстралінгвістичних факторів у мові як важливих 

складових імплікації мовних одиниць. Методика дослідження поєднує 

методи семантики, когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології, 

включаючи дефініційний та компонентний аналізи (для з’ясування смислу 

понять у пареміях та загадках), інструментарій теорії концептуальної 

метафори (для виявлення метафор як когнітивних механізмів, що 
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прояснюють зміст одиниць вторинної концептуалізації); елементи 

лінгвокультурної інтерпретації для експлікації валоративного змісту.  

 Новизна цього етапу розвідки зумовлена авторською теоретико-

методологічною базою вивчення специфіки вторинної номінації 

концепту за метафоричною моделлю в англомовних прислів’ях та 

загадках та розробленою типологією категоріальних метафор-

репрезентантів лінгвокультурно-детермінованих концептів у прислів’ях 

і загадках англійської мови. 

 Метафоричні моделі категоризації дійсності базуються на 

процесі переходу від пропозиційних або схематичних моделей образів 

однієї концептуальної царини до відповідних структур іншої 

концептуальної царини [3, С. 32]. Цей підхід до метафоричних 

моделей дозволяє розглядати їх як одиниці концептуалізації однієї 

категорії через іншу у результаті взаємодії двох концептуальних 

царин. Більшість метафор фонду англомовних прислів’їв та загадок, з 

огляду на їхнє частотне використання носіями мови, з часом 

лексикалізувались, закріпившись у мові як одне зі значень слова, що 

репрезентує вторинно номінований концепт. Але й такі «сталі» 

метафори виявляються активними концептуальнор, бо містять 

категоріальні характеристики у структурі цілої когнітивної моделі.  

 Результати нашої роботи доводять, що з когнітивної точки зору у 

будь-якій метафоричній моделі відбувається взаємодія метафоричного 

вираження, що структурує мислення, та ситуативного контексту його 

використання. Згідно з гіпотезою сталості метафори (invariance 

hypothesis), висунутою Дж. Лакоффом [3], джерело порівняння 

концепту, репрезентованого певною мовною одиницею, яка стала у мові 

конвенціоналізованим джерелом метафори для цієї мовної одиниці, 

диктує мовній одиниці свою власну когнітивну типологію. Отже, 

метафору розуміємо як взаємопроникнення основної та другорядної 

когнітивних царин, вивчення яких можливо тільки у мові.  

Аналіз метафоричних прислів’їв за критерієм експлікації елементів 

внутрішньої структури виявив, що для паремій та загадок однаково 

характерним є як субстантивна, так і предикативна метафори. Кожний 

тип метафори має свою специфіку концептуалізації реальної дійсності. 

 Більшість прислів’їв з субстантивною метафорою мають 

синтаксичну структуру «підмет – складний іменний присудок»: 

Consistency is а jewel.        

 Присудок, у свою чергу, може бути поширеним прикметником 

іменної частини: Adversity is а good teacher .  

 Виявилось, що в англійській мові є група прислів’їв, побудованих 

за таким же синтаксичним принципом, але не метафоричної природи: 

Calamity is man's true touchstone . Нами виявлена також група 



 43 

предикативних метафор: Actions speak louder than words; Faint heart 

never won fair lady .На відміну від субстантивної метафори 

предикативна метафор уможливлює не стільки зіставлення двох 

концептуальних царин, скільки актуалізацію ознаки, властивої для 

категорії однієї концептуальної царини, у межах іншої категорії, яка до 

цієї концептуальної царини не належить. Предикативна метафора у 

складі прислів’їв також визначає тип концептуалізації – сценарій.   

 Продуктивним типом метафор у прислів’ях виявляються: а) 

структурні метафори-персоніфікації: Envy has no holiday; б) онтологічні 

реіфікаційні метафори: Zeal without knowledge is a runaway horse; в) 

структурні флористські метафори: Deeds are fruits, words are leaves . 

 Метафора як спосіб вторинної номінації концепту є поширеною у 

загадках, чиєю жанровою характеристикою є неможливість прямого 

іменування концепту, що вербалізується (відгадки) у тексті власно 

загадки: This little traveler / Is very strong. / He takes a drink of water / And 

runs a thousand miles. / Before he starts, he takes off his hat. / When he rests, 

he puts it on (A fountain-pen). 

 Виявляється, що метафоричні загадки характеризуються своєю 

когнітивною специфікою. Базовою метафорою у загадці є метафора 

субстантивна, що зумовлено такими особливостями жанру, як 

неможливість експлікувати основну сутність. З точки зору автора 

загадок субстантивна метафора є самодостатньою, бо у свідомості існує 

конкретний двовимірний асоціативний зв’язок між сутністю, що 

концептуалізує, та сутністю, що концептуалізується. З точки зору 

реципієнта двосторонність цього зв’язку порушується з огляду на те, що 

денотат, що описується, є невідомим, а у свідомості виникає конкретний 

образ, що вербалізується субстантивною метафорою, який може мати 

асоціативні зв’язки з багатьма категоріями, що належать до різних 

концептуальних царин завдяки тісному взаємозв’язку об’єктів реального 

світу між собою. Звідси, для можливості визначення концепту, що 

номінується вторинно, необхідним є розповсюдження субстантивної 

метафори низкою ознак, які акцентуються носіями мови у процесі 

вербалізації певного концепту такою мовною одиницею, як загадка.  

 Іншою характеристикою метафоричних загадок є можливість 

вербалізації декількох метафор водночас: А white dove flew down. Along 

came a king and picked it up handless, ate it up toothless, and carried it away 

wingless (Snow melted by the sun)  

 Отже, загадки з подвійною метафорою, що вербалізують одну 

категорію, виявляють наступну особливість: вони містять метафору, яку 

можна назвати основною із-зі тісного зв’язку з основною сутністю, та 

метафору додаткову, що поширює основну та є пов’язаною з основною 

сутністю опосередковано. 
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 У ході дослідження ми встановили наявність англомовних загадок 

з непоширеними метафорами, що зумовлюється фактом існування не 

менш двох непоширених метафор, що вербалізують різні категорії, як 

репрезентантів однієї мовної одиниці. Об’єктивація ж водночас 

декількох різних категорій не є типовою для загадок, що й пояснює 

невелику кількість загадок цієї групи. Тем не менш, в цій групі загадок ми 

відокремлюємо дві підгрупи залежно від специфіки репрезентації концепту.  

 Загадки першої підгрупи характеризуються тим, що декілька 

непоширених субстантивних метафор вербалізують різні категорії, які 

належать до однієї концептуальної царини та репрезентують одну ситуацію: The 

calf, the goose, the bee, / The world is ruled by these three (Writing) 

 Аналізуючи цей приклад, виявляємо, що тут відбувається 

метафоризація усіх трьох категорій, а саме ПЕРГАМЕНТ 

(PARCHMENT), ПЕРО (QUILL-PEN), ВІСК (WAX), які є об’єднаними у 

межах концептуальної царини ПИСЬМО (WRITING). Вказування на 

єдність цих категорій має своє лінгвістичне вираження у тексті загадки 

("The world is ruled by these three"), однак це не поменшує ступінь 

імпліцитності загадки. Сутності категорій, які отримують вторинну 

номінацію, що концептуалізуються, тобто CALF, GOOSE, BEE також 

належать до однієї концептуальної царини СВІТ ТВАРИН. Категорії цієї 

концептуальної царини мають більше можливостей комбінування з 

іншими концептуальними царинами. Відсутність додаткових 

конкретизуючих ознак приводить до того, що подібні загадки вимагають 

найдовших мисленнєвих операцій синтезу та аналізу. Розгляд же цієї 

загадки як цілісної гештальтної одиниці, що включає власно загадку та 

відгадку, дозволяє проникнути у когнітивний асоціативний механізм, 

який виникає у свідомості англійців при вербалізації категорій 

концептуальної царини ПИСЬМО. З багатьох категорій цієї царини 

обраними для вторинної номінації виявляються пергамент, перо та віск з 

огляду на те, що як об’єднуюча їх ознака англійцями була зазначена 

однакова природа джерела їхнього виготовлення.  

 Друга підгрупа загадок з непоширеними метафорами охоплює 

загадки, що вербалізують різні категорії. На відміну від першої підгрупи 

ці категорії, на нашу думку, належать до одного фрейму і, як правило, є 

зв’язаними причинно-наслідковими реляціями: Beyond the seas there is an 

oak & in that oak there is a nest & in that nest there is an egg & in that egg there is a 

yolk which calls together christian folke (Church, steeple, bell, clapper).  

 Особливістю також є синонімічність вербалізаторів: White bird 

featherless / Flew from Paradise, / Perched upon the castle wall; / Up came 

Lord John landless, / Took it up handless, / And rode away horseless / To the 

King's white hall (Snow). Окремо позиціонуємо метафори-персоніфікації: 

Little Suzy with one eye (Needle).  
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 Щодо метафоричних загадок з реаліями, вони не є численними. 

Їхню специфіку вбачаємо у тому, що реалії, які у них містяться, 

переважним чином топоніми, як правило, не несуть у собі якогось 

смислового навантаження у процесі концептуалізації: As I was going over 

London Bridge, I saw a steel house. / It had four-and-twenty windows and 

wouldn't hold a mouse (A thimble).  

 Отже, лінгвокогнітивний аналіз прислів’їв та загадок, що 

концептуалізують реальність за метафоричною моделлю, дозволяє 

зробити декілька висновків. 

 По-перше, цей тип концептуалізації як особливий спосіб 

репрезентації знань є осмисленням одного об’єкта крізь призму іншого 

завдяки перетину властивих їм концептуальних ознак. Зв’язок метафори 

з позамовною дійсністю уможливлює її розгляд як мовної об’єктивації 

концептуальної метафори у термінах вільної інтерпретації категорії, що 

вербалізується, в результаті чого відбувається зіставлення або різних 

концептуальних царин, або різних категорій однієї концептуальної 

царини, або різних категорій однієї концептуальної царини з виявленням 

точок їхньої можливої взаємодії.  

  По-друге, прислів’я та загадки відрізняються специфікою 

метафоричної концептуалізації, відповідаючи вимогам своїх жанрів. 

Прислів’я належать до складних мисленнєвих просторів, що охоплюють 

царини чуттєвого, соціального досвіду, і метафора тут є 

функціональною. При чому прислів’я зі субстантивними метафорами 

репрезентують концепт за типом гештальтів, з предикативними 

метафорами – за типами сценаріїв. Загадкою ж метафоризуються класи 

відомих людині предметів. Тому метафора тут служить для створення 

яскравого образу, характеризуючись субстантивністю характеру, але 

вимагаючи поширення додатковими концептуальними ознаками, які 

уможливлюють актуалізацію смислу імплікованого концепту. Тобто, 

метафорична когнітивна модель виявляється базовою для загадок.  

 Перспективу нашої роботи вбачаємо у подальшому вивченні 

специфіки категоріальної метафоризації концептів на матеріалі як 

англомовних прислів’їв та загадок, так і інших складників 

пареміологічного фонду зі зверненням до психолінгвістичних та 

лінгвокультурологічних методів дослідження. 
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В статье рассматривается дидактический потенциал использования примеров 

употребления герундия из современных англоязычных фильмов на занятиях по 

грамматике, что выступает эффективным средством повышения мотивации студентов к 

изучению английского языка в целом и данной темы в частности. 

Ключевые слова: аутентичные видеоматериалы, функции герундия, частотность, мотивация. 

У статті розглядається дидактичний потенціал використання прикладів вживання 

герундія із сучасних англомовних фільмів на заняттях з граматики, що виступає 

ефективним засобом підвищення мотивації студентів до вивчення англійської мови в 

цілому і даної теми зокрема. 

Ключові слова: автентичні відеоматеріали, функції герундія, частотність, мотивація. 

The article discusses the didactic potential of using examples of the gerund  selected from 

modern films at lessons of English, which appears an effective tool of increasing students’ 

motivation  to learn English in general and this topic in particular. 

Key words: authentic video materials, functions of the gerund, frequency, motivation. 

 

При изучении иностранного языка нужно помнить, что процесс 

обучения должен был не только информативным, но и интересным и 

увлекательным, чтобы развить интеллектуальный потенциал учащихся и 

вызвать в них интерес к самому процессу изучения языка, а, может быть, и 

к культуре и цивилизации народов - носителей этого языка. Если материал 

интересен, то запоминается в гораздо более короткие сроки [4].  

Поскольку «знания правил недостаточно для грамматической 

компетенции и работа над правилами всегда сопровождается интенсивным 

формированием у учащихся грамматических навыков» [5], именно при 

включении визуальных аспектов в процесс обучения можно 

дополнительно улучшить как грамматический, так и лексический 

компонент языковой компетенции учащихся. 

В современных условиях обязательным компонентом целей и 

содержания обучения иностранному языку является межкультурная 

коммуникация, включающая в себя изучение особенностей материальной 

и духовной культуры носителей языка, знание их национальной 

психологии, традиций, обычаев и норм поведения. 

Одной из инновационных информационных технологий обучения 
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является работа над фильмом или видеосюжетом, которая активизирует 

внимание учащихся и способствует совершенствованию навыков 

аудирования и говорения, позволяя не только слышать, но и видеть 

собеседника, что создает более полный контекст. Мы воспринимаем 

целостный образ собеседника (слова, мимику, движения тела) –

невербальная информация играет даже более важную роль (что доказано 

учеными [2]), в общении между людьми, чем вербальная.  

Ведь зрительная опора звучащего с экрана иноязычного звукового 

ряда помогает более полному и точному пониманию его смысла. Верно 

утверждение, что «видео по важности и целесообразности использования 

уступает только учителю – носителю языка» [2]. Применение 

видеоматериалов дает возможность погружения учащихся в ситуацию 

знакомства с традициями взаимоотношений и культур стран изучаемого 

языка, что позволяет преподавателю предлагать учащимся различные 

задания, например: на расшифровку мимики и жестов, на стимулирование 

беседы и общения (говорение), на чтение и даже на развитие навыков 

письма [3]. 

Благодаря просмотру фильмов и сериалов на иностранном языке мы 

решаем «одну из главных задач изучения иностранного языка – проблему 

общения, одновременно получая возможность эффективно формировать 

все 4 вида речевой деятельности» [2]. Еще одним преимуществом видео 

является сила впечатления и эмоционального воздействия на учащихся, 

что повышает уровень мотивации к предмету изучения. Успешное 

достижение такой цели возможно лишь, во-первых, при систематическом 

просмотре фильмов, а во-вторых, при методически организованной 

демонстрации [6]. 

При использовании видеоматериалов в процессе изучения 

иностранного языка развиваются два вида мотивации: самомотивация, 

когда фильм интересен сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, 

что студенту демонстрируют, что он может понять изучаемый язык. Все 

это доставляет удовольствие и придает веру в свои силы и мотивирует к 

дальнейшему совершенствованию. 

Следовательно, актуальность исследования заключается в 

использовании новейших аутентичных источников примеров 

употребления герундия в современном английском языке для повышения 

мотивации студентов. 

Объект исследования – функции герундия в английском языке. 

Предмет исследования – особенности употребления герундия в 

современном английском языке. 

Цель работы – исследовать возможность использования примеров 

употребления герундия в различных функциях, взятых их современных 

аутентичных видеоматериалов, с целью повышения мотивации студентов. 
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Согласно цели, следует реализовать следующие задачи: 

1. проанализировать существующие научные исследования по 

выбранной теме; 

2. методом сплошной выборки выделить и проанализировать 

функции герундия в предложении; 

3. определить частотность употребления герундия в современном 

английском языке. 

Материалом исследования послужил современный американский 

сериал «Suits», демонстрирующий различные вариации использования 

герундия в английском языке. Всего проанализировано 235 примеров 

употребления герундия в предложении. 

Герундий – это неличная форма глагола, которая возникла из 

существительного, вербализовалась, сохранив в то же время свой именной 

характер. В предложении герундий может выступать подлежащим, 

именной частью сказуемого, определением, дополнением и 

обстоятельством. Герундий может употребляться после предлогов, ему 

могут предшествовать притяжательные местоимения [1]. 

Рассмотрим использование герундия в различных его функциях. 

На первом этапе работы было проанализировано 12 эпизодов 1 

сезона современного американского телесериала «Suits» для проведения 

сплошной выборки случаев употребления герундия. На втором этапе мы 

проанализировали функции герундия в предложении и провели 

количественный анализ частоты использования этой формы глагола в 

современной англоязычной речи.  

Наиболее частотным оказалось употребление герундия в функции 

части сказуемого (30,8%), где герундий всегда следует за смысловым 

глаголом, который обозначает: 

1. Начало действия (to start, to begin, to commence, to burst out, to get 

round to):  

 (1) «And I want you to promise you're going to start living up to your  

potential» [1; Ер. 1]. 

(2) «When you're finished down here, I'd like you to come upstairs and start 

putting together a settlement memorandum! » [1; Ер. 2]. 

2. Продолжительность или продолжение действия (to go on, to continue, 

to keep, to keep on, to carry on): 

(3) «So, they kept on giving me achievement tests all the way up to the eighth 

grade level. And I went on getting in the 99th percentile on every one of 

them» [1; Ер. 6]. 

(4) «You say you care about the client, but if you keep playing footsie instead 

of finding me an argument, the client is going to lose» [1; Ер. 7]. 

3. Завершение действия (to finish, to give up, to cease, to end up, to stop, to 

leave off) 
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(5) «I gave up on making you proud in '99» [1; Ер. 5]. 

(6) «I know I shouldn't be doing this, and I know you're seeing Jenny but I 

can't stop thinking about the kiss» [1; Ер. 11].  

(7) «You know you had that memorized the first time you read it, right? Yeah, 

but I didn't finish reading it because a certain witness chose to be  

distracting» [1; Ер. 12]. 

Таким же частотным является употребление герундия в функции 

прямого дополнения (23,6%). 

1. В функции прямого дополнения герундий может следовать за 

несколькими глаголами. Некоторые из них могут сочетаться только с 

герундием, а другие, как с герундием, так и с инфинитивом. С 

приведенными ниже глаголами используется только герундий: 

to admit, to detest, to fancy, to practice, to risk, to appreciate, to enjoy, 

to mention, to put off, to suggest, to avoid, to escape, to mind, to recollect, to 

understand, to delay, to excuse, to miss, to resent, сan’t help, to deny, to fail, 

to postpone, to resist, сan’t stand: 

(8) «You enjoy watching the Yankees destroy a little league team? David and 

Goliath happens to be one of my favorite stories» [1; Ер. 4]. 

(9) «Oh. Couldn't resist seeing brilliance in action, huh? Actually, I have to 

be here» [1; Ер. 5]. 

(10) «So your answer to that is to delay giving me important information? 

Well, when you put it like that Okay». [1; Ер. 10]  

(11) «Not qualities we're looking for at Pearson Hardman. Gentlemen, I 

appreciate you leaving the swords at home» [1; Ер. 12]. 

2. Герундий также используется в функции прямого дополнения 

после прилагательных: to be busy, to be worth. 

(12) «Come on. Tell me that wasn't worth missing your lunch hour 

 for» [1; Ер. 5].  

(13) «It was a fake trial. All right? I weighed the pros and the cons and I 

decided it wasn't worth hurting someone for the result» [1; Ер. 7].  

(14) «You wouldn't touch me. 

Why not? Because you'd be too busy staring at me in tights» [1; Ер. 10].  

Достаточно распространено употребление герундия в функции 

определения (22,8 %), после существительных с предлогом. 

Наиболее используемые предлоги: in, at, for, about, to, on, of. 

(15) «You know, got a real shark. 

Well, I had no intention of being that way to get your business» [1; Ер. 2].  

(16) «I didn't forget that. I have no intention of taking this case» [1; Ер. 4].  

(17) «So I trust we won't be hearing from the Department of Justice again? 

Unless you plan on inviting them to the company's Christmas party, Bert,  

no» [1; Ер. 4].  
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(18) «The plaintiff has shown a pattern of making derogatory statements 

about my client» [1; Ер. 5].  

(19) «I seem to recall you mentioning something about penalties for perjury 

at our last meeting. Well, the penalty for bribing a witness is just as 

severe» [1; Ер.7].  

Менее частотным является употребление герундия в качестве 

сказуемого (20,6 %). Использование герундия в этой функции 

ограничено выражениями:“How about…?” 

(20) «How about finding yourself some other paralegal? Because as far as 

I'm concerned, we're done» [1; Ep. 11].  

Он используется в восклицательных предложениях, выражающих 

негодование, например: 

(21) «Just like a private car service, huh? Thinking you don't have to yield? 

What? Yield? You ran a red light» [1; Ep. 5].  

Любое составное сказуемое (то есть выраженное не просто одним 

глаголом) состоит из глагола-связки и предикативной части. Как 

правило, герундий в функции предикатива используется после 

следующих глаголов и предлогов: to be, to look like, to feel like, to be like: 

(22) «Listen, being a lawyer is like being a doctor» [1; Ep. 1].  

(23) «Does Bert Kimble drag his feet paying you, too? Because in my 

experience, getting money from that asshole is like getting blood from a 

stone» [1; Ep. 6].   

(24) «Oh, really? Well, maybe I don't feel like working for it» [1; Ep. 12]. 

Реже всего герундий встречается в сериале в качестве подлежащего 

(2,2%). 

1. Как правило, герундий в функции подлежащего стоит на первом 

месте в предложении, например. 

(25) «She's in her second year of Harvard Law. 

Meeting with the partners as we speak» [1; Ep. 1]. 

(26) «Slugging percentage versus strikeouts during spring training. Do you 

want to walk and talk? »  [1; Ep. 9]. 

(27) « I hear you're working for the Attorney General's office. 

And you're fighting for the oppressive capitalists. 

Winning for the oppressive capitalists. 

Good for you» [1; Ep. 11]. 

Для большей наглядности на Рис. 1 приведено процентное 

соотношение реализации различных функций герундия. 
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Рис. 1. Реализация различных функций герундия в современном 

английском языке. 

 

По результатам количественного анализа, отметим, что наиболее 

частотным оказалось употребление герундия в функциях части 

сказуемого (30,8%), прямого дополнения (23,6 %), определения (22,8 %), 

на которые следует обращать больше внимания при изучении этой темы 

на занятиях по грамматике английского языка. Особого внимания 

заслуживает отработка списков слов и выражений, после которых 

используется исключительно герундий.   

Перспективу исследования мы видим в анализе употребления 

других неличных форм глагола в британском и американском 

кинематографе. 
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Ключові слова: вербальні і невербальні компоненти комунікації, дискурсивна 

особистість, парентальний дискурс, родинний дискурс. 

В статье изучается понятие «сын» как дискурсивная личность, анализируются 
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У сучасному суспільстві дослідження мови й мовлення в 

комунікативній парадигмі набуває актуальності. Людина користується 

не лише мовою як засобом комунікації. Хоча мова і залишається 

найбільш системним утворенням, що уможливлює комунікативні 

процеси, багато уваги привертають невербальні компоненти комунікації, 

які людина використовує під час комунікації. Всі невербальні 

компоненти по різному проявляють свій потенціал у комбінації з 

вербальною складовою в різних типах дискурсу [4]. У цій статті 

розглянемо родинний тип дискурсу, в якому відбувається діалогічна 

взаємодія між сином та батьками у різних комунікативних ситуаціях. За 

теоретичну основу взято праці Л.В. Солощук [4, 5], М.Л. Неппа та Дж. 

Холл [6], А.А. Бігарі [1], А.В. Кириліної [3], Т.А. ван Дейка [2] та інших. 

Базою для практичного аналізу слугували фрагменти діалогічного 

спілкування, які відібрано з художніх творів К. Маккаллоу [1] та Д. Стіл 

[2]. Незважаючи на те, що за останні роки було проведено велику 

кількість наукових розвідок у комунікативно-дискурсивній галузі, 

сімейна комунікація залишається тією сферою, яка потребує подальшого 

дослідження її різних аспектів.  
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Об’єктом цього дослідження виступають невербальні і вербальні 

компоненти комунікації, що використовує син як дискурсивна 

особистість у сучасному англомовному родинному дискурсі. 

Предметом дослідження є особливості функціонування 

невербальних та вербальних компонентів, які використовуються 

дискурсивною особистістю «син» у згаданому типі дискурсу. 

Родинний дискурс реалізується між мовцями, що споріднені 

шлюбними чи кровними зв’язками. Характерними рисами такого 

спілкування є діалогічність, зверненість, ситуативність, спонтанність, 

побутовість та неформальність [1, 4]. Дитина від самого початку життя 

приймає активну участь у мовленнєвому житті родини і формується як 

дискурсивна особистість. Соціалізація дитини відбувається в межах 

сім’ї, а тому виховання повністю залежить від стратегій, які обирають 

батьки чи опікуни. Вибір таких стратегій залежить від характеру та 

світогляду батьків, від соціального середовища, але найбільш вагомим 

фактором при виборі стратегії виховання залишається стать дитини. 

Гендер є соціокультурним конструктом, і його суть полягає у 

приписуванні індивіду певних якостей і норм поведінки на основі його 

статі [3]. Шлях, який обрали батьки при вихованні дитини, дуже часто 

визначає її подальший розвиток як дискурсивної особистості та 

учасника комунікативних процесів в цілому [1]. 

Розглянемо принципи, за яких відбувається соціалізація чоловіків.       

А.А. Бігарі у своїй роботі висвітлює ідею С. Поллак [1], згідно якої 

пропонуються до розгляду чотири стереотипні ідеали, що формують 

поведінку чоловіка з дитинства: 1) "Sturdy Oak" (міцний дуб) – спонукає 

маленького хлопчика не ділитися своїм болем та не показувати сум; 2) 

"Give 'em Hell" (покажи їм, де раки зимують) – бажання "самості", 

виділення з оточуючого середовища за допомогою відваги, любові до 

насильства, навіть бравади;          3) "Big Wheel" (крутий хлопець) – 

характеризується потребою за будь-яку ціну досягти своє мети, стати 

успішним; 4) "No Sissy Stuff" (ніяких ніжностей) – найбільш 

травматичний стереотип поведінки чоловіка,що виражається через осуд 

вираження хлопчиком будь-яких сильних або теплих почуттів. Усі 

прояви ніжності, прихильності або залежності вважаються "жіночними" 

і, отже, неприйнятним або табуйованим. 

1) “I'm free, Mom! I'm not a high school kid anymore!” He had eyes only 

for her, and she was so excited for him. “Congratulations, sweetheart.” She 

kissed him on the cheek and Ward shook his hand. “Congratulations, son”[1, 

p.87]. 

У вищезазначеному прикладі добре видно різницю між реакцією 

матері і батька на одну і ту саму ситуацію . Мати , не приховуючи своїх 

емоцій, вітає сина з нагоди випуску зі школи. Син, у свою чергу, 
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напевно чекав саме такої реакції. Однак, хоча батько привітав сина не 

так тепло та емоційно, як мати, не можна стверджувати, що він був 

байдужим. Така поведінка підтверджує тезу про те, що дуже часто 

батько намагається виховувати свого сина відповідно до стереотипних 

ідеалів, описаних вище. Цілком можливо, що батько був вихований за 

такою самою стратегією. 

Подібні тенденції до виховання не можуть залишатися без 

наслідків. У результаті того, що з дитинства хлопчиків зазвичай не 

заохочують до проявів емоцій, у більш зрілому віці вони часто не 

можуть коректно висловлювати і описувати свої емоційні стани, 

особливо це стосується турботи, любові, теплоти, печалі. Єдина емоція, 

яку чоловіки найчастіше вміють вербалізувати та проявляти – гнів [3]. 

Родинний дискурс за участі сина та батьків представлено 

конфігураціями «СИН-МАТИ» та «СИН-БАТЬКО», і комунікативне 

спрямування їх спілкування представлено кооперативно або конфліктно 

спрямуваними стратегіями, які відображають інтенції комунікантів.  

2) “I love you just as you are, Lionel Thayer. And I always will. You 

remember that.” She looked deep into his eyes. “No matter what happens to 

you, or what you do, I'm behind you all the way.” She glanced at Paul, as 

Lionel smiled through his tears. “I just want you to be happy, that's all. And if 

this is what your life is, then I accept it. But I want you to be careful and wise 

about what you do, who you see, how you handle yourself. You've chosen a 

difficult life. Don't fool yourself about that” [1, p.106]. 

Приклад кооперативно спрямованого дискурсу яскраво висвітлює 

«гуманність» мовленнєвої поведінки матері. Готовність вислухати, 

надати підтримку та вміння виразити теплі почуття – все це є типовими 

характеристиками жіночої комунікації. У той час, як «син», відчуваючи 

підтримку і любов матері, просто посміхнувся крізь сльози. Однак, 

подібного, на перший погляд незначного, способу вираження емоцій 

більш ніж достатньо, і саме ця посмішка в повній мірі розкриває 

вдячність своїй матері за теплі слова.  

Приклад, наведений нижче, відображає конфліктно спрямоване 

спілкування між сином та матір’ю: 

3) “My marriage to your father was very different. You and Amanda are 

much cooler with each other. Is that all right for you?” 

“It suits us,” he said simply. “Is it enough?” For a moment he looked angry, 

and she was afraid she had gone too far. It was a delicate thing asking adult 

children about their private lives, and the history of his resentments stood like 

a wall between them. She had just dared to come over that wall, and he 

looked like he was about to react severely. She had trespassed on his life. “By 

what right are you asking me something like that? You were never there when 

I was a kid, Mom. Dad and Granibelle were, you never were. Was that 
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enough? No, it wasn’t, if you really want to know. You were wonderful when 

you were there, but you weren’t around very often. And now you question if 

my wife gives me enough?”[1, p. 109]. 

Мати провокує сина на відверту бесіду, а син, використовуючи 

вербальні компоненти у поєднанні з невербальними, які підсилюють 

конфліктну настанову у спілкуванні, дає матері зрозуміти, що подібні 

теми в обговоренні між ними є неприпустимими. Емоційний посил 

підсилюється також за допомогою таких прийомів, як звертання та 

риторичні запитання. Незважаючи на те, що спрямованість спілкування 

є переважно конфліктною, в ньому трапляються вербальні частини, які 

вказують на прихильність сина до матері навіть у стані образи: “You 

were wonderful when you were there, but you weren’t around very often”. 

Статистичний аналіз прикладів показує, що для спілкування у 

конфігурації «СИН-МАТИ» більш частотним є кооперативна 

спрямованість,  у той час, як діалогічний дискурс за участю батька і сина 

більш часто є конфліктно спрямованим:  

4) Paddy's fierce blue gaze beat him down, contemptuous and scathing, as 

if this was what he had expected, and Frank's downcast lids acknowledged his 

right to be angry. From that day forward Paddy never spoke to his son 

beyond common civility. But it was the children Frank found hardest to face, 

ashamed and embarrassed, the bright bird brought home with the sky 

unplumbed, wings clipped, song drowned into silence [2, p. 68]. 

Відсутність вербальної складової дискурсу не заважає правильно 

декодувати інформацію, отриману лише з невербальних компонентів. 

Френку було достатньо одного лише погляду свого розлюченого батька, 

аби зрозуміти що його вчинок значно погіршив сімейні відносини. Як 

знак того, що Френк розуміє свою провину і визнає, що батько має право 

розсердитися, він лише опускає погляд.  

5) “You mean it's mine?” “Happy graduation, son.” There were tears in 

Ward's eyes too. He was touched by the boy's delight, it was a special moment 

that would never come again. With a shriek, Lionel hugged him again, while 

from the sidelines Anne watched him and beamed (1, p. 87). 

Привітання сина виглядає нейтральним з точки зору вербальної 

комунікації. Однак, найсильніші почуття та емоції передаються 

невербально. Наприклад, Вард розчулився, побачивши радість на 

обличчі свого сина, а син обійняв свого батька, мабуть вважаючи, що 

таке вираження емоцій у повній мірі відобразить його почуття вдячності 

та любові. Реакція сестри слугує доказом того,що подібна ситуація 

трапляється не часто, а тому є унікальною та пам’ятною в цій родині.  

Таким чином, дії «сина» як дискурсивної особистості повністю 

залежать від стратегій виховання, що були обрані батьками, від ситуації, 

від міжособистісних стосунків, які розгортаються у межах сім’ї та від 
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особливостей характеру та світогляду безпосередньо сина. 

Перспективним вважаємо дослідження вербально-невербальних 

характеристик інших дискурсивних особистостей, представлених у 

родинному дискурсі. 
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Стаття присвячена дослідженню лінгвокультурного концепту ЖІНКА в романах Т. 

Драйзера «Сестра Керрі» та «Дженні Герхардт», об’єднаних темою непростої долі жінки в 

американському суспільстві на початку XX століття. Виявлено поняттєві та образно-ціннісні ознаки 

індивідуально-авторського концепту ЖІНКА, притаманні дискурсу Т. Драйзера. 

Ключові слова: лексико–семантичне поле, лінгвокультурний індивідуально – авторський 

концепт, компонентний аналіз лексем, концептуальна метафора, корелятивна група.  

Статья посвящена исследованию лингвокультурного концепта ЖЕНЩИНА в 

романах Теодора Драйзера «Сестра Керри» и «Дженни Герхард», объединенных темой 

непростой судьбы женщины в американском обществе в начале XX века. Выявлены 

понятийные и образно-ценностные признаки индивидуально-авторского концепта 

ЖЕНЩИНА, присущие дискурсу Т. Драйзера. 

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, лингвокультурный концепт, 

компонентный анализ лексем, концептуальная метафора коррелятивная группа. 

The article focuses on the research of the linguocultural concept WOMAN in the novels 

by Theodore Dreiser “Sister Carrie” and “Jennie Gerhardt” that are united by the theme of a 

difficult woman’s fate in the early 20
th

 century American society. The conceptual and image-

axiological properties of the individual-author's concept WOMAN, which are characteristic of T. 

Dreiser's discourse, are revealed. 

Key words: componential analysis of lexemes, conceptual metaphor, correlative group, 

lexical-semantic field, linguocultural concept.  
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Стаття присвячена дослідженню індивідуально–авторського 

лінгвокультурного концепту ЖІНКА, актуалізованого  в дискурсі 

Теодора Драйзера. 

Наразі лінгвокультурні дослідження концептів отримали значного 

розвитку на матеріалі англійської та інших мов, однак індивідуально–

авторський ракурс вивчення концептів культури ще потребує розвитку. 

Актуальність теми дослідження зумовлена застосуванням ідей 

сучасної когнітивної лінгвістики, зокрема, концептології, до вивчення 

проблем художнього дискурсу автора та окремого лінгвокультурного 

концепту як прояву авторської концептосфери. 

Мета роботи полягає у встановленні специфіки концепту ЖІНКА  

в англомовному індивідуально–авторському художньому дискурсі Т. 

Драйзера. Для цього в роботі вирішуються завдання: 

- узагальнення теоретичних принципів дослідження концептів 

культури;  

- виявлення засобів вербалізації дискурсотвірного індивідуально–

авторського лінгвокультурного концепту ЖІНКА ; 

- встановлення метафоричних способів актуалізації індивідуально–

авторського концепту ЖІНКА  в художньому дискурсі Т. Драйзера. 

Об’єктом дослідження є індивідуально–авторський 

лінгвокультурний концепт ЖІНКА, актуалізований в художньому 

дискурсі Теодора Драйзера.  

Предметом дослідження обрано специфічні ознаки індивідуально–

авторського  концепту ЖІНКА   в художньому дискурсі Теодора 

Драйзера як прояву індивідуального світосприйняття автора.  

Матеріалом дослідження є 300 фрагментів  романів «жіночої 

тематики» Т. Драйзера – «Сестра Керрі» та «Дженні Герхардт», які 

містять прямі й переносні номінації концепту ЖІНКА  в його 

художньому дискурсі.   

Дослідження проводилось з застосуванням методів компонентного 

аналізу лексем – номінацій концепту ЖІНКА, побудови лексико–

семантичного поля «Woman» для виявлення прямих номінацій даного 

концепту, а також виділення корелятивних груп когнітивних метафор 

концепту ЖІНКА  (референта) для встановлення способів метафоричної 

актуалізації в дискурсі. 

У результаті проведеного дослідження виявлено, що прямі 

номінації концепту  ЖІНКА  в дискурсі Т. Драйзера, а саме у романах 

«Сестра Керрі» та «Дженні Герхардт», упорядковано у вигляді ЛСП  

«Woman», яке поєднано архісемою «жінка» та диференційовано за 

наступними семантичними ознаками:  
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1) «гендерна приналежність – особа жіночої статі»: концепт 

розглядається у контексті диференціації особи за гендерною ознакою: 

lady, woman, girl, wife, daughter, mother;  

2) «вік», характеризує особу жіночої статі за переважно трьома 

віковими параметрами:  little girl, young girl, young lady, young woman, 

young matron /adult female / old woman;  

3) «зовнішність» – переважно позитивна семантична ознака особи 

жіночої статі: pretty woman, beautiful girl, well-groomed woman, а  beauty, 

sweetheart [15]. 

ЛСП «Woman» містить три мікрополя, згруповані за вказаними 

диференційними семемами: «Feminine human being», «Age», 

«Appearance». Ім’ям концепту є лексема woman, яка має узагальнююче 

для всіх мікрополів значення; вона вживається у тексті романів «Сестра 

Керрі» та«Дженні Герхардт»  на позначення класу жінки як цілого: 

 Let the woman you look upon be wise or vain, said Carrie, her eyes 

bent sadly upon the lover, who had sunk into a seat, beautiful or homely, rich 

or poor, she has but one thing she can really give or refuse –  her heart [17, с. 

192]. 

Мікрополе «Feminine human being» у дискурсі Т. Драйзера 

об’єднано значенням «особа жіночої статі» і подано лексемами: woman, 

girl, lady, wife, mother, daughter. Відповідно, у романах «Сестра Керрі» та 

«Дженні Герхардт» можна виділити кілька розширень даної семантичної 

ознаки: 

1. Розширення «Girl». Лексема girl слугує для позначення молодої 

жінки, дівчини і є домінантою наступного синонімічного ряду: 

adolescent, damsel, lassie, mademoiselle [15]. В нижченаведеному 

прикладі один з героїв роману Драйзера висловлює здивування рисами, 

мужністю та характером дівчини: 

He had truly never seen so much spirit in the girl before [17, с. 164]. 

Аналогічно герої роману «Дженні Герхардт» розмірковують над 

типовою дівочою поведінкою: 

Girl-like, she was inclined to imagine that his interest in her depended 

upon something else than her mere personality [16, с. 29]. 

2. Розширення «Lady». Лексема lady слугує для узагальненого 

позначення жінки середнього або вищого класів, а також має конотацію 

витонченості та ввічливості; є домінантою синонімічного ряду: baroness, 

broad, butterfly, countess, doll, duchess, empress, princess, queen [15]. Ця 

лексема може вживатися з гумористичною конотацією для підкреслення 

протилежних рис поведінки та характеру або використовуватись 

чоловіками, які таким чином висловлюють свою симпатію до жінки: 

Well, my young lady, he said when she had put the bundle down, “how 

do you find yourself this evening? [16, с. 20]. 

http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o8=1&o1=1&o7=&o5=&o9=&o6=&o3=&o4=&s=lady
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o8=1&o1=1&o7=&o5=&o9=&o6=&o3=&o4=&s=gentlewoman
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o8=1&o1=1&o7=&o5=&o9=&o6=&o3=&o4=&s=divorcee
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o8=1&o1=1&o7=&o5=&o9=&o6=&o3=&o4=&s=adult+female
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o8=1&o1=1&o7=&o5=&o9=&o6=&o3=&o4=&s=beauty
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o8=1&o1=1&o7=&o5=&o9=&o6=&o3=&o4=&s=sweetheart
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3. Розширення «Wife». Лексема wife слугує для позначення жінки, 

яка перебуває в узаконених шлюбних стосунках з чоловіком; це 

домінанта синонімічного ряду: bride, partner, spouse, mate, other half 

[15]: 

His wife, quite attractive, affected the feeling of youth, and objected to 

that sort of home life which means the care of a house and the raising of a 

family [17, с. 102]. 

4. Розширення «Mother». Лексема mother використовується для 

позначення жінки, що має дітей та яка несе відповідальність як 

юридичну, так і моральну за їх виховання. Це розширення 

репрезентується наступним синонімічним рядом: parent, ancestor, 

creator, origin, predecessor, child-bearer, forebearer [15]: 

She had been born with strength and with that nurturing quality which 

makes the ideal mother. 

5. Розширення «Daughter». Лексема daughter є домінантою 

наступного синонімічного ряду: teenager, female offspring, miss, femme 

[15]: 

Jessica wanted fine clothes, and Mrs. Hurstwood, not to be outshone by 

her daughter, also frequently enlivened her apparel [17, с. 86]. 

Мікрополе «Age». Відповідна семантична ознака представлена в 

дискурсі Т. Драйзера рядом синонімічних лексем: young woman, young 

girl, young lady, little girl, young matron. Наприклад:  

Let him meet with a young woman once and he would approach her 

with an air of kindly familiarity, not unmixed with pleading, which would 

result in most cases in a tolerant acceptance [17, с. 131]. 

Розширення «Young matron». Дане розширення семантичної ознаки 

«вік» слугує у романі для вербалізації поняття молодої заміжньої жінки, 

яка має дітей:  

I don’t know, returned Carrie, warming, in spite of her first troubled 

feelings, toward this handsome, good-natured young matron [17, с. 454]. 

Мікрополе «Appearance». Члени цього мікрополя номінують 

індивідуально–авторські ознаки зовнішності жінки у витлумаченні Т. 

Драйзера, її привабливості та/або непривабливості. У романах «Сестра 

Керрі» та «Дженні Герхардт» зовнішність означена синонімічними 

лексемами: sweetheart, beauty, pretty woman, ragged girl, beautiful girl, 

well-groomed woman, mannish-looking woman, disturbed-looking woman, 

comely-dressed woman, motherly looking woman. Розширення цього 

мікрополя згруповані за семантичною ознакою оцінки: красиве / 

некрасиве. 

Розширення «Pretty woman»  у дискурсі Т. Драйзера подано 

лексемою beauty та її синонімами: sweetheart, beautiful girl, well-groomed 

girl, beauty, comely-dressed woman. Наприклад: 
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In a pretty woman of any refinement of feeling whatsoever he found his 

greatest incentive [17, с. 22]. 

Розширення «Plain woman» номінує лексеми синонімічного ряду: 

bad-looking, hard-featured, frightful, unbeautiful, uncomely, unlovely woman, 

ragged girl [17]. Як і у випадку з описом привабливості жінки, Драйзер 

акцентує увагу на її охайності та акуратності. У цьому контексті «plain 

woman» постає як дівчина брудна, неохайна, у лахміттях: 

Mother looked down, and there beside her was a little ragged girl [17, 

с. 168]. 

Проведений компонентний аналіз лексем – номінацій концепту 

ЖІНКА дозволяє упорядкувати їх у вигляді ЛСП «Woman», яке у 

художньому дискурсі Драйзера постає у вигляді ядра – лексеми woman і 

трьох мікрополів: «Feminine human being», «Age», «Appearance» та їх 

розширень. Схематично ми подаємо це поле на рис. 1: 

 

 

 

Рис.1. Лексико–семантичне поле «Woman» в дискурсі Т. Драйзера. 

 

До способів непрямої актуалізації концепту ЖІНКА в дискурсі Т. 

Драйзера належать концептуальні метафори. Основними 

концептуальними корелятами, які уможливлюють метафоричне подання 

концепту ЖІНКА – референта метафори – шляхом перехресного 

WOMAN 
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мапування корелятивних і реферетних ознак, є складники понятійних 

груп ПРОФЕСІЯ, ВИТОНЧЕНІСТЬ, ДИВО, ПРИРОДА, ТЯГАР. 

Концептуальна метафора ЖІНКА Є ПРОФЕСІЯ порівнює 

поведінку та вчинки жінки з ознаками представників різних, переважно 

чоловічих,  професій. Такі концептуальні метафори утворені референтом 

– концептом ЖІНКА та корелятами, приналежними поняттєвій групі 

ПРОФЕСІЯ, що є різними в кожному окремо взятому прикладі:  

- жінка постає у вигляді лицаря (ЖІНКА Є ЛИЦАР), який здатен 

підкорювати міста (reconnoiter the mysterious city), молитися (prey) тощо: 

A half-equipped little knight she was, venturing to reconnoiter the 

mysterious city and dreaming wild dreams of some vague, far-off supremacy, 

which should make it prey and subject — the proper penitent, grovelling at a 

woman’s slipper [17, с. 4]. 

- військової особи (ЖІНКА Є ВІЙСЬКОВИЙ), яка стоїть на варті 

(stood guard)  тощо: 

A big, motherly looking woman invariably stood guard at the door during the 

entire operation and counted the admissible number [Sister Carrie, с. 436]. 

- бунтарки (ЖІНКА Є ПОВСТАНКА), яка вдається до повстання 

(revolt): 

For all this, he still retained the semblance of leadership and control, 

even though his wife was straining to revolt [17, с. 190]. 

Корелятивна поняттєва група ВИТОНЧЕНІСТЬ, що утворює 

концептуальні метафори ЖІНКА Є ВИТОНЧЕНІСТЬ, включає в себе 

набір метафор, які описують жіночність, красу, грацію жінки, її чесноти: 

- жінка постає у вигляді носія чеснот (ЖІНКА Є НОСІЙ ЧЕСНОТ), 

якими вона володіє або які вона уособлює: 

 In a Swedish colony to the west of La Salle Avenue she came across an 

old lady who seemed to embody all the virtues she required — cleanliness, 

simplicity, honesty [16, с. 169]. 

Концептуальна метафора ЖІНКА Є ДИВО слугує для 

характеризації жіночого образу як чогось потаємного та водночас 

неземного або святого, є результатом перехресного мапування 

компонентів корелятивної групи ДИВО та референта: 

Personally, he did not attempt to analyse the marvel of a saintly woman [17, с. 112]. 

Група метафоричних корелятів ПРИРОДА включає у себе набір 

конкретних понять, які характеризують ЖІНКУ як втілення природньої 

краси (ЖІНКА Є ПРИРОДА), як стихію, яка може несподівано 

виникнути та сколихнути все на своєму шляху, як прекрасну рослину, 

наприклад:  

- ЖІНКА Є КВІТКА: 
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Not sophisticated, not self-seeking, not watched over and set like a man-

trap in the path of men, but a sweet little girl — sweet as a flower, who was 

without anybody, apparently, to watch over her [16, с. 130] ; 

- жінка метафоризується у вигляді стихії вогню (ЖІНКА Є 

СТИХІЯ): 

A girl like Jennie is like a comfortable fire to the average masculine 

mind; they gravitate to it, seek its sympathy, yearn to possess it. Hence she 

was annoyed by many unwelcome attentions [16, с.110]. 

Корелятивна поняттєва група ТЯГАР у концептуальній метафорі 

ЖІНКА Є ТЯГАР витлумачує досліджуваний концепт через його 

сприйняття чоловіком, який певним чином пов’язаний або хоче мати 

стосунки з жінкою і для якого вона є зайвим тягарем (great burden). У 

дискурсі Т. Драйзера ця група метафор є найменш  частотною: 

Truly she had been his one great burden, and she had never really dealt 

truthfully with him to the end. She wondered now if where he was he could 

see that she had lied. And would he forgive her? He had called her a good 

woman [16, с. 297]. 

Наші дані про концептуальні метафори ЖІНКИ подано у таблиці 2:                                                                                                       

Таблиця 2. 

Концептуальні метафори концепту ЖІНКА – референта в 

дисурсі Т. Драйзера 

Концептуальні моделі Метафори Частотність 

                                 Корелятивна група ПРОФЕСІЯ 25 % 

ЖІНКА  Є   

ПРОФЕСІЯ  

ЖІНКА Є ЛИЦАР 

ЖІНКА Є ВІЙСЬКОВИЙ 

ЖІНКА Є ПОВСТАНКА 

 

                                       Корелятивна група ДИВО 16 % 

ЖІНКА Є ДИВО  ЖІНКА Є СВЯТА 

ЖІНКА Є ЧУДО 

 

                                  Корелятивна група ВИТОНЧЕНІСТЬ 30 % 

ЖІНКА Є 

ВИТОНЧЕНІСТЬ  

ЖІНКА Є НОСІЙ ЧЕСНОТ   

                                      Корелятивна група ПРИРОДА 20% 

ЖІНКА ЄПРИРОДА  ЖІНКА Є КВІТКА  

ЖІНКА Є СТИХІЯ  
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Як видно з таблиці 2, для непрямої актуалізації концепту ЖІНКА 

Т. Драйзер найчастіше вживав концептуальні метафори з корелятивними 

доменами ПРОФЕСІЯ та ВИТОНЧЕНОСТЬ. Найменше автор звертався 

до корелятивного домену ТЯГАР.  

Підсумовуючи, зазначимо, що лінгвокультурний індивідуально-

авторський концепт ЖІНКА виконує функцію домінантного концепту в 

дискурсі Т. Драйзера. Його прямо номінують лексеми, поєднані у ЛСП 

«Woman» з ядром – іменем концепту woman та трьома мікрополями: 

«Feminine human being», «Age», «Appearance» з відповідними 

розширеннями.  

 Поняттєвий складник індивідуально-авторського концепту 

ЖІНКА в дискурсі Т. Драйзера характеризується домінуванням ознак 

зовнішності та віку осіб жіночої статі; його аксіологічні ознаки 

коливаються від здебільш позитивних до окремих негативних конотацій 

у відповідності з домінуючими поглядами на місце і роль жінки в 

американському соціумі початку ХХ століття та більшістю провідних 

рис тогочасної моралі. Образно-ціннісний складник концепту ЖІНКА у 

дискурсі Т. Драйзера утворюють концептуальні метафори, що містять 

корелятивні поняттєві групи ПРОФЕСІЯ, ВИТОНЧЕНІСТЬ, ДИВО, 

ПРИРОДА, ТЯГАР,  серед яких дві перші є найбільш, а остання – 

найменш частотною.  

До перспектив дослідження слід віднести моделювання інших 

індивідуально-авторських концептів як в художньому дискурсі Теодора 

Драйзера, так і інших англомовних авторів. 
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Ця стаття присвячена аналізу специфіки образа «жінки» в англійській ментальності, 

зокрема в англійській фразеології. У статті докладно розглянуто терміни «ментальність» та 

«культура». Детально проаналізована специфіка образа «жінки» в англійській 

ментальності за допомогою прислів’їв та антиприслів’їв. 

Ключові слова: жінка,  культура,  ментальність, образ, фразеологія. 

Эта статья посвящена анализу специфики образа «женщины» в английской 

ментальности, а именно в английской фразеологии. В статье подробно рассмотрены 

термины «ментальность» и «культура». Детально проанализирована специфика образа 

«женщины» в английской ментальности с помощью пословиц и антипословиц.  

Ключевые слова: женщина, культура, ментальность, образ, фразеология. 

This article focuses on the analysis of the specifics of the image «woman» in the British 

mentality, namely in phraseology. The terms «mentality» and «culture» are examined in the 

article. The specifics of the image «woman» in the British mentality are analyzed in details on the 

examples of proverbs and antiproverbs. 

Keywords: culture, image, mentality, phraseology, woman.  

 

Культурні концепти займають важливе місце у колективній мовній 

свідомості, тому їх вивчення стає надзвичайно актуальною проблемою. 

Концепти відображають ті цінності, які грають в житті народу істотну 

роль і знаходять відбиток у мові. Найбільш яскраві і значущі для народу 

асоціації складають ядро концепту, а менш значущі − його периферію 

[2]. Серед культурних концептів у наш час усе більший інтерес 

викликають гендерні концепти, зокрема концепт «жінка».  

http://www.merriam-webster.com/
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Для дослідження гендерних концептів особливо цікавими є 

фразеологічні звороти та паремії, оскільки в них містяться національні 

особливості ментальності представників різних народів, що являють собою 

багатий матеріал для вивчення лінгво-культорологічної специфіки 

відображення гендерних концептів, і зокрема концепту «жінка». 

Дане дослідження присвячене вивченню втілення образа «жінки» у 

фразеології в рамках гендерного аспекту на матеріалі англійської мови. 

Незважаючи на величезний інтерес до концепту «жінка» в сучасній 

філології не змогли запропонувати однозначну відповідь стосовно 

особливостей відображення національно-культурної специфіки 

концепту «жінка» в якості вираження англійської ментальності [1].  

Актуальність дослідження обумовлена її антропоцентричною 

спрямованістю, що відповідає загальній тенденції сучасного 

мовознавства до вивчення мовлення як складника людської діяльності, а 

також тим, що за сукупністю концептів, представлених у фразеології 

будь-якої мови, можна судити про національні особливості народу, 

відображені в ментальності носіїв цієї мови. 

Об'єктом дослідження є концепт «жінка» в фразеології англійської 

мови на прикладі прислів’їв та антиприслів’їв. 

Предметом дослідження є фразеологічні одиниці, що 

характеризують образ «жінки» в англійській мові. 

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей втілення 

образа «жінки» в англійській мові, зокрема в англійській фразеології (на 

прикладі прислів’їв та антиприслів’їв). 

Матеріалом дослідження є фразеологічні звороти та паремії 

англійської мови, а саме прислів’я та антиприслів’я. 

Відповідно до поставленої мети методи дослідження, які 

застосовувалися для обробки добору матеріалу були: 

1) компонентний аналіз (при виявленні концептуальних ознак, 

представлених в значеннях фразеологічних одиниць); 

2) порівняльний метод (при виявленні універсальних і специфічних 

характеристик відтворення образа «жінки» в англійській мові); 

3) описовий метод (при описі отриманих в ході дослідження 

результатів). 

Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета 

дослідження, а також тим, що розгляд національно-культурної 

специфіки образа «жінки» в англійській мові вже був предметом 

спостережень у ряді робіт [5; 6; 7; 8], але детального аналізу 

національно-культурної специфіки образа «жінки» як вираження 

англійської ментальності не було досліджено.  

Практична значення дослідження полягає в можливості використання 

результатів цього дослідження у вузівській практиці при читанні курсів та 
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спецкурсів з філології, мовознавства, теорії мови та порівняльної типології 

мов, граматики, лексикології, спецкурсів з теорії та практики перекладу, а 

також при написанні дипломних і курсових робіт. 

Отже, менталітет (від лат. mental − розум, розумовий) − система 

переконань, уявлень і поглядів індивіда або суспільної групи, 

відтворення сукупного досвіду попередніх поколінь. Ключовими 

словами в визначенні менталітету є картина світу, набір духовних 

цінностей, не завжди усвідомлена система життєвих координат 

та підсвідомих стереотипів [5]. В свою чергу, ментальність завжди 

представлена у певних способах її вираження, таких як образи, жести, 

лінгвістичні засоби (слова, вирази тощо), які становлять матеріал 

культури. Культура, у найзагальнішому сенсі, є вираженням 

ментальності [6]. Інакше кажучи, культура − це ментальність, 

представлена за допомогою певних засобів вираження. Це певний 

дискурс або алгоритм вираження ментальності як змісту психічної 

сутності людини чи людської спільноти [6]. Кожна ментальність має 

свою культуру, як певний засіб і спосіб самовираження. 

Розглядаючи специфіку образа «жінки» був проведений аналіз 

особливостей образа «жінки» як вираження англійській ментальності за 

допомогою прислів'їв та антиприслів'їв. Прислів'я – це короткий, 

ритмізований вислів, що несе в собі певну думку або висновок [9]. 

Однак прислів'я, за спостереженнями деяких дослідників постають із 

повсякденного життя сучасного суспільства [4, с. 185]. Функціонально 

прислів'я пов'язані з цінностями селянської культури, але такі процеси, 

як індустріалізація та урбанізація призводять до втрати та перегляду 

колишніх селянських цінностей. На зміну прислів'ям приходять інші 

лексичні одиниці, що являють собою трансформанти добре відомих 

прислів'їв і приказок. За такими трансформантами закріпився термін Х. 

Вальтера «антиприслів’я» [3, с. 4]. 

В прислів'ях та антиприслів'ях чітко можна прослідкувати образ 

«жінки» в англійській ментальності. Образ «жінки» ми розглянули 

через її соціальні ролі. Проаналізувавши сто вісімдесят прикладів 

прислів'їв та антиприслів'їв англійської мови, можна побачити, що 

найбільшу номінативну щільність має дружина – wife. В антиприслів’ях 

вона відображена трохи інакше, ніж у прислівʼях, тобто у сучасному 

уявленні дружина володіє тільки негативними рисами. Позитивні 

характеристики, які були вказані в прислів'ях, в антиприслів’ях 

втратили свою значимість. На другому місці – роль матері – mother, як 

в прислів'ях, так і в антиприслів’ях вона наділена виключно 

позитивними характеристиками. На третьому місці роль незаміжньої 

дівчини – maid. В прислів’ях вона мала позитивні риси, такі як 

скромність та покірливість, але в антиприслів’ях вона вже наділена 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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такими негативними рисами як жадібність та представлена сексуально 

розбещеною.  На четвертому місці – вдова – widow. Майже у всіх 

прислів’ях вона отримує негативну оцінку, у той час як в 

антиприслів’ях жінка в ролі вдови має непоганий соціальний статус і, 

як правило, фінансово забезпечена та не представляє небезпеки для 

чоловіків. На останньому місці знаходиться свекруха – mother-in-law. В 

прислів’ях та антиприслів’ях англійської мови вона відображена в 

негативному світлі. Свекруха вважається злісною особою, що володіє 

поганим характером і тому представляє якусь небезпеку для невістки. 

Очевидно, що негативні характеристики виникли через розбіжності між 

свекрухою та невісткою. 

Таким чином, проаналізувавши специфіку образа «жінки» в 

англійській ментальності, можна зробити висновок, що жіноча стать має 

багато різних образів в фразеології англійської мови. Серед соціальних 

ролей жінки в англійській фразеології можна зазначити, що найбільш 

номінативну щільність мають дружина і матір (wife and mother). Це 

обумовлюється тим, що ролі дружини та матері вважаються 

найголовнішими з соціальної точки зору ролями. Треба відмітити, що 

жінка має також негативні описи в англійських прислів'ях та 

антиприслів'ях, але однаково її образ залишається потрібним, важливим 

та незамінним в англійській ментальності.  

Перспективою подальшого дослідження визначено аналіз 

специфіки образа «чоловіка» як вираження англійської ментальності.  
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Стаття присвячена вивченню національної специфіки інтерв’ю як мовленнєвого 

жанру з фокусом на аналізі його реалізації в комунікативній практиці американських та 

українських тележурналістів на матеріалі відеозаписів і скриптів американських і 

українських телеінтерв'ю. Результатом дослідження є виявлення лінгвокультурно 

детермінованих східностей і розбіжностей американських та українських телеінтерв'ю за 

низкою розроблених автором параметрів, зокрема типи запитань, ознайомленість з темою 

дискусії журналіста, репертуар мовних засобів учасників інтерв'ю, тощо.  

Ключові слова: комунікативна практика, лінгвокультура, медіадискурс, 

телеінтерв’ю. 
Статья посвящена изучению национальной специфики интервью как жанра с 

фокусом на анализе его реализации в коммуникативной практике американских и 

украинских тележурналистов на материале видеозаписей и скриптов американских и 

украинских телеинтервью. Результатом исследования является выявление 

лингвокультурно детерминированных сходств и различий американских и украинских 

телеинтервью в плане разработанного автором ряда параметров, в частности, тип 

вопросов, ознакомленность с темой дискуссии журналиста, репертуар языковых средств 

участников интервью. 

Ключевые слова: коммуникативная практика, лингвокультура, медиадискурс, 

телеинтервью. 

The article emphasis is on studying national peculiarities of interviews as a genre with a 

focus on analyzing its realization in the communicative practice of American and Ukrainian 

telejournalists on the factual basis of video recordings and scripts of American and Ukrainian 

interviews. As a result of the research conducted there have been linguoculturally determined 

similarities and differences revealed in terms of American and Ukrainian teleinterviews according to a 

number of parameters, developed by the author, including question types, journalists’ awareness of the 

topic of the discussion, interview participants’ reperyoir of language means.  

 Key words: communicative practice, linguoculture, mediadiscourse, teleinterview. 

  

Різноманітні виміри взаємодії мови та культури, що визначають 

специфіку мовленнєвої і – ширше – комунікативної поведінки учасників 

міжкультурної комунікації, все більше привертають увагу вітчизняних 

та іноземних лінгвістів, психолінгвістів, етнопсихологів, соціологів, 

культурологів (В.Г. Костомаров, С.Г. Тер-Мінасова, Й.А. Стернін, 

Н.В. Уфімцева, П.М. Донець, В.І. Карасик, L. Haapanen, M. Luginbuhl, 

G. Jacobs). У цьому зв’язку, актуальність обраної теми зумовлюється 

глобальною значущістю розробки методів та прийомів зіставного 

аналізу лінгвокультурної специфіки жанрів мовлення у різних 

комунікативних культурах [1; 4], а також необхідністю виявлення 

національних особливостей спілкування для вдосконалення стратегій та 

тактик міжкультурної медіакомунікації у ХХІ столітті [2; 5]. 

Дослідження є нагальним також в силу порівняння двох абсолютно 
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різних медіасистем телеінтерв’ювання, одна з яких протягом багатьох 

років залишається стабільною (США), а інша (Україна) бурхливо 

змінюється на тлі революцій та інтенсифікації процесів євроінтеграції. 

Мета дослідження полягає у виявленні лінгвокультурних 

особливостей мовленнєвого жанру інтерв'ю в американській та 

українській й американській комунікативних медіакультурах, що 

передбачає розв’язання наступних завдань: 1) визначення когнітивно-

комунікативної специфіки інтерв’ю як мовленнєвого жанра; 2) 

моделювання опису мовленнєвого жанру інтерв’ю у скопусі 

медіалінгвістики ХХІ століття; 3) порівняльний аналіз різних типів 

телеінтерв’ю в американській та українській комунікативних 

медіакультурах     

Матеріалом розвідки послужили відеозаписи і скрипти текстів 55 

українських (російсько та україномовних) і американських телеінтерв'ю 

(2014 -2017). Загальна тривалість записів англійською становить 80 хв. (10 

інтерв'ю по 8 хвилин), російською – 100 хв (15 інтерв'ю по 6-7 хвилин), 

українською – 150 хв (10 інтерв’ю по 10 хвилин, 10 по 5 хвилин).  

Основними методами дослідження, виконаного у методологічному 

річищі антропоцентричної когнітивно-комунікативної парадигми, є метод 

спостереження, описовий метод, порівняльний і контрастивний методи. 

Наукова новітність нашої роботи експлікується застосуванням 

методів опису комунікативної поведінки щодо мовленнєвого жанру з 

фокусом на розробці моделі опису мовленнєвого жанру власно 

телеінтерв’ю, що дозволяє зіставним чином виявити лінгвокультурно 

зумовлену національну специфіку цього жанру в американській та 

українській комунікативних медіакультурах.  

Щодо процедури нашої розвідки, відеозаписи та скрипти 

різноманітних видів телеінтерв’ю вивчаються та інтерпретуються. Але 

інтерв’ю будь-якого виду являє собою особливим чином прагматично 

організований тип тексту, який має інформаційно-повідомлюючий і/або 

проблемний характер, де все підпорядковується двом важливим 

завданням [3]: виявлення точки зору співрозмовника стосовно питання, 

що обговорюється; розповідь про співрозмовника зі складанням його 

психологічного портрету. Отже, основними критеріями класифікації, 

обраними нами, є, по-перше, цільова спрямованість або характер 

питання, що обговорюється (інформаційне інтерв’ю, портретне 

інтерв’ю, проблемне інтерв’ю) і, по-друге, форма комунікації (монолог, 

діалог, полілог). Крім того необхідним вбачаємо виокремити ще один 

додатковий критерій – місце проведення інтерв’ю (студійне/нестудійне 

або вуличне).  

Лінгвокультурні особливості американських та українських 

телеінтерв’ю, виявлені в результаті аналізу фактажу, представлено  нижче. 
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Таблиця 1 

Цільова спрямованість американських та українських телеінтерв’ю 
 політичне ділове творче Середнє 

число 

Цільова 

спрямованість 

(%) 

Укр. Амер. Укр. Амер

. 

Укр. Амер

. 

Укр. Амер. 

Інформування 10,0 4,8 15,0 12,8 6 14,6 10,3 10,7 

Коментарій 44,9 43,4 25,0 16,2 20 26,8 30 28,8 

Информування + 

коментарій 

12,2 26,8 20,0 16,2 8 12,2 13,4 18,4 

Информування+

сенсація+викрит

тя 

2,0 - 10,0 - 20 - 10,7 - 

Викриття+ 

коментарій 

6,0 14,3 15,0 2,9 8 4,9 9,7 7,4 

Виховання - - - - 20 6,3 6,7 2,1 

Освіта 5,7 - 4,3 - 6 12,1 5,3 4,0 

Знайомство - - - 5,7 6 18,0 2 7,9 

Панегірик 2,0 - 4,5 - 8 12,2 4,8 4,1 

Привертання 

уваги спільноти 

10 7,1 3,4 - 6 6,3 6,5 4,5 

Рекламна 

інформація 

1,0 - - 9,1 - 2,5 0,3 3,9 

Розвага 3,1 - 2,3 5,7 6 8,6 3,8 4,8 

Очевидно, що пріоритетними щодо цільової спрямованості 

телеінтерв'ю в американській медіакультурі є коментарі й інформація, а 

специфікою українських та американських інтерв'ю є панегірик і 

рекламна складова.  

Нами також були виявлені розбіжності щодо використання питань в 

американських та українських інтерв’ю, що також висвітлено у таблиці. 

Таблиця 2 

Типи питань, що використовуються в американських та українських 

телеінтерв’ю 
(в %) Політичне Ділове Творче Середнє число 
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 Росс. Амер. Росс. Амер. Росс. Амер. Росс. Амер. 

Пряме 5,7 23,5 10,6 15 8,7 10 8,3 16,2 

Біполярне 11,4 17,6 8,8 30 15,2 10 11,8 19,2 

Навідне 2,9 17,6 - - 6,5 18 3,1 119 

Провокаційне 5,7 - - - 17,4 - 7,7 0 

Відкрите 8,6 5,9 - 15 6,5 - 5,0 7,0 

Питання-підказка 5,7 - 7,0 - 8,7 10 7,1 3,3 

Дзеркальне 17,2 - 8,8 - 1,3 - 9,1 0 

Зондуюче 31,5 17,6 14,0 30 8,7 47 18,0 31,5 

Гіпотетичне 5,7 17,6 3,5 - 1,3 - 3,5 5,9 

Риторичне 5,7 - 1,8 - 8,7 - 5,4 0 

З використанням 

частки «чи» 

- - 22,8 - - - 7,6 0 

Альтернативне - -  - 6,5 10 2,2 3,3 

 

Різниця частотності використання американськими та 

українськими комунікантами різних видів питань вказують на офіційний 

характер і високу структурованість американських телеінтерв'ю і на 

меншу офіційність та нижчу структурованість українських телеінтерв'ю. 

Тільки в українських інтерв'ю звучать «дзеркальне», провокаційне і 

риторичне питання. Використання провокаційних питань в ході інтерв'ю 

веде до створення конфлікту в спілкуванні, характерного виключно для 

українських інтерв'ю. Риторичні питання, які використовуються 

переважно в українській медіакультурі, виконують емоційно-

експресивну функцію. Стилістичні характеристики реплік вказують на 

підвищене вживання американськими гостями студії загальнонаукової 

та книжкової лексики. У репліках українських комунікантів відсоток 

вживання розмовних оборотів вище, ніж в американських інтерв'ю. 

Мова американських і українських гостей студії виявляється більш 

клішованою, ніж мова самих журналістів. 

Отже, в результаті дослідження виявлено, що американське та 

українське телеінтерв'ю мають як універсальні риси, властиві інтерв'ю 

як мовленнєвому жанру в цілому, так іетноспецифічні, що вказує на 

лінгвокультурну специфіку мовленнєвого жанру інтерв'ю в різних 

комунікативних медіакультурах. 

Важливою характерною рисою всіх трьох (політичного, ділового, 

творчого) типів українського інтерв'ю є наявність великого обсягу 
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особистісної інформації про гостя студії як чинника, що впливає на 

оцінку інформації через характеристику її носія. В американському 

політичному та діловому інтерв'ю особистісна інформація не є 

значущим чинником для інтерв'юера. 

Найбільший відсоток фактичної інформації несе виключно 

американське ділове інтерв'ю. Українське ж політичне інтерв’ю у своєї 

більшості несе лише думку того, у кого беруть інтерв’ю, якому вторить 

журналіст. Думка найбільш широко представлена в украінському 

діловому і американському політичному інтерв'ю. Характерною формою 

творчих інтерв'ю в обох мовленнєвих культурах виявляється інтерв'ю-

портрет. 

Для української медіакультури характерним є розвиток усного 

мовленнєвого спілкування у рамках телеінтерв'ю о кількох тематичних 

лініях одночасно. Велика частина американських телеінтерв'ю є 

монотематичними діалогами. 

У ході дослідження нами виявлено цілу низку параметрів та 

факторів, які дозволяють продовжити дослідження у напряму 

компаративно-контрастивного аналізу комунікативної поведінки 

представників різних лінгвокультур в у розмаїтті медіаформатів зі 

зверненням до методологічного інструментарію когнітивної лінгвістики 

та соціолінгвістики, що й складає перспективу нашої наукової роботи.  
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Стаття присвячена вивченню впливу автентичних англомовних матеріалів на 

формування фонетичної компетенції у студентів факультетів іноземних мов, а також 

дослідженню ефективності самостійної роботи за автентичними матеріалами.  
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мови, фонетична компетенція. 
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Статья посвящена изучению влияния аутентичных англоязычных материалов на 

формирование фонетической компетенции у студентов факультетов иностранных языков, 

а также изучению эффективности самостоятельной работы с аутентичными материалами.  

Ключевые слова: аутентичные материалы, самостоятельная работа, фонетика 

английского языка, фонетическая компетенция.  

The paper represents the study of the influence of authentic materials on the development 

of phonetic competence of students of foreign languages departments, and also the research of 

effectiveness of the authentic materials for student`s individual work.  

Keywords: authentic materials, individual work, phonetic competence, phonetics of the 

English language.   

 

Навчання іноземним мовам складається з багатьох компонентів, 

жоден з яких не є менш важливим для студента. Різні компетенції, з яких 

складається знання мови, взаємопов’язані. Читання, письмо, аудіювання 

та навчики говоріння пов’язані зі знанням граматики, лексики, та 

фонетики мови. На відміну від навчання лексики та граматики, навчання 

фонетики є новим явищем у викладанні іноземних мов, що розвинулось 

у контексті комунікативної методики викладання іноземних мов [7, c. 

97]. У сьогоднішніх умовах при викладанні фонетики англійської мови 

спостерігається нестача практики вимови та сприйняття правильних 

патернів англійської вимови на слух. На жаль, часто використання 

автентичних матеріалів в аудиторії є проблематичним через нестачу 

навчальних годин, відведених на практику, та через технічні складнощі.  

Сучасний підхід до викладання фонетики англійської мови у 

вищих навчальних закладах України фокусується переважно на теорії, 

тобто вивченні звукової системи мови, та навчанню усному мовленню. 

При цьому, основною метою у викладанні мови є комунікативна мета, 

яка визначає весь навчальний процес [5, с. 13]. Крім того, у деяких 

навчальних закладах практичній фонетиці англійської мови 

приділяється недостатня кількість годин у навчальному плані, через що 

студенти не мають змоги достатньо ознайомитись з теорією та 

практикувати вимову. Навчання вимови переживало часи, коли вся 

система ґрунтувалась тільки на імітації звуків або виключно 

раціональному ставленні до аналізу мовних актів з ігноруванням будь-

яких повторень [там само, с. 14]. Нажаль, аудіо-матеріали, що 

використовуються у навчальному процесі, часто є або адаптованими, або 

не аутентичними, тобто записаними не носіями мови. Крім того, вимова 

викладачів вищих навчальних закладів часто не може конкурувати з 

вимовою носіїв мови. Результатом цього є недостатньо правильна 

вимова, що є проблемою з урахуванням відмінностей у фонетичній 

системі української, російської, та англійської мов; а також проблеми у 

розумінні мови іноземців-носіїв мови. Для майбутніх викладачів ця 

проблема несе не просто особистий характер. Вимова викладача впливає 

на вимову студента, оскільки несвідомо стає фонетичним патерном для 



 74 

нього. Часто формування артикуляційної бази ускладнюється ще й 

набутими раніше неправильними навичками вимови [3, с. 21]. Проте 

навчання вимові не є автономним процесом. Аудіювання позитивно 

впливає на формування навички вимови. Існують докази того, що 

прослуховування текстів призводить до поліпшення результатів у тих, 

хто вивчає мову, оскільки між слуховими та мовноруховими аналізаторами 

існує міцний  функціональний взаємозв’язок [там само, с. 15].  

Серед автентичних матеріалів для аудіювання, які пропонується 

використовувати у навчальному процесі, використовуються аудіо-

записи у форматі подкастів та відео-записи різних типів. Проте подкасти 

та відео можна використовувати у самостійній роботі в якості 

домашнього завдання або матеріалу для самостійної роботи. 

Автентичний матеріал – це матеріал, створений носієм мови з певного 

мовного середовища для носія мови [7, c. 98]. Серед переваг 

використання подкастів та відео у навчальному процесі є відносна 

легкість завантаження, багатоканальність сприйняття, 

багатофункціональність матеріалів [4, с. 23]. Так стає можливим 

використання матеріалів не тільки у позааудиторному навчанні, а також 

під час аудиторних занять. Автентичні матеріали допомагають не тільки 

ознайомити студентів з оригінальною вимовою, проте ще й створити 

іншомовне середовище, не виходячи з аудиторії. Студенти стикаються з 

природнім, реальним мовним середовищем у процесі роботи з 

автентичними матеріалами [7, c. 28]. До недоліків використання аудіо-

візуальних матеріалів у навчальному процесі можна віднести складність 

у використанні в аудиторії та пошуку завдань [9, c. 434]. Однак користь 

від іх використання значно переважує ці складнощі, роблячи процес 

навчання більш цікавим та корисним. Відео-матеріали (такі як фільми, 

відео-ролики, серіали) ще й дозволяють студентам краще зрозуміти 

культуру мови, що вивчається [7, c. 106]. Окрім відео-матеріалів 

популярністю користується такий тип аудіо-матеріалів як подкасти. 

Подкаст – це аудіо файл, який можна завантажити в Інтернеті та 

програти на будь-якому носії [8]. Зараз подкастами називають також 

записи радіо-передач, які радіо служби розміщують на своїх сторінках 

онлайн (BBC, CNN) або передачі у форматі аудіо, що створюють 

Інтернет-видання та портали (The New Yorker Radio Hour журналу The 

New Yorker, подкасти видання The Guardian). Особливість автентичного 

подкасту полягає в тому, що слухач може завантажити своє завдання та 

прослухати його кілька разів, і це не потребує особливої матеріально-

технічної бази. Подкасти є ефективними в тому, що вони дозволяють 

«звикнути» до «чужого мовлення» [2]. 

Важливість використання автентичних подкастів у навчанні 

фонетики англійської мови є безперечною першу чергу тому, що це 
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можливість почути правильний мовний зразок, що вимовляється носієм 

мови. Це є корисним не тільки для розвитку навичок аудіювання, але й 

для розвитку лексичних та граматичних навичок. Ще однією важливою 

перевагою використання автентичних матеріалів у навчанні є 

можливість доповнити досвід вивчення мови «живими» зразками 

англійської, тобто більш неформальної мови, що використовується у 

реальному житті [7, c. 100]. Краще за все сприйматимуться короткі 

записи, не довше 1-2 хвилин (для роботи в аудиторії), для домашнього 

завдання можна використовувати довші записи, які проте мають бути 

поділені на блоки [1, c. 102]. Перевагою відео-матеріалів є те, що через 

візуальну складову студенти вчаться сприймати жести та міміку мовців, 

відтворюючи її при використанні іноземної мови [там само, c. 103]. 

Викладач може обирати формат автентичного матеріалу на свій смак або 

за критеріями релевантності для теми, що вивчається на курсі. Проте 

незалежно від формату автентичного матеріалу типи роботи з ними 

можуть бути наступними:  

- транскрипція слів автора; 

- транскрипція речень або виразів; 

- повторення слів; 

- міні-диктанти; 

- запис інтонування.  

Для доведення ефективності роботи з автентичними матеріалами у 

позааудиторих умовах ми пропонуємо дослідження впливу 

використання автентичних матеріалів для покращення фонетичної 

навички, зокрема навичок усного мовлення. Метою дослідження є 

перевірка ефективності застосування автентичних матеріалів у 

позааудиторних умовах з метою покращення іншомовної фонетичної 

компетенції (вимови та інтонації). Гіпотеза дослідження полягає у тому, 

що регулярне виконання самостійної роботи з використанням 

автентичних матеріалів позитивно впливає на формування вимови. 

      Дослідження було проведено з використання змішаних методів 

дослідження: природного експерименту, передекспериментального та 

післяекспериментального контролю, опитування. Для проведення 

дослідження було обрано дві групи учасників загальною кількістю 60 

людей. Всі піддослідні є студентами першого курсу факультету 

іноземних мов Харківського національного університету ім. В. Н. 

Каразіна (спеціалізації: англійська мова та література, переклад). 

Реалізація експерименту проходила у наступні етапи: 

передекспериментний зріз, експериментальне навчання, 

післяекспериментний зріз, анонімне опитування. Опрацювання 

результатів проводилось з використанням математичних та 

статистичних методів.  
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Передекспериментальний зріз складався з виконання попереднього 

завдання, яке всі учасники мали записати у форматі аудіо, що 

складалось з фонетичного завдання на 32 активних моменти (слів та 

діалогу). Активні моменти являли собою слова з проблемними 

фонемами англійської мови, а також елементи інтонування у діалогах. 

Експериментальне навчання складалося з дев’яти завдань, тривалістю 

самостійного виконання у три тижні. Протягом трьох тижнів студенти 

отримували завдання на основі автентичних відео- та аудіо-матеріалів, 

та виконували їх самостійно. Завдання надсилалися кожного тижня (по 

три на кожен) і були різного ступеню складності та часу виконання. Час 

виконання: від 5 до 20 хвилин. Ступені складності: простий 

(спрямований переважно на пасивне сприйняття, виконання 

контролюється питаннями до тексту), середньої складності 

(спрямований на пасивну та активну роботу з матеріалом, 

транскрибування, повторення окремих слів та частин тексту за 

диктором, запис слів), складний (запис частини аудіо під диктовку, 

розшифрування тексту). Кожне завдання складається з трьох частин. 

Для виконання завдань була надана рекомендація до виконання завдань 

з інтервалом в 1-2 дні для кращого формування фонетичної компетенції. 

Післяекспериментальний зріз було проведено таким самим чином, як і 

передекспериментальний, але він окрім цього містив анонімне 

опитування з метою з’ясування, наскільки точно студенти виконували 

завдання, з якою періодичністю та чи виконували вони їх взагалі, а 

також які з завдань викликали найбільшу складність. Дослідження 

показало, що для експериментальної групи показники до та після 

експериментального навчання були наступними: з 6,7 до 5, 7 помилок у 

середньому. Це на 1 бал менше, ніж було на початку, тоді як у 

контрольній групі показник фактично не змінився (з 5,9 до 6 помилок у 

середньому). Також опитування показало, що в експериментальній групі 

усі завдання виконало 60% студентів, 20% студентів виконало від 6 

завдань з курсу експериментального навчання, і 20% виконало 1-3 

завдання або не виконало завдань взагалі.  Також 80% учасників 

експерименту зазначили, що завдання мали середню складність для них, 

і лише 20% зазначили, що завдання були не складними. Також в 

опитуванні учасники вказали, які з завдань були найскладнішими для 

них: запис слів – 10%, розшифрування тексту – 20%, транскрибування – 

30%, запис тексту за диктором – 60%. На питання, чи покращились 

навички усного мовлення та розуміння англійського мовлення  після 

участі в експерименті, 10% вказало, що покращились тільки навички 

розуміння англійського мовлення, 20% вказало, що покращилися тільки 

навички усного мовлення, 20% вказало, що не покращились жодні 
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навички, і 50% опитуваних вказало, що покращились навички розуміння 

та усного мовлення.  

Таким чином, в умовах натурального експерименту було доведено, 

що використання автентичних матеріалів у позааудиторних умовах 

позитивно впливає на навчання фонетики англійської мови в рамках 

курсу усної практики, не потребуючи при цьому багато часу та 

технічних засобів. Студенти мають можливість виконувати завдання у 

зручний для них час, при цьому сприймаючи автентичний зразок, що 

позитивно впливає як на формування правильної вимови майбутніх 

викладачів та перекладачів, так і на сприйняття іноземної мови на слух.  

Також дослідження показало, що використання автентичних матеріалів 

у самостійній роботі позитивно впливає на розвиток фонетичної 

компетенції у студентів як об’єктивно, так і суб’єктивно.  

Створення програми самостійної роботи для студентів 1 курсу 

факультету іноземних мов на основі автентичних матеріалів, 

застосування автентичних матеріалів у програмі усної практики та 

практичної фонетики англійської мови, подальше дослідження впливу 

застосування автентичних матеріалів у навчальному процесі (аудиторна 

та позааудиторна робота) на формування та покращення фонетичної 

компетенції студентів факультетів іноземних мов, філологічних 

факультетів, та інших, що вивчають англійську як другу іноземну; 

проведення досліджень із застосуванням автентичних матеріалів у 

викладанні іноземних мов.  
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Самохіна В. О. 
 

Стаття присвячена вивченню основних закономірностей впливу гумору на 

екологічність мови та мовлення, а також встановленні факту, що гумор дійсно є 

екологічним, незважаючи на всі порушення в жартах, які вживають навмисно для 

досягнення ефекту комічності. 

Ключові слова: гумор, ефект комічності, жарт, мовна екологія. 

Статья посвящена изучению основных закономерностей влияния юмора на 

экологичность языка и речи, а также установлении факта того, что юмор действительно 

является экологическим, несмотря на все нарушения в шутках, которые употребляют 

специально для достижения эффекта комичности. 

Ключевые слова: шутка, эффект комичности, юмор, языковая экология. 

The article is deals with the study of basic peculiarities of humor influence on ecology of 

language and speech, and also the establishment of the fact that humor is actually ecological despite all 

deviations of norms in jokes which are used on purpose for achievement of comic effect. 

Keywords: comic effect, ecology of language, humor, joke. 

На сьогодні екологічні проблеми є одними з найбільш значущих, 

адже, незважаючи на своє стрімке бажання покращити життя за 

допомогою технічного прогресу, людина своїми благими намірами та 

діями шкодить навколишньому середовищу. Екологізація суспільства 

висуває у центр уваги вітчизняних та зарубіжних лінгвістів проблему 

екологічності мови, адже мова є невід’ємною складовою людського 

існування. Оскільки сама по собі екологія є наукою про навколишнє 

середовище, головною метою якої є захист та очищення довкілля, то 

екологія мови займається покращенням, охороною та очищенням мови 

(від слів, що порушують правильне мовлення. 

Особливо актуальною нині є проблема екології комічного, адже це 

малорозроблена тема, яка ще не була об’єктом спеціального вивчення. 

Проблеми екологічності гумору у своїх працях торкалися такі лінгвісти 

як Н. Г. Солодовнікова, В. І. Шаховський, у тому числі представники 

Харківської лінгвістичної школи О. І. Морозова, В. О. Самохіна, 

В. Г. Пасинок. В. О. Самохіна зокрема, вказує на зв'язок  екології 

комічного з емотивною лінгвістикою, адже позитивні емоції та сміх – це 

результат вдалого жарту і, як відомо, є ліками. Сміхотерапію 

застосовують для лікування важких хвороб людини, а екологія гумору, у 

свою чергу, спрямована на збагачення та очищення мови та мовлення. 

Сміх розповсюджується на всі сфери діяльності людини та активно 

використовується як ефективний засіб впливу. Катарсис сміху звертає 

увагу людини на позитивне сприйняття життя: звільнює від депресії, 
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страхів, переживань, тривог, випускає велику кількість енергії, яка 

витрачалася організмом на підтримку стресів та напруги. За допомогою 

сміху та емоцій, що він викликає, людина втручається в земну 

екосистему, маючи позитивні наміри [цит. за: 7, c. 327]. 

У зв’язку з цим, об’єктом дослідження є комічний екологічний 

дискурс, який є сферою досліджень еколінгвістики. Предмет 

дослідження – це жарти, які було розподілено за темами, що стосуються 

природи та навколишнього середовища: 1) люди, 2) тварини, 3) птахи, 4) 

риби, 5) комахи, 6) рослини. 

Мета роботи полягає в аналізі основних закономірностей впливу 

гумору на екологічність мови й мовлення, а також установленні факту, 

що гумор дійсно є екологічним, незважаючи на всі порушення в жартах, 

які вживають навмисно для досягнення ефекту комічності. 

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:  

1. визначення основних понять, пов’язаних з “екологією гумору”; 

2. визначення тематики комічних творів; 

3. аналіз фактичного матеріалу у контексті еколінгвістики. 

У ході дослідження було застосовано такі методи дослідження:  

метод аналізу та синтезу, порівняльний, описовий. 

Уперше термін «екологія» по відношенню до мови був 

представлений  Дж. Тримом, а також у 1985 р. французький лінгвіст-

сходознавець, фахівець з арабської та африканських мов Клод Ажеж 

запропонував поняття «еколінгвістіка», що охоплює «всі наукові галузі 

дослідження, які пов'язують екологію з лінгвістикою» [цит. за: 2, с. 890]. 

Протягом останніх десятиліть вона бурхливо розвивалася в різних 

напрямках, зосереджених навколо двох основних, принципово різних 

розділів: 

• екологічна лінгвістика, що переносить суто екологічні терміни, 

принципи і методи дослідження на мову і мовознавство, напр.: поняття 

«екосистеми» (У. Маккей, А. П. Сковородніков, Е. Філл, Е. Хауген); 

• мовна екологія (екологія мови), що вивчає відображення 

екологічних питань в лінгвістиці, використовуючи лінгвістичні терміни і 

методи, що досліджує роль мови в описі проблем навколишньої природи 

(П. Мюльхойслер, М. Хoллідeй) [там само]. 

Д.А. Нурушева рекомендує розмежувати два останні поняття, 

тобто мовну екологію, яка займається дослідженням взаємозв’язків між 

мовою і екологічними питаннями (напр., біорізноманіття і проблеми 

навколишнього середовища) від екології мов, яка присвячує себе 

взаємодії між мовами, зокрема збереженню мовного різноманіття [там 

само, с. 891]. 

Нині виділяються три аспекти екології мови: перший пов’язаний з 

культурою мови, стилістикою, риторикою і включає дослідження 
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порушень правильності, ясності, логічності, виразності та інших 

комунікативних властивостей мовлення; другий – з полімовністю як 

середовищем існування окремої етнічної мови та з проблемою 

зникнення мов, а отже, зі зменшенням лінгвістичної різноманітності на 

Землі; третій – з використанням одиниць, засобів, реалій однієї мови, що 

належить іншій культурі, в художній літературі, фольклорі, 

публіцистиці [1, с. 41-47]. 

Е. Хауген визначив суть еколінгвістики як «вивчення взаємодії 

будь-якої дмови з її оточенням» [15, с. 241]. Німецький лінгвіст, 

культуролог Х. Хаарман виділив 7 «екологічних змінних», або факторів, 

що визначають мовну поведінку як мовних груп, так і окремих 

особистостей: демографічні, соціальні, політичні, культурні, психічні, 

інтеракційні і лінгвістичні. Такі змінні неможливо розглядати 

ізольовано, тому що вони пов'язані і взаємодіють один з одним, 

утворюючи «екологічну систему» [13, c. 48]. 

Чітке розмежування усіх галузей еколінгвістики вперше 

запропонував Елвін Філл: 

• еколінгвістика – загальний термін для всіх областей дослідження, 

які об'єднують екологію і лінгвістику; 

• екологія мови (мов) досліджує взаємодію між мовами (з метою 

збереження мовного різноманіття); 

• екологічна лінгвістика переносить терміни і принципи екології на 

мову (наприклад, поняття екосистеми); 

• лінгвістична (мовна) екологія вивчає взаємозв’язок між мовою і 

«екологічними» питаннями  [12, с. 174]. 

Екологія мовлення вивчає мовленнєву поведінку людини в аспекті 

її екологічності – якості, що відображає здатність мовлення і тексту як її 

результату не завдавати шкоди адресату. Говорячи про мовне 

середовище, що оточує людину, мається на увазі комунікативна 

ситуація, в тому числі процес мовленнєвої комунікації і тексти. Тому в 

межах екології мови розрізняють екологію тексту і екологію 

мовленнєвої комунікації [4, с. 50]. Перша осмислюється в діяльнісному 

напрямку як екологія мовленнєвого вчинку, якщо вербальна комунікація 

розуміється як «взаємодія людей, що здійснюється вчинками в формі 

висловлювань (текстів)» [3, с. 389]. 

Об’єктом лінгвоекології мови стало те, як мова зберігає сама себе, 

тобто зберігає своє здоров'я або (внаслідок її неправильного 

використання) приходить до лінгвіциду, тобто до руйнування і 

самознищення, а також до вдосконалення, поліпшення здоров’я людини 

або його псування і навіть руйнування через мову. Таким чином, 

лінгвоекологія вивчає двоїсту функцію мови: правильне її використання 

зберігає мову і здоров’я людини, неправильне – руйнує і саму мову, і 
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здоров’я людини [9, с. 56]. Тому можемо стверджувати, що емотивна 

лінгвоекологія – це наука про охорону здоров'я мови, мовного 

середовища, що оточує людину, як частини природи і здоров'я самої 

людини-мовця. Людина-адресат під впливом численних щоденних 

стресових ситуацій все частіше втрачає свою психоемоційну рівновагу і 

здоров’я. Це вказує на певну несумісність: мова і людина існують в 

природі, яка, з одного боку, їх оточує, але, з іншого боку, вони самі є 

частиною природи [8, с. 478]. 

Екологія гумору заслуговує на особливу увагу, адже гумор оточує 

людей завжди й усюди, незважаючи на ситуацію: ефекту комічності 

можна досягти як у цирку (цілеспрямовано), так і в більш офіційній 

атмосфері: на конференції, на уроці тощо. Лінгвоекологія в гуморі 

слідкує за яскравістю, виразністю, різноманітністю мовлення, а також 

вивчає недотримання мовних, онтологічних, валоративних та логічних 

норм, що є парадоксом для еколінгвістики, хоча для гумору таке 

порушення є нормою. Спеціальне зіткнення смислів у гуморі не збіднює 

його контекст, а навпаки збагачує та поглиблює процес сприйняття – 

екологія мови покращується в гуморі завдяки його креативній функції. 

Зміцнене, деформоване буття особистості вносить свій вклад в 

екокультуру світу, яка завжди є суб’єктивною, тому і гумор є 

суб’єктивним. Це підтверджує той факт, що екологія мовлення 

опікується проблемами не тільки нормативності, але й варіативності, 

таким чином, говоримо про неефективність боротьби за чистоту мови в 

гуморі. Традиційний чорний гумор – це екологічна проблема, яка може 

бути виражена тезою “чим гірший світ, тим кращі наші жарти”, тому 

можна стверджувати, що наш світ є “хворим” та потребує 

найефективнішого лікування гумором та сміхом. У США навіть існують 

курси, на матеріалі яких формують уміння застосовувати гумор для 

проведення переговорів, урегулювання конфліктів, роботи з клієнтами, 

хворими  [6, c. 327-328]. 

Усі жарти аналізуємо в межах комічного екологічного дискурсу, 

адже ми розглядаємо їх з точки зору їхньої «екологічності». Для 

зручності усі жарти було класифіковано за категоріями: про тварин, про 

птахів, про комах, про риб, про рослини, про природу.  

Розглянемо жарт про тварин: 

 Two friends meet and one of them says: "I've taught my dog how to 

speak English!" 

"That's impossible", says the other man."Dogs don't speak!" 

"It's true! I'll show you." He turns to his dog, "How's the situation in 

England?" 

The dog answers: "Rough, rough"  [11, c.72]. 
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Цей жарт тримає слухача в стані необізнаності до останнього 

речення, в якому й розкривається його  пуант. Для досягнення 

сміхотворності застосовано гру слів: англійське слово «Rough» у 

контексті заданої ситуації означає «суворий», а звукова форма є 

ідентичною до собачого гавкіту. Незважаючи на порушення екології 

жарту (собака немовби розмовляє людською мовою), гумор створює 

сприятливу атмосферу й поліпшує настрій.  

З точки зору еколінгвістики, цей жарт можна проаналізувати в 

контексті екологічної лінгвістики (1) та лінгвоекології (2) і довести, що він: 

1) містить приклад взаємозв’язку між мовою та екологічними 

питаннями; 

2) є відображенням взаємодії людини з природою та середовищем, 

що її оточує. 

Наведемо приклад жарту про птахів: 

Daughter: Mum, can I have a canary for Christmas?  

Mum: NO! You'll have turkey like everyone else [17]. 

У цьому жарті ефект сміхотворності досягається грою однорідних 

слів, які належать до класу птахів. Каламбур у цій ситуації створюється 

через стилістичне непорозуміння про призначення птаха: донька мала на 

увазі домашню тварину, а мати — страву. Знову “екологія” порушена за 

рахунок створення непорозуміння. Одночасно, екологія поліпшена в 

контексті комічної ситуації, в якій співрозмовники оцінюють намір 

жартівника — розсмішити. 

Таким чином, екологічний дискурс будується на парадоксі: навмисне 

порушення мовних / мовленнєвих / онтологічних / логічних / ціннісних та 

ін. норм створює умови для поліпшення екології спілкування завдяки 

комічності ефекту, і слідом – сміхової реакції [5, c. 125].  

Перспективи подальших досліджень убачаємо в еколінгвістичному 

аналізі порушень норм у комічному екодискурсі, на прикладах 

тематичних жартів про природу, доведенні екологічності гумору, 

незважаючи на певні порушення без яких гумор не може існувати. 
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Роботу присвячено виявленню методологічних принципів створення 

енциклопедичного словника комічного. У роботі запропоновано концепцію словника 

комічного як першого у своєму роді лексикографічного джерела, який вперше буде 

містити структурно-організовану систему понять комічного, що значно полегшить процес 

вивчення феномену комізму. 

Ключові слова: гумор, засоби комічного, енциклопедичний словник, комічне, 

словникова стаття, філологічний словник. 
Работа посвящена выявлению методологических принципов создания 

энциклопедического словаря комического. В работе предложена концепция словаря 

комического как первого в своем роде лексикографического источника, который впервые 

будет содержать структурно-организованную систему понятий комического, что 

значительно облегчит процесс изучения феномена комизма. 

Ключевые слова: комическое, словарная статья, средства комического, 

филологический словарь, энциклопедический словарь, юмор. 

This paper focuses on the identification of methodological principles of creating the 

encyclopaedical comism dictionary. The paper proposes the concept of the comism dictionary as 

of the first lexicographic source, which will contain a structurally-organized system of comic 

concepts that will greatly facilitate the process of studying the comism phenomenon. 

http://jokes4all.net/canary-jokes
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Вивчення комічного розпочалося понад тисячу років тому і триває 

донині. Незалежно від епохи, в яку жило людство, почуття гумору було 

невід’ємною рисою його представників. Сьогодні ми маємо безліч 

термінів, за допомогою яких пояснюється така неоднозначна природа 

гумору. Однак усі вони, нажаль, не приведені до єдиної системи чи 

структурної організації, що змогла б полегшити дослідження феномену 

комічного. Тож нині постало питання створення словника, який зміг би 

у повній мірі представити та описати понятійний апарат комічного. 

Особливий інтерес до природи комічного мають науковці 

мовознавчих та літературознавчих дисциплін (лінгвістика, зіставно-

порівняльне мовознавство, лінгвокультурологія, семантика, 

лексикологія) такі як: Е.А. Артемова [1], А.П. Мартинюк [5], 

В.О. Самохіна [6], О.Н. Титаренко [7]. 

Актуальність дослідження полягає у тому, що попри значний 

інтерес дослідників до поняття комічного, його справжня природа 

залишається у багатьох аспектах відкритим питанням, а створення 

словника, який поєднав би у собі дефініції та приклади із різних 

гумористичних текстів, розмовної мови, інтернету та інших джерел, 

залишається і нині нагальною потребою. 

Новизна роботи зумовлена створенням принципово нового 

енциклопедичного словника комічного, який вперше буде містити 

структурно-організовану систему понять комічного, що значно 

полегшить процес вивчення феномену комізму. Метою дослідження є 

розгляд та систематизація  методологічних підходів до створення 

словників різних типів, розробка методології створення словника 

комічного та  вивчення теорій, засобів і прийомів комічного. Об’єктом 

виступають різні види лексикографічних продуктів. Предмет вивчення – 

терміни, які входять до енциклопедичного словника. 

Це дослідження містить принципи створення енциклопедичного 

словника, оскільки серед розглянутих нами типів філологічних 

словників [4], саме енциклопедичний надає найширшу характеристику 

понять, теорій, поглядів або жанрів у спеціальній галузі. Тому у роботі 

пропонується  суттєво наше визначення енциклопедичного словника 

комічного. 

Енциклопедичний словник комічного – це лексикографічний 

продукт, який містить упорядкований перелік понять комічного з їх 

характеристиками у вигляді текстів, прикладів із різних гумористичних 

жанрів, опису лінгвістичних механізмів створення комічного, 
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креолізованих текстів (що включають малюнки, схеми, діаграми, 

таблиці), а також посилань на інтернет-ресурси. 

Оскільки словник комічного містить у собі риси енциклопедичного 

словнику, то і складові його макро- та мікроструктури відповідають 

цьому типу словника. Вступна частина словника комічного повинна 

містити зміст, передмову (у ній надаються загальні відомості про автора 

видання, етапи створення лексикографічного джерела тощо), список 

умовних скорочень, абревіатур та кодів, що зустрічаються у тексті. Крім 

того, до вступу також має входити інструкція з використання, у якій 

описуються особливості побудови словника та поради, що сприятимуть 

кращому орієнтуванню та більш ефективному пошуку інформації у 

ньому. Післямова включає алфавітний та тематичний покажчики, 

бібліографію і окремо довідкову літературу для більш поглибленого 

вивчення тієї чи іншої теми [3, с. 28]. 

Серед обов’язкових вимог до структури словникових статей 

виділяємо такі: 1) повнота розкриття теми; 2) використання інформації із 

авторитетних наукових джерел з цитатами та посиланнями на них; 3) 

використання різноманітних наочних матеріалів; 4) список фахової чи 

довідкової літератури для можливості більш поглибленого дослідження 

того чи іншого феномену. 

Наприклад, поняття «гумор» в енциклопедичному словнику 

комічного подається не лише у вигляді тексту, що надає детальне 

тлумачення феномену та ілюструє нашу позицію щодо терміну, а й 

графічному вигляді:  карикатури, шаржу, коміксів тощо. 

Аби більш детально розкрити характеристики гумористичної 

ситуації, ми звертаємося до прикладів, у яких вербалізується поведінка 

людей, які жартують і розуміють жарти. 

Приклад гумору в англійському наративному жарті:  

A family of mice were surprised by a big cat. 

Father Mouse jumped and said, “Bow-wow!” The cat ran away. 

“What was that, Father?” asked Baby Mouse. 

“Well, son, that’s why it’s important to learn a second language” [9]. 

У цьому прикладі використовується прийом обманутого очікування 

– миша розмовляє, як собака; а також прийом порівняння – собача мова 

прирівнюється мові людини, що і зумовлює комічний ефект. 

Наступний наочний приклад гумору у вигляді відео-сценки можна 

знайти за посиланням на інтенет-ресурс: https://vimeo.com/146956524   

Крім того, гумор у словнику представлений у вигляді таблиць, що 

демонструють різні підходи до визначень теорій [10, с. 72-118], понять 

чи різновидів комічного, діаграм, комічних слоганів у рекламі, 

фотографій тощо. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B6
https://vimeo.com/146956524
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Така словникова стаття ґрунтується на працях зарубіжних та 

вітчизняних учених, таких як С. Аттардо [8], В. Раскін [11], В. Самохіна 

[6], S. Vogel [12]. 

В енциклопедичному словнику комічного надаються наглядні 

приклади комічного з їх детальним лінгвістичним аналізом і 

авторськими коментарями. Ця робота вимагає від дослідника умінь та 

фундаментальних знань щодо коректного відбору актуального 

матеріалу, його систематизації та глибокого аналізу, адже ми надаємо 

повне визначення того чи іншого явища. Перспективою дослідження є 

завершення роботи над «пілотним» словником комічного у паперовому, 

а також в електронному вигляді, який матиме практичне застосування.  
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Стаття присвячена проблемі контролю сформованих навичок аудіювання у 

випускників середньої школи за допомогою тестування. У статті проаналізовано 

теоретичні засади для розробки власних вправ, що відповідають програмі Зовнішнього 

незалежного тестування з англійської мови 2018, а також наведено приклади розроблених 

завдань. 

Ключові слова: аудіювання, контроль, навички аудіювання, комплекс вправ. 

http://jokstop.com/2vj
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Статья посвящена проблеме контроля сформированых навыков аудирования у 

выпускников средней школы с помощью тестирования. В статье проанализировано 

теоретические основания для разработки собственных упражнений, которые 

соответствуют программе Внешнего независимого тестирования по английскому языку 

2018, а так же приведены примеры.  

Ключевые слова: аудирование, контроль, навыки аудирования, комплекс 

упражнений. 

 The article deals with the testing of listening comprehension skills. The author analyzes 

theoretical basis of forming own exercises conforming to requirements of the Program to the External 

Independent Testing of the English language 2018, and also gives the example of the test.  

Key words: listening, listening skills, set of exercises, testing. 

 

Вивчення іноземної мови сьогодні стало обов’язковою справою 

для сучасної людини. Більшість вищих навчальних закладів зазначають 

у вимогах до вступу іноземну мову, як один з обов’язкових предметів, 

які повинні бути вказані у сертифікаті Зовнішнього незалежного 

тестування. 

Відповідно до чинної Програми, у викладанні іноземної мови в 

середній школі практичною метою навчання є навчання чотирьох видів 

мовної діяльності: аудіювання (слухання), говоріння, читання і письма 

[1]. До 2017 року включно Зовнішнє незалежне тестування 

контролювало рівень сформованості навичок читання і письма, та згідно 

Програмі Зовнішнього незалежного тестування 2018 [3] розробники 

тесту додадуть вправи для контролю рівня сформованості навичок 

аудіювання. Новітні реформи та недостатність навчально-методичної 

літератури для підготовки до нового формату тесту підштовхнули до 

вибору направлення дипломного дослідження. 

Проблемою навчання аудіювання займались як вітчизняні, так і 

зарубіжні дослідники. Зокрема, були розглянуті принципи формування 

навичок аудіювання та види їх контролю, розроблені комплекси вправ. 

Але аналіз існуючих шкільних підручників і нових посібників для 

підготовки до Зовнішнього незалежного тестування показав, що 

більшість з них не мають завдань ані для формування навичок 

аудіювання, ані для контролю рівня їх сформованості [3]. Це і є 

формуючим фактором актуальності даного дослідження. Об’єктом 

дослідження стали навички аудіювання, а предметом – зміст тестових 

завдань. Метою дослідження визначено теоретичне обґрунтування 

вибраних до тестування завдань, а також розробка комплексу вправ для 

контролю сформованих навичок аудіювання. Для досягнення цієї мети 

треба було розв’язати такі завдання: 

 – розглянути зміст програми Зовнішнього незалежного тестування 

2018; 

 – проаналізувати види тестового контролю сформованих навичок 

аудіювання; 
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 – виділити обрані Міністерством освіти вправи; 

 – розробити комплекс вправ; 

 – провести експериментальне дослідження ефективності 

розроблених матеріалів.        

Робоча гіпотеза полягала в тому, що якщо аудіо матеріал для 

контролю сформованих навичок організувати з урахуванням вікових 

особливостей студентів, їх інтересів та рівня сформованих знань, це 

підвищить ефективність підготовки до тесту та його розв’язання, а 

також покращить рівень загального результату перевірки іноземної мови 

запропонованим Програмою Зовнішнього незалежного тестування 2018 

способом [3]. 

На початку дослідження було показано, що визначальними рисами 

аудіювання як виду мовленнєвої діяльності (МД) вважаються наступні. 

По характеру мовного спілкування аудіювання відноситься до видів МД,  

що реалізують усне безпосереднє спілкування. По своїй ролі в процесі 

спілкування аудіювання  є реактивним видом МД. По своїй ролі в 

спрямованості на прийом і віддачу мовної інформації аудіювання є 

рецептивним видом МД. Основою внутрішнього механізму аудіювання є 

такі психологічні процеси, як сприйняття на слух, увага, розпізнавання і 

зіставлення мовних способів, їхня ідентифікація, осмислення, 

антиципація, узагальнення, утримання в пам'яті, умовивід, тобто 

відтворення чужої думки та адекватна на неї реакція. Продуктом 

аудіювання є умовивід, результатом – розуміння сприйнятого 

значеннєвого змісту. 

Аудіювання є комплексною мовною розумовою діяльністю. Воно 

засновано на природній здатності, що удосконалюється в процесі 

індивідуального розвитку людини і дає йому можливість зрозуміти 

інформацію в акустичному коді, оцінювати її відповідно до  інтересів чи 

поставленим задачам. Важливими факторами формування такої 

здатності є: перцептивнi і мовленнєвомоторнi передумови; загальні 

інтелектуальні передумови; фактичні знання; знання й уміння в рідній 

мові; знання й уміння в іноземній мові; мотивація. 

На наступному етапі були проаналізовані види тестових завдань з 

урахування вимог Зовнішнього незалежного тестування. 

Одним з обраних найбільш вживаних є «Множинний вибір». 

Узагальнена структура цього методу складається  з основи (stem), в якій 

пропущено один з елементів. Для заповнення пропуску нижче 

подаються варіанти (options), які в різних тестових ситуаціях можуть 

бути формами слова, окремими словами, частинами речень або повними 

реченнями. Неправильні відповіді на питання називають дистракторами 

(distractors), тобто вони відволікають від єдиного правильного варіанту [2]. 
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Текст для такого завдання обирається на суспільно-побутову тему і не 

перевищує 400 слів. Приклад завдання на множинний вибір надано нижче.  

Listen to the following speakers. For questions (1–5) choose the correct 

answer (A, B or C). You will listen to each recording twice. 

1. What is the second principal area for skiing in the USA? 

a) The Rockies 

b) The Alpes 

c) The Appenines 

2. What does the North Ameriran’s “continental climate” mean? 

a) Rain every day 

b) Sunny weather every day 

c) Dry powdery snow every day 

3. Where are best American ski resorts? 

a) Washington and Illinois 

b) New York and California 

c) Colorado and Utah 

4. What are Colorado most famous resorts? 

a) Vail and Aspen 

b) Copper and Breck 

c) Frisco and Wildernest 

5. Who can drive to ski resorts in just a few hours? 

a) New York and Denver 

b) Los Angeles and West coast 

c) New York and East coast [5]. 

      Другим типом обрано тест Tue/False, який за своєю суттю є 

варіантом множинного вибору лише з двома опціями – правильною і 

неправильною. Наприклад. 

Listen to the text. For statements (7–11) choose T if the statement is true 

according to the text, F if it is false. You will hear each recording twice.  

1. For many people, real "winter sports" means uphill skiing… 

2. Most famous skiing resorts are mostly situated at a height of over 2000 

metres. 

3. But the great ski areas of Utah are just as good, with miles and miles 

of slopes. 

4. They can walk to ski resorts in just a few hours.  

5. Some, like Aspen, provide free buses between the hotels and the pistes [5]. 

     Третій вид завдання – теж множинний вибір, але текст тут не 

перевищує 150 слів, а варіанти відповідей представлені малюнком. 

Наприклад.  



 90 

Listen to the speakers. For questions (1-6) choose the correct answer A, B 

or C. You will hear each recording twice. 

1. What does Sheila want? 

 

a)     b)    c) [6] 

 

Отже, нами було розроблено 10 комплексів вправ (по 3 вправи у 

кожному), які мали характер як навчаючого матеріалу, так і 

контролюючого. 

Експериментальне дослідження проводилося протягом першого 

семестру 2017-2018 навчального року на базі Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, факультету іноземних 

мов у групі ЯФ-11. Саме студенти першого курсу були обрані для 

експерименту, адже групи з рівним і достатньо високим показником 

знань англійської мови, який підтверджено сертифікатом Зовнішнього 

незалежного тестування 2017, до змісту якого не входив контроль 

сформованих навичок аудіювання. Ця група вивчає англійську мову як 

другу іноземну і робоча програма з навчальної дисципліни «Іноземна 

мова – ІІ (англійська)» [4] для першого семестру має за мету 

узагальнення і систематизацію знань, отриманих на уроках англійської 

мови у середній школі. Слід зазначити, що експеримент проходив у 

природних умовах, не порушуючи перебігу навчально-виховного 

процесу і не суперечив робочій програмі навчальної дисципліни 

«Іноземна мова – ІІ (англійська)» [4] для першого курсу студентів 

кафедри методики та практики викладання іноземної мови факультету 

іноземних мов. Експеримент був вертикальнім, тобто проходив в одній і 

тій же групі.  

Згідно програми викладачем були виділені 32 контрольні моменти.  

Процедура контролю полягала в наступному. Випробуваним в 

індивідуальному порядку пред'являвся тест і давалося п'ятнадцять 

хвилин на підготовку. За кожну правильну відповідь 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 зрізу надані в таблиці 1.1., а після 

експериментального – в таблиці 1.2.  
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Таблиця 1.1.  

Результати оцінювання по Болонській системі до проведення 

експерименту 

Бали A B C D E F 

Кількість 

студентів 

– 1 1 2 – 3 

     Таким чином, оцінку «добре В» отримав один студент, оцінку «добре 

С» отримав один студент, оцінку «задовільно» отримали 2, оцінку 

«незадовільно» отримали три студенти.  

Таблиця 1.2.  

Результати оцінювання по Болонській системі після проведення 

експерименту 

Бали A B C D E F 

Кількість 

студентів 

3 2 1 1 – – 

Як видно із таблиці. оцінку «відмінно» отримали три студенти, 

оцінку «добре В» отримали три студентів,  оцінку «добре С» отримав 

один студент. Отже, 86% студентів продемонстрували рівень 

сформованості навичок аудіювання на добре та відмінно, а 14% – 

отримали задовільну оцінку.  

Таким чином, був зроблений висновок про ефективність 

розробленої системи вправ для формування та контролю навичок 

аудіювання, крім того, було доведено, що система   визиває інтерес у 

студентів та сприяє розвитку мотивації. Одержані теоретичні й 

практичні висновки сприяють подальшому впровадженню використання 

розроблених вправ у процес навчання і перевірки знань англійської мови 

у випускників середньої школи. 

Була підтверджена робоча гіпотеза. Перспективними на наш 

погляд, є подальша розробка навчальних матеріалів за запропонованою 

схемою для випускників загальноосвітніх шкіл. 
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Стаття присвячена проблемі формування навичок переглядового читання в середній 

школі. У статті проаналізовано існуючі підходи до формування вказаних вище навичок, 

наведено вправи, що рекомендуються для їх формування та надано методичні розробки 

власних завдань, що відповідають вимогам МОН України. 

Ключові слова: переглядове читання, навичка , система вправ. 

Статья посвящена проблеме формирования навыков просмотрового чтения. В 

статье проанализированы существующие подходы к формированию указанных выше 

навыков, приведены упражнения, которые рекомендуются для их формирования и даны 

методические разработки собственных заданий, соответствующих требованиям МОН 

Украины. 

Ключевые слова: просмотровое чтение, навык, система упражнений. 

The article deals with the formation of skimming skills. The approaches to the formation 

of these skills, the recommended exercises and the designed teaching materials meeting the 

requirements of the Ministry of Education and Science of Ukraine have been shown.  

Key words: skimming, skills, set of exercises. 

 

       Читання є одним з найважливіших засобів залучення інформації і в 

житті сучасної освіченої людини займає велике місце. Проблема 

активізації форм і методів навчання читання досліджувалася такими 

вченими як В.А. Бухбиндер, М.В. Ляховицький, Е.І. Пасов, С.Ю. 

Ніколаєва, Л.П. Смелякова та іншими. Були розкриті принципи, на яких 

будується система навчання, приведені положення, що лежать в основі 

навчання читання, розроблені комплекси вправ по навчанню цього виду 

мовленнєвої діяльності, дані рекомендації з організації навчального 

процесу на різних етапах навчання. Однак питання, зв'язані зі 

створенням учбово-методичних комплексів для середніх навчальних 

закладів, в яких враховувалися б фактори, що перелічені вище, як і 

раніше залишаються актуальними. Дотепер недостатньо розроблені 

завдання і комплекси вправ для навчання переглядового читання, яке є, 

згідно Програмі Зовнішнього незалежного тестування 2018, предметом 

контролю, дуже мало практичних рекомендацій і методичних розробок 

по проведенню занять з іноземної мови зі змістом завдань 

комунікативного характеру. Таким чином, перераховані вище фактори 

обумовлюють актуальність нашого дослідження. Об'єктом дослідження 

є процес формування навичок переглядового читання в старших класах 

середньої школи, предметом – зміст і структура комплексу вправ, 

спрямованих на формування навичок переглядового читання. Метою 

дослідження є теоретичне обґрунтування обліку факторів, що впливають 
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на формування переглядового читання, а також розробка завдань, 

спрямованих на формування вказаних навичок.  Для досягнення 

поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: 

1. вивчити дані, що стосуються процесу навчання переглядового 

читання; 

2. проаналізувати існуючі матеріали; 

3. проаналізувати існуючи підходи до класифікації вправ, що 

спрямовані на формування навичок переглядового читання; 

4. розробити комплекс вправ для занять з іноземної мови старших 

класах   середньої школи; 

5. експериментально перевірити розроблені матеріали. 

       Для рішення поставлених задач використовувалися наступні методи: 

наукове спостереження за навчальним процесом у вузі, тестування, 

анкетування. Новизна дослідження полягає в тім, що була зроблена 

спроба створити комплекс вправ для розвитку навичок  переглядового 

читання у учнів старших класах середньої школи. 

       В ході дослідження було показано, що для ефективної організації 

навчання читання необхідно дослідити природу цього виду мовленнєвої 

діяльності (МД), проаналізувати шляхи формування механізму читання 

на іноземній мові, вивчити види читання та існуючи підходи до їх 

навчання. Рішення поставлених завдань можливе, якщо дослідити 

проблему в рамках  теорії мовленнєвої діяльності. Згідно досліджень [2] 

іншомовна мовленнєва діяльність розглядається з одного боку, як 

процес спілкування, з іншого – як іншомовно-мовленнєва практика, 

тренування. Взагалі мовленнєва діяльність представляє собою активний, 

цілеспрямований, опосередкований мовною системою і обумовлений 

ситуацією спілкування процес передачі чи прийому повідомлення. 

Знання структури МД важливе як для викладача, так і для учня. Воно 

дозволяє аналізувати помилкову мовленнєву дію точніше і надає 

можливість організувати процес навчання різних видів МД з 

урахуванням їх особливостей.   

       На наступному етапі була вибрана класифікація читання С. К. 

Фоломкіної [3], яка виділяє вивчаюче, переглядове і пошукове читання. 

Вивчаюче читання (study reading) – повільний вид читання, метою якого 

є повне (100% інформації) розуміння змісту тексту. Швидкість не є 

істотним критерієм, але бажано не менше 50-60 слів в хвилину. 

Пошукове читання «reading for specific information» має на меті пошук 

конкретної інформації, повнота розуміння складає близько 75% (main 

ideas and supporting details), швидкість не менше 180-200 слів в хвилину 

(для англійської мови). Переглядове читання (skimming) має на меті  

перегляд тексту з метою визначити, чи потрібний він, визначити, які 

питання в ньому піднімаються. Повнота розуміння невелика, швидкість 
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близько 500 слів в хвилину. При переглядовому читанні читач збирає 

інформацію про корисність тексту, про те, чи знадобиться йому ця 

інформація для використання надалі. Для цього досить познайомитися із 

структурою тексту, прочитати заголовки і підзаголовки, окремі абзаци. 

Цей вид читання має на увазі пошук конкретних ключових слів і 

знаходження по них ті частини тексту, де знаходиться необхідна 

інформація. При навчанні цьому виду читання потрібне строге 

обмеження часу для виконання завдання. 

     Основною особливістю переглядового читання є швидке осмислення 

тексту, що відбувається при русі очей «згори, – вниз» – від заголовка, 

автора (анотації) – підзаголовків або початку абзаців – до ув'язнення. 

При цьому відбувається витягання сенсу за принципом «від цілого до 

окремого» – від заголовка статті – абзацу – надфразової єдності – до 

пропозиції (а не навпаки, що має місце при вивчаючому читанні). Така 

робота вимагає певного рівня знань, умінь і навичок. Існують певні  

рекомендації для опанування техніки переглядового читання [1].  

1. Прочитайте заголовок статті. 

2. Проглянете титульні елементи: назва видання, видавництво, рік 

видання, серія, місяць, номер, прізвище, ім'я (по батькові) автора, 

його посада, його місце роботи, вчена міра, країна, присвячення. 

3. Прочитайте анотацію – зміст статті в стислій формі (якщо така є); 

вступ (формулювання завдань); підзаголовки або інші засоби 

графічного розчленовування; початкові і кінцеві абзаци статті, де 

зазвичай узагальнюється головне; графічний і ілюстративний 

матеріал (схеми, креслення, таблиці, графіки, малюнки, ілюстрації, 

фотографії); посилання  на літературу і коментарі. 

4. Дайте оцінку актуальності цієї статті.  

     Лексичний мінімум в 2.500 слів можна вважати достатнім. 

Переглядовому читанню можна навчатися на статтях об'ємом 5-10 тисяч 

друкарських знаків, що мають яскраво виражені графічні орієнтири 

(заголовки, підзаголовки, вступ, ув'язнення, ілюстрації і так далі).  

     Для формування навичок переглядового читання необхідно розвивати 

наступні психофізіологічні навички зрілого читця: миттєве зорове 

розпізнавання слів, фраз; створення їх звукових образів; відновлення їх 

значення; уміння передбачати що-небудь, забігати вперед, прогнозувати; 

уміння справлятися з семантичними труднощами, долати, ігнорувати їх. 

Це уміння треба розвивати спеціально, його формування веде до 

подолання боязні важких текстів; уміння здогадуватися по контексту, 

елементам словотворення; уміння диференціювати інформацію (нове – 

старе, важливе – неважливе, частка – загальне, повторення інформації, 

роз'яснення даних). Навчаючись переглядовому читанню, корисно знати 

деякі макро і мікроорієнтири тексту.  До макроорієнтирів відносяться 
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титульні елементи: назва видання, видавництва; рік видання, серія; 

прізвище, ім'я автора, його посада, місце роботи, вчена міра (оскільки це 

дає інформацію про характер статті); присвячення, заголовок, анотація, 

вступ, підзаголовки, початкові і кінцеві абзаци статті, висновок, 

графічний матеріал (схеми, креслення, таблиці), посилання.  

     Мікроорієнтирами є: слова авторського відношення (so, thus, in this 

way),  курсив, підкреслення, розрядки, жирний шрифт, питальні речення 

(вони зазвичай формулюють проблему), абревіатури, власні назви – 

назви міст, країн, фірм, організацій, бібліографія (наскільки повно автор 

вивчив наявну літературу).  

     При розробці комплексу вправ, що готують до переглядового читання 

текстів, були проаналізовані вправи, в ході виконання яких в учнів 

формуються навички зорового сприйняття мовленнєвих одиниць на 

рівні речень та надфразових єдностей. До комплексу вправ були 

відібрані наступні.  

 Вправи на визначення граматичних орієнтирів. 

 Вправи на здогадку про значення незнайомих слів. 

 Вправи на розуміння речень, що містять незнайомі слова, які не 

впливають на розуміння смислу висловлювання.  

 Вправи на антиціпацію (прогнозування).  

 Вправи на виділення різноманітних категорій смислової 

інформації. 

 Вправи на визначення різних видів зв'язків між реченнями. 

 Вправи на визначення основної думки в групі речень. 

 Вправи на розвиток пам'яті, уваги. 

       Далі для формування навичок переглядового читання був 

розроблений алгоритм роботи, наданий в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Алгоритм роботи переглядового читання 
How to identify 

the task 

Match choices (A-H) to (1-5). There are three choices you do not need to 

use. 

Where to find the 

answer 

Look at the first sentences of the paragraph 

 

How to answer 

1. Read the headline to get the idea what the paragraphs are about. 

2. Read the choices to determine the subject, topic, main ideas discussed 

in the paragraphs. 

3. Read the first lines of  paragraph 1. 

4. Look for the common idea with the choices. 

5. Scan the  rest of the paragraph to check that you have really found  the 
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subject, topic, main idea. 

5. Go back to choices to eliminate wrong answers, choose the best choice 

from the remaining ones. 

6. Work with the rest of the paragraphs. 

 

Одне із завдань розробленого комплексу надано далі.  
 

Read the texts below. Match choices (A-H) to (1-5). There are three choices you do not need 

to use.  
 

The Art of Laziness – How to Be Happily Unproductive 

1. 

Pick up a creative activity that doesn’t have any goals attached. This is something that you enjoy 

doing, but doesn’t have the looming deadlines, schedule or to-do lists that is common to your 

workplace. I know corporate executives that manage to squeeze twenty minutes a day into their 

interest and love it. 

2. 

How often do you see a flyer for an event or activity, but dismiss it because you don’t have the 

time? My suggestion is to save those interesting activities so that you can apply them when you 

do have time. Prepare opportunities for your time off in advance. 

3 

If you don’t like running or going to the gym, don’t force yourself. But there are many different 

interesting sports and activities that can move your body. They can releases hormones in your 

brain which improve your mood. 

4 

Csikszentmihalyi noticed that flow didn’t only come from work and mental tasks, but socializing 

as well. Conversing with friends is actually a fairly complex mental task, requiring you to read 

signals and body language, think fast and respond to comments. 

5. 

I’m sure few of us can claim that 100% of our time is used exactly how we would like it to be. 

Commitments with work, family and school can mean that a sizable portion of your time is 

working on goals that aren’t entirely your own. Spending your free time working on yourself, 

your habits, your goals and your projects can take more energy but can ultimately make your free 

time more rewarding. 

 

A     Improve Yourself 

B     Exercise 

C     Get a Hobby  

D     Notice the Beauty 

E     Intercommunicate 

F     Pick up good habits 

G     Store ideas 

Р     Reward yourself 

 

        Відпрацювання матеріалу та формування навичок переглядового 

читання проходило в рамках експериментального дослідження. Наш 

експеримент був перевірочним, тобто таким що спрямований на пошук 

передбачуваного прийому навчання та кращого методу викладання, 
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навчальним, оскільки перевірялась якість розробленого матеріалу, а 

також природним, тобто  дослідження проводиться в умовах навчання в 

одному з старших класів загальноосвітньої школи I-III ступенів. 

 Результати проведеного дослідження свідчили про те, що 

запропонований комплекс вправ, спрямований на формування та 

розвиток навичок переглядового читання дійсно сприяв їх формуванню,  

а також навчив розуміти загальний зміст тексту, приділяти увагу 

окремим деталям, знаходити необхідну інформацію в тексті, 

прогнозувати та визначати логічну послідовність подій, що 

розгортаються в тексті.  

     З урахуванням сказаного вище, перспективним, на нашу думку є 

подальша розробка аналогічних систем вправ, які б відповідали віковим 

особливостям та інтересам учнів.  
ЛІТЕРАТУРА 
1. Мартинюк А.П. Англійська мова. Збірник типових тестових завдань /А.П. Мартинюк, 

І.О. Свердлова, І.Ю. Набокова. – Київ: Український центр підготовки абітурієнтів, 2016. –  

207с. 2. Методика  навчання  іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : 

підручник / Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова та ін. ― К. : ВЦ ”Академія”, 2010. 

― С. 166. 3. Фоломкина С. К. Тестирование при изучении иностранного языка  / С. К. 

Фоломкина // Иностранные языки в школе. – 1986. – №2. – С. 12–16. 

 

УДК 811.111’42 

МОВЛЕННЄВИЙ АКТ КОМПЛІМЕНТ  

У БРИТАНСЬКОМУ ДИСКУРСІ ХХ СТОЛІТТЯ 

Сивочуб О.І. (Харків) 

Науковий керівник: докт. філол. наук. професор Шевченко І. С.  

 
Стаття присвячена дослідженню природи та форм реалізаціїї мовленнєвого акту 

компліменту як одного з ключових елементів англомовного  дискурсу Британії ХХ 

століття. Визначена гібридна природа компліменту, простежені його прямі та непрямі 

способи реалізації, комунікативні властивості компліменту як стратегії ввічливості в 

дискурсі. 

Ключові слова: ввічливість, гібридна природа, дискурс, комплімент, мовленнєвий 

акт, стратегія. 

Статья посвящена исследованию природы и форм реализациии речевого акта 

комплимента как одного из ключевых элементов англоязычного дискурса Великобритании 

ХХ века. Определена гибридная природа комплимента, прослежены его прямые и 

косвенные способы реализации, коммуникативные свойства комплимента как стратегии 

вежливости в дискурсе. 

Ключевые слова: вежливость, дискурс, гибридная природа, комплимент, речевой 

акт, стратегия. 

The article focuses on the study of the nature and forms of realization of the speech act of 

compliment as one of the key elements of the English twentieth century discourse of Great 

Britain. The article determined the hybrid nature of the compliment, its direct and indirect 

realizations, communicative properties of the compliment as a politeness strategy in discourse. 

 Keywords: compliment, discourse, hybrid nature, politeness, speech act, strategy. 
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Дослідження природи людського спілкування активно ведеться в 

рамках багатьох дисциплін сучасного мовознавства. Актуальний 

прагмалінгвістичний напрям аналізу дискурсу базується на принципах 

системного й діяльнісного підходу, закладеного в панівній 

функціональній парадигмі сучасної науки, та безпосередньо ґрунтується 

на теорії мовленнєвих актів. Серед експресивного та директивного типів 

мовленнєвих актів виділяють різні за функціями та інтенціями підтипи, а 

одним з найпоширеніших є комплімент, що приймає безпосередню 

участь в повсякденному спілкуванні. За своїми прагматичними 

характеристиками комплімент визнано проявом увічливості та належить 

до стратегій гармонізації міжособових відносин і дотримання 

мовленнєвого етикету [2; 4; 10], втім чимало питань компліменту у 

діахронічному аспекті залишається відкритим. Це зумовлює нагальну 

потребу дослідження мовленнєвого акту компліменту в плані 

мікродіахроії і засвідчує актуальність такої розвідки. 

Метою дослідження є виявлення специфіки реалізації 

мовленнєвого акту компліменту в англомовному художньому дискурсі 

ХХ століття. 

Поставлена мета передбачає розв’язання низки конкретних 

завдань: 

- уточнити типологічні характеристики мовленнєвого акту 

компліменту серед мовленнєвих актів інших типів; 

- схарактеризувати комплімент як гібридний мовленнєвий акт; 

- установити діахронічні особливості функціонування 

компліментів як прямих та непрямих мовленнєвих актів у британському 

художньому дискурсі першої половини ХХ століття. 

Об’єктом дослідження обрано дискурсивні фрагменти 

компліментарної спрямованості в художньому дискурсі Великої Британії 

початку ХХ століття. 

Предметом дослідження є лінгвопрагматичні характеристики 

мовленнєвих актів – компліментів, які функціонують в персонажному 

мовленні англомовного художнього дискурсу ХХ століття. 

Матеріалом дослідження слугували фрагменти персонажного 

мовлення із творів британський письменників Джона Голсуорсі “The 

Forsyte Saga”, “A Modern Comedy” та Вільяма Сомерсета Моема 

«Theatre». 

Проведене дослідження базується на вихідних методологічних 

положеннях сучасної дискурсології (Т.А. ван Дейк, В.І. Карасик, І.С. 

Шевченко, R. Wodak)  [13; 1; 9; 16], теорії ввічливості (Т.В. Ларіна, P. 

Brown, S. Levinson) [3; 12]  та лінгвопрагматики (Г.Г. Почепцов; І.П. 

Сусов; І.Є. Фролова) [6; 7; 8].   

Поставлені дослідницькі завдання вирішуються шляхом 
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комплексного використання методів індукції, дедукції і синтезу, прагматичного 

та контекстологічного аналізу, проведення кількісних підрахунків. 

Наукова новизна дослідження полягає у встановленні гібридної 

природи мовленнєвого акту компліменту, виявленні особливостей його 

прямої та непрямої реалізації, встановленні діахронічних властивостей 

компліменту в англомовному художньому дискурсі початку ХХ столітя. 

Теорія мовленнєвих актів демонструє мову з прагматичної точки 

зору, вона виступає як сукупність дій мовця, це розпізнання значення 

мовних структур, форм та їх вживання у певних комунікативних 

обставинах [4]. Основоположниками цієї теорії є науковці Дж. Остін та 

Дж. Сьорль. У своїй теорії Дж. Остін виділив три аспекти мовленнєвого 

акту – локутивний (продукування висловлювання)  іллокутивний 

(вираження наміру) та перлокутивний (відношенням адресанта до 

промовленого речення) [11, p. 94-101].  Дж. Сьорль першим 

запропонував таксономію мовленнєвих актів, за якою комплімент 

відносимо до експресивів [15, с. 10-14]. 

 У зв’язку з теорією мовленнєвих актів також необхідно згадати 

про теорію імплікатур Г. Грайса. Досліджуючи імплікацію в межах 

логіки (об’єднання двох суджень в єдине складне, коли з першого слідує 

друге), Грайс виділяє поняття «імплікатур» у лінгвопрагматиці, коли для 

розшифрування повідомлення стає необхідним контекст [14, с. 137]. На 

основі дослідження Грайса мовленнєві акти можна також поділити на 

прямі та непрямі, що є важливим для нашого дослідження. 

Провідними принципами комунікації визнано два важливих 

принципи – Кооперацї та Ввічливості, які контролюють спілкування між 

людьми та які є вирішальними під час процесу обрання мовленнєвих 

стратегій [14, с. 45; 51, с. 61].  Принцип Кооперації орієнтований на 

змістовну частину акту комунікаціїї, а принцип Ввічливості – на 

соціальну сторону, тобто відношення адресанта до адресатів. Обидва 

принципи регулюють процес комунікативного акту та сприяють його 

ефективності [12, с. 194-195]. 

Комплімент є однією з багаточисленних стратегій ввічливості, що 

реалізує позитивну характеристику адресата з боку адресанта дискурсу. 

Протягом багатьох років англісти вивчають компліментарні 

висловлювання, їх природу, складові, причини та наслідки [2; 4; 10], 

однак природа компліменту ще потребує уточнення. 

У межах теорії мовленнєвих актів комплімент витлумачуємо як 

певну мовленнєву дію – реалізацію інтенція мовця, тобто він заключає 

в собі певну іллокутивну силу. Проте останнім часом дослідники 

звертають увагу на двоїсту природу компліменту (стимулювання 

кооперативного спілкування шляхом задоволення адресата). Висунуто 

гіпотезу, що комплімент є гібридним мовленнєвим актом, який містить 
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в собі фатичну та експресивну складову [2, c.50-56]. Окрім вираження 

емоцій та висловлення позитивно оцінного судження комплімент слугує 

також метакомунікативним «посередником», інструментом для 

встановлення контакту. Він може бути використаний для того, щоб 

розпочати бесіду, підтримати її чи для розмикання контакту [там само]. 

Гібридність природи комлпіменту як мовленнєвого акту в 

українській лінгвістичній школі досліджує у своїх роботах І.С. 

Шевченко та вказує, що  у складі компліменту поєднуються як мінімум 

дві рівноцінні іллокутивні сили –  експресивно-оцінна та фатична 

 [9, с. 310-323].  Мовленнєвий акт комплімент також поєднує 

дискурсивні якості експресива і фатичного метакомунікатива, що 

знаходить підтвердженя в роботі Я.Ю. Кулініч [2, с. 54]. Наприклад, 

молодший Джоліон розпочинає бесіду з Айріні з компліменту, а жінка 

відповідає таким же чином, тобто водночас реалізується не лише 

експресія та оцінка, але й встановлення контакту: 

You look absolutely unchanged,” he said. 

“And you look younger, Cousin Jolyon.” [3, p. 60] 

Сказане підтверджує гібридну природу компліменту.  

Для дослідження британського дискурсу XX століття 

релевантним виявився поділ компліментів як мовленнєвих актів на 

прямі та непрямі. Розмежування прямих і непрямих мовленнєвих 

актів відбувається за принципом відповідності чи невідповідності 

структурно-семантичного змісту висловлення його іллокутивній 

функції [10, с. 171]. 

Прямі компліменти мають чітку структуру, вони є експліцитними 

висловлюваннями позитивної оцінки через формулу. Проте в такий 

простий спосіб буває важко донести позитивну оцінку, тому адресант може 

використовувати підсилювальні структури  чи спеціальні слова-інтенсифікатори, 

що допомагають більш точно та експресивно виразити комплімент. 

Типовими лексичними засобами вираження позитивної оцінки є 

лексичні одиниці, до семантичної структури яких входить значення 

позитивності [5, с. 48]. 

Характеристики висловлювань, які реалізують прямий 

мовленнєвий акт компліменту [4]: 

- об’єкт позитивної оцінки та оцінний предикат виражені 

експліцитно та створюють оцінне судження, що має форму 

двоскладового ствердження (чи окличного речення); 

- автором оцінного судження є мовець, а об’єкт позитивної оцінки 

має безпосереднє відношення до адресата. 

Таким чином, відповідно до запропонованих характеристик можна 

виокремити стереотипні синтаксичні моделі, за якими будуються оцінні 

судження, що прямо виражають іллокутивну силу компліменту [5, с. 48-
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49]. Серед них виділяємо наступні: 

1) You + V be / look + Adjectival compliment, наприклад: 

"You are sweet. Of course I shall love to come." [1, p. 42] 

Джулія таємно закохана у Майкла, тому погоджується поїхати до 

його батьків та демонструє йому свою симпатію. 

2) You + V be + Adjectival complement + Noun 

"You are the best company in the world, Charles," she told him. [1, p. 248] 

Джулія робить комплімент Чарльзу, бо вони довго не бачились та їй лестить 

той факт, що він усе життя в неї закоханий, вона фліртує з ним. 

3) You + V be + Noun compliment 

“Well, Mr. Mont, thank you – you’re a gentleman, we all sаy that.” [2, p. 69] 

Бікет виказує комплімент Майклу Монту для досягнення своєї 

мети переконати чоловіка. 

4) Noun Phrase + V be + Adjectival compliment 

“Your wife’s a nice woman,” was his surprising remark [4, p. 50] 

Месьє Профонд виказує Велу Дарті захоплення його дружиною, 

намагаючись встановити контакт. 

5) Окличне речення з підсилюючими інтродукторами what або how, 

наприклад, Джулія оцінює Джоан, вона бачить її вперше, тому у даній ситуації 

комплімент відіграє фатичну роль фатичного мовленнєвого акту: 

"What pretty hair you have," said Julia. [1, p. 218] 

Також прямі мовленнєві акти компліменти можуть мати в своєму 

складі інтенсифікатори – службові слова, які підсилюють зміст 

висловлювання (quite, such, very, so, really, awfully): 

She said very quietly: “Fleur is awfully attractive, Jon, but you know—

Val and I don’t really like her very much.” [4, p. 161] 

У цьому фрагменті Айріні зробила Джону комплімент стосовно 

його дівчини, Флер, щоб пом’якшити тему розмови. 

За допомогою наведених прикладів можна побачити, що прямі 

компліменти мають просту структуру, яка часто буває доповнена 

звертанням до людини, яка є адресатом. 

У свою чергу, непрямі компліменти мають різну структуру 

формально, їх більш важливо розглядати з позиції змістовного 

наповнення. В основі непрямих мовленнєвих актів компліменту лежить 

неспіввідносність між експліцитно вираженою та реальною 

іллокутивною силою висловлювання. Такі мовленнєві акти поділяються 

на власне непрямі та імпліцитні [6, с. 278]. Для «розшифрування» 

непрямого чи імпліцитного компліменту необхідно задіяти контекст 

конкретної ситуації, фонові знання адресата тощо. 

Характеристиками непрямого іллокутивного акту компліменту є те, 

що оцінний предикат виражений експліцитно, проте наявні 

висловлювання повиннi мати форму питального речення чи оцінне 
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судження не вичерпує пропозиційний зміст висловлювання [5, с. 51], 

наприклад: у ситуації встановлення контакту та знайомства батька з Обрі 

Гріном Флер робить непрямий комплімент художньому смаку батька, 

схвалюючи картину, яку він щойно їй подарував: 

“Dad—Aubrey Greene. My father’s just brought me this picture, 

Aubrey—isn’t it a gem?” [2, p. 140] 

Серед імпліцитних непрямих компліментів розрізняємо наступні: 

1) висловлювання, у пропозиційному змісті яких імпліцитно виражено хоча 

б один із складників позитивно-оцінного судження. Наприклад, Джулія схвально 

оцінює смак Майкла, але ховає комплімент за висловлюванням, що так взагалі 

вважається у їхній родині: 

"We think in the family that Michael has such perfect taste." [1, p. 10] 

2) висловлювання, в яких зв'язок між об'єктом позитивної оцінки і 

оцінним предикатом не є предикативним, наприклад, Майкл Монт 

робить своїй дружині Флер комплімент, імплікуючи його у контрасті 

відсутності своїх власних здібностей в улаштуванні званих прийомів, 

що вона добре справляється з подібними публічними справами: 

“Well, darling, I DON’T know. I’ve no genius for such things, like you. [2, p. 40] 

3) висловлювання, в яких об’єкт позитивної оцінки має відношення 

до «безпосереднього», але «побічного» адресата, наприклад, Майкл 

Монт імплікує той факт, що він відносить Флер до числа розумних 

дівчат (такий висновок можна зробити зі змісту діалогу): 

“Do you know,” said Fleur, “that we’re getting farther off, not nearer? 

This river flows.” “Splendid!” cried Mont, dipping his sculls vaguely; “it’s 

good to meet a girl who’s got wit.” [4, p. 88] 

4) висловлення, в якому мовець не є автором позитивно-оцінного 

судження, що складає пропозиційний зміст, наприклад, Майкл 

збирається запропонувати Джулії стати його дружиною, а перед цим 

робить їй комплімент, зауважуючи, що зі слів його батьків, Джулія їм 

сподобалась: 

"You've made a tremendous success with my people. They've taken an 

enormous fancy to you." "God, I've worked for it," thought Julia, but aloud said: "How 

d'you know?" [1, p. 46] 

Підсумовуючи, слід зазначити, що проведене дослідження 

наголошує суттєву роль, яку комплімент відігравав у дискурсі Великої 

Британії на початку XX століття. Вивчення функціонування 

компліменту в дискурсі Дж. Голсуорсі та С. Моема також підтверджує 

гіпотезу, що мовленнєвий акт комплімент має гібридну природу через 

поєднання у собі експресивно-оцінних та фатичних властивостей. За 

характером реалізації в дискурсі мовленнєві акти компліменту 

розподіляються на прямі та непрямі відповідно до того, в який спосіб 

виражена позитивна оцінка, – імпліцитно чи експліцитно.  



 103 

До перспектив дослідження відносимо подальші дискурсивні 

розвідки щодо гібридної природи мовленнєвих актів, а також розвиток 

мовленнєвого акту з позиції діахронії. 
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ВПЛИВ ВІКОВОГО ФАКТОРУ НА ВЗАЄМОДІЮ 

ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ 

КОМУНІКАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОМУ 

ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

Швиденко М.В. (Харків) 
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Стаття присвячена розгляду особливостей англомовного інституціонального 

діалогічного дискурсу та взаємодії в його рамках вербальних та невербальних 

компонентів комунікації. Досліжується роль вікового фактору в організації 

інституційної взаємодії. 

Ключові слова: вербальні компоненти комунікації, інституціональний 

діалогічний дискурс, комунікація, невербальні компоненти комунікації. 

Статья посвящена рассмотрению особенностей англоязычного 

институционального диалогического дискурса и взаимодействия в её рамках 

вербальных и невербальных компонентов коммуникации. Исследуется роль возрастного 

фактор в организации институционального взаимодействия. 

Ключевые слова: вербальные компоненты коммуникации, институциональный 

диалогический дискурс, коммуникация, невербальные компоненты коммуникации. 

The article focuses on the features of the English institutional dialogic discourse and 

interaction of verbal and non-verbal components of communication within its frame. The role 

of the age factor in the organization of such interaction was disclosed. 

Keywords: communication, institutional dialogic discourse, non-verbal components of 

communication, verbal components of communication. 

 

Кінець ХХ – початок ХХІ століття ознаменувалися 

надзвичайним сплеском наукового інтересу до такого явища як 

дискурс, що обумовлено затвердженням антропоцентричної 

парадигми в розвитку науки. Дискурс вивчається з різних позицій: 

власне лінгвістичної, філософської, антропологічної, психологічної та 

ін. Так само існує велика кількість визначень дискурсу. Так, І.С. 

Шевченко визначає дискурс як «інтегральний феномен, мисленнєво-

комунікативну діяльність, яка протікає у широкому соціокультурному 

контексті, є сукупністю процесу й результату і характеризується 

континуальністю та діалогічністю» [9], що відповідає принципам 

комунікативно-дискурсивної парадигми лінгвістики. За 

Н.Д. Арутюновою, дискурс є «зв’язним текстом у сукупності з 

екстралінгвістичними, соціокультурними, прагматичними, 

психологічними факторами; це – текст, узятий в аспекті подій; 

мовлення, що розглядається як цілеспрямоване соціальне явище, дія, 

як компонент, що бере участь у взаємодії між людьми і механізмах їх 

свідомості. Дискурс – це мовлення, занурене у життя» [1, с. 136-137] 

Т. А. ван Дейк інтерпретує дискурс як комунікативну подію [2, с. 121], 

“складне комунікативне явище, яке включає в себе й соціальний 
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контекст, що дає уявлення як про учасників комунікації (та їхні 

характеристики), так і про процеси створення й сприйняття 

повідомлення” [2, с.113]. 

Загальноприйнятим визнається розподіл дискурсу на два 

основних типи: персональний (особистісно-орієнтований) або 

інституціональний (статусно-орієнтований) [3]. 

Інституціональний дискурс, у рамках якого проводиться дане 

дослідження, є спеціалізованим клішованим різновидом спілкування 

між людьми, які можуть не знати один одного, але повинні 

спілкуватися відповідно до норм цього соціуму [4, с. 195].  

Діловий дискурс має градуальний характер. Ядром цього 

дискурсу, його базовим різновидом вважаємо таке діалогічне 

спілкування, у якому обидва учасники наділені офіційним 

професійно-діловим статусом для ведення комунікативного процесу 

(колеги по роботі, наприклад). На периферії ділового діалогічного 

дискурсу є той його різновид, у якому тільки один з учасників має 

офіційний діловий статус для ведення комунікації [7, c. 78]. 

Діалогічне спілкування в інституціональному дискурсі є завжди 

інтенціонально спрямованим [5, с. 136]. Для досягнення цілей в 

рамках акту комунікації учасники вдаються до використання певних 

стратегій [8]. Стратегії реалізуються через використання вербальних 

та невербальних засобів комунікації та їхньої грамотно побудованої 

взаємодії [10]. 

Вивчення взаємодії вербальних і невербальних компонентів 

комунікації в англомовному інституційному діалогічному дискурі і 

функціонування цих компонентів з урахуванням різних факторів, як у 

взаємодії, так і автономно, забезпечує комплексний аналіз проблеми 

здійснення ефективного комунікативного впливу. 

Метою цього дослідження є виявлення особливостей впливу 

вікового фактору на організацію діалогічного спілкування в межах 

інституціонального дискурсу.  

Об’єктом дослідження виступають вербальні і невербальні 

компоненти комунікації в англомовному інституційному дискурсі. 

Предмет дослідження представлений особливостями 

функціонування невербальних комунікативних компонентів та їхня 

взаємодія з вербальними компонентами в англомовному діловому 

діалогічному дискурсі в залежності від віку мовців. 

Матеріалом дослідження слугувала вибірка фрагментів з 

англомовної художньої літератури, які містять приклади взаємодії 

невербальних компонентів спілкування з вербальними компонентами 

в інституціональному дискурсі. 
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Методологічну основу дослідження склали метод системно-

функціонального аналізу вербальних і невербальних одиниць у їх 

взаємодії, а також в їх автономному функціонуванні в процесі 

комунікації; контекстно-ситуативний метод, що дозволяє виділити 

ситуації  вікового впливу на компоненти інституційного діалогічного 

дискурсу; метод порівняння і зіставлення, який полягає в пошуку 

вікових подібностей і відмінностей у комунікативній поведінці 

індивідів; та метод стилістичного аналізу, за допомогою якого 

проводилось дослідження номінацій у взаємодії мовців різного віку. 

Типи взаємодії вербальних та невербальних компонентів 

комунікації при поєднанні в межах однієї репліки в англомовному 

дискурсі можна класифікувати наступним чином: 1) координація 

(вербальна і невербальна складові містять ідентичну базову 

інформацію, яка є семантично та інформативно односпрямованою) [6, 

с. 92]; 2) субординація (інформація в репліці розподіляється між 

вербальним і невербальним каналами, а елімінація однієї зі складових 

веде до порушення комунікативної цілісності репліки і створює 

інформативний дисонанс) [6, с. 100]; 3) ідентифікація (структурно-

семантична організація вербального висловлення не є інформативно 

достатньою для вираження його комунікативної спрямованості, а 

вимагає додаткового відповідного невербального оформлення для 

визначення інтенціональної спрямованості синтаксично та семантично 

ідентичних висловлень) [6, с. 105]; 4) контрадикція (вербальним та 

невербальним каналами передається інформація, яка є протилежно 

спрямованою за комунікативним змістом) [6, с. 111]. 

У залежності від віку мовців варіюється використання 

невербальних компонентів комунікації та їхня взаємодія з 

вербальними компонентами. 

1) Judge Taylor was on the bench, looking like a sleepy old shark ,his 

pilot fish writing rapidly below in front of him… In long equity hearings, 

especially after dinner, he gave the impression of dozing, an impression 

dispelled forever when a lawyer once deliberately pushed a pile of books to 

the floor in a desperate effort to wake him up. Without opening his eyes, 

Judge Taylor murmured, "Mr. Whitley, do that again and it'll cost you one 

hundred dollars" [1, p.167]. 

Досвідчений суддя похилого віку за допомогою кінесичних 

(міміка) та просодичних (гучність тону) невербальних засобів 

підтверджує свою залученість та контроль над судовим процесом. 

Контраст невербальної поведінки та влучної репліки створюють 

додаткове враження на учасників процесів, таким чином 

підкреслюючи домінуюче положення судді.  



 107 

2) Miss Caroline was no more than twenty-one… as I read the 

alphabet a faint line appeared between her eyebrows, and after making me 

read most of My First Reader and the stock-market quotations from The 

Mobile Register aloud, she discovered that I was literate and looked at me 

with more than faint distaste. Miss Caroline told me to tell my father not to 

teach me any more, it would interfere with my reading. “Teach me?” I said 

in surprise. “He hasn’t taught me anything, Miss Caroline. Atticus ain’t got 

time to teach me anything,” I added, when Miss Caroline smiled and shook 

her head. “Why, he’s so tired at night he just sits in the living room and 

reads” [1, p.17]. 

Завдяки окулістичним засобам, а саме виразному несхвальному 

погляду, молода вчителька намагається встановити свою перевагу у 

знаннях щодо підходу до навчання над учнями та, відповідно, 

авторитет. За допомогою міміки (посмішки) та руху голови вчителька 

ставить під сумнів слова своєї учениці. Таким чином, ці кінесичні 

засоби повністю заміняють її репліку. 

3) “You’ll go in and say good-bye to Miss Pinkerton, Becky!” said 

Miss Jemima to a young lady of whom nobody took any notice, and who 

was coming downstairs with her own bandbox. 

“I suppose I must,” said Miss Sharp calmly, and much to the wonder 

of Miss Jemima; and the latter having knocked at the door, and receiving 

permission to come in, Miss Sharp advanced in a very unconcerned 

manner, and said in French, and with a perfect accent, “Mademoiselle, je 

viens vous faire mes adieux.” 

Miss Pinkerton did not understand French; she only directed those 

who did: but biting her lips and throwing up her venerable and Roman-

nosed head (on the top of which figured a large and solemn turban), she 

said, “Miss Sharp, I wish you a good morning.” As the Hammersmith 

Semiramis spoke, she waved one hand, both by way of adieu, and to give 

Miss Sharp an opportunity of shaking one of the fingers of the hand which 

was left out for that purpose [2, p. 1]. 

У наведеному прикладі дія відбувається у межах педагогічного 

дискурсу. Стосунки між молодшою Міс Шарп та старшою Міс 

Пінкертон знаходяться в постійному стані конфлікту. Однак, спершу 

Міс Шарп за допомогою гучності тону (просодичний компонент) 

підкреслює свою покірність (“I suppose I must,” said Miss Sharp 

calmly). Невербальні засоби комунікації доповнюють зміст вербальних 

засобів, але насправді і вербальні, і невербальні компоненти 

комунікації не відповідають реаліям ситуації. Надалі манера 

поведінки, а саме хода Міс Шарп (кінесичний компонент) – Miss Sharp 

advanced in a very unconcerned manner – протирічить її ввічливому 

висловлюванню французькою, тобто за рахунок невербального 
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компоненту розкривається конфліктність ситуації. Міс Пінкертон на 

вербальному рівні намагається зберегти поважність та високий статус 

управительки, однак кінесичні компоненти комунікації, що, вірогідно, 

були вживані мимовільно (biting her lips and throwing up her venerable 

and Roman-nosed head), дають зрозуміти, що міс Пінкертон не володіє 

ситуацією та є суб’єктом вербальних та невербальних маніпуляцій 

своєї молодшої співрозмовниці. 

Таким чином, використання тих чи інших компонентів 

комунікації дає інтерактантам можливість впливати на хід комунікації 

та здійснювати більший вплив на співрозмовника. При 

інституціональному спілкуванні перевага віддається більш 

стандартизованій поведінці. Як можна бачити із наведених прикладів, 

старші співрозмовники більше використовують невербальні та 

вербальні засоби в такому поєднанні, яке б підкреслило їхню 

авторитетність, у той час як молодші вдаються до використання 

засобів комунікації, що виражають підпорядкованість (справжню чи 

удавану).  

Перспективним видається дослідження впливу вікової категорії 

мовців на їхній вибір у вживанні вербальних та невербальних 

компонентів комунікації у діловому діалогічному дискурсі у 

залежності від його кооперативної чи конфліктної спрямованості. 
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Стаття присвячена вивченню сучасних тенденцій застосування мовних засобів в 

процесі формування політичного ідіоіміджу з інтеґративної точки зору лінгвопрагматики 

та лінгвокультурології. Дослідження фокусується на виявленні вербалізованих 

уніфікованих та етноспецифічних уявлень про образ «Я» індивіда як представника певної 

лінгвокультури, актуалізованого у дискурсі інфотейнмента США та України, через призму 

розробленого автором кластера параметрів інфотейнмент-аналізу. 

Ключові слова: вербальні засоби, дискурс, інфотейнмент, політичний ідіоімідж. 

Статья посвящена изучению современных тенденций применения языковых средств 

в процессе формирования политического идиомиджа с интегративной точки зрения 

лингвопрагматики и лингвокультурологии. В фокуcе исследования – выявление 

вербализованных конвергентных и дивергентных представлений об образе «Я» индивида 

как представителя определенной лингвокультуры, актуализированного в дискурсе 

инфотейнмента США и Украины, через призму разработанного автором кластера 

параметров инфотейнмент-анализа.  

Ключевые слова: вербальные средства, дискурс, инфотейнмент, политический 

идиоимидж. 

The article focuses on studying modern trends of using verbal means in the process of 

creating political idioimages from the integrative point of view of linguo-pragmatics and 

linguoculturology. The research emphasis is on revealing verbalized convergent and divergent 

features of objectivizing the “I” image of a person as a representative of a certain linguoculture, 

actualized in the infotainment discourse of the USA and Ukraine, through an author-developed 

cluster of infotainment-analysis parameters.  

Key words: discourse, іnfotainment, political idio-image, verbal means. 

 

У ХХІ столітті міждисциплінарні дослідження специфіки мовної 

реалізації концепційних засад формування сучасного політичного 

ідіоіміджу на базі дискурсу інфотейнмента належать до мовознавчого 

мейнстріму (М.Ф.Алефіренко, Ю.А.Зацний, В.В.Красних, 

А.М.Приходько, M.Adamczyk, F.Ungerer, B.Walsh). У цьому зв’язку 

актуальність нашої розвідки, об’єктом якої є ідіоімідж політиків, 

концепція якого актуалізується у дискурсі інфотейнменту США та 

України, а предметом – засоби його мовної репрезентації у відповідних 

дискурсах Д.Трампа та П.Порошенка, зумовлена декількома факторами. 

По-перше, це – стрімко зростаюча глобальна значущість політичної 

комунікації, від коректного тлумачення якої залежить розв’язання 

численних соціально-політичних питань [1; 3; 5; 7]. По-друге, 

нагальність роботи експлікується недостатньою вивченістю когнітивно-

комунікативного потенціалу жанру політичної автобіографії як 

ключового складника політичного ідіоіміджу у царині інфотейнмента, 

що традиційно вважається об’єктом дослідження літературознавчих 
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студій [2; 4]. По-третє, вагомим фактором необхідності роботи є те, що 

вивчення та систематизація вербалізаторів мисленнєво-мовленнєвого 

впливу, що реалізується через концепцію ідіоіміджу, дозволяє 

детальніше виявити механізми комунікації між політиком та 

електоратом як лінгвокультурною спільнотою [4; 5; 6].  

Вищезазначене детермінує мету нашої роботи, яка міститься у 

розробці лінгвістичної ідіоіміджевої концепції лідерів політичної думки 

ХХІ століття у США та Україні у царині інфотейнменту з виявленням її 

лінгвокультурних особливостей. Реалізація цієї мети передбачає 

виконання наступних завдань: 1) встановити специфіку дискурса 

політичної автобіографії як компоненту політичного ідіоіміджу з 

фокусом на її тематичних, композиційних та стилістичних вимірах; 2) 

проаналізувати та систематизувати мовні засоби формування концепції 

ідіоіміджа; 3) виявити універсальні та етноспецифічні риси 

ідіоіміджевих моделей політиків у дискурсі інфотейнмента США та 

України (на прикладі інфотейнмент-ідіоіміджу Д.Трампа та 

П.Порошенка). 

Мета та завдання нашої розвідки, виконаної на методологічній базі 

лінгвістики тексту та теорії дискурсу (Т.ван Дейк, В.І. Карасик, П. Серіо, 

І.С.Шевченко, О.Й. Шейгал), когнітивної лінгвістики (О.С.Кубрякова, 

О.І.Морозова, V.Evans, D.Geeraerts, прагмалінгвістики (Н.Д.Арутюнова, 

В.І.Жельвіс, J.Mey), лінгвокультурології (В.А.Маслова, С.Г.Воркачев, 

В.В.Красних, Ю.Ю.Шамаєва, I.Dimitrova), зумовили вибір 

дослідницьких методів: гіпотетико-дедуктивного, дискурсного, 

контекстуального, зіставного наалізу, інтроспекції; елементів контент-

аналізу, описового методу.  

Матеріалом дослідження стали понад 200 дискурсивних 

американських та українських інфотейнмент-фрагментів, що містять 

вербалізовані елементи концепції політичного ідіоіміджу, отримані 

методом суцільної вибірки з медіаресурсів, включаючи 20 телепередач 

за участю зазначених політиків. 

В результаті проведеного аналізу теоретичних та практичних 

джерел ми дійшли наступних висновків. 

Ідіоімідж як одна з головних складових концепту ІМІДЖ, з одного 

боку, і як різновид іміджу, з іншого, є образом у свідомості індивіда, що 

віддзеркалює уявлення особистості про своє власне «я». Його 

архітектоніка концептуально включає три компоненти: ВЛАСНО Я, Я 

ОЧИМА ІНШИХ, Я ІДЕАЛЬНЕ, кожен з яких репрезентується набором 

засобів мовної реалізації. При чому жанр політичної автобіографії в її 

інфотейнмент-об’єктивації, у межах якого вербалізується ідіоімідж 

політиків, є таким, що побудовано за певними тематичними, 

композиційними та стилістичними стандартами. Цей формат 
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актуалізації ідіоіміджу виявляється складним когнітивно-дискурсивним 

утворенням, згідно з комунікативно-прагматичною метою якого ми 

тлумачимо автобіографічний дискурс як політично-інституціональний, 

але репрезентований у вимірі міжособистісної комунікації. Це, у свою 

чергу, є способом мисленнєво-мовленнєвого маніпулювання, що 

призводить до змінення інтенціональної царини внутрішнього світу 

мовної особистості через модифікацію окремих фрагментів структури 

його свідомості [3; 7] завдяки специфіці семіотичної моделі політичної 

комунікації, включаючи домен інфотейнменту, яка інтеґрує у собі 

імерсію, орієнтацію та агональність, що виражається на рівні знаків, 

мовленнєвих актів та жанрів [6]. Отже, концепція ідіоіміджа лідерів 

політичної думки американської та української лінгвокультур (при 

цьому сам імідж, слідом за Г.Г. Почепцовим [5] та А.В. Олянич [4] ми 

розуміємо як згорнутий текст, один із знаків політичної комунікації, що 

характеризується маніпулятивною специфікою) є національно-

детермінованою, що стає очевидним у преференціях політиків щодо 

мовного інструментарію при збереженні певної концептуальної 

конвергенції.  

Сучасну популярність застосування специфічних лінгвістичних 

засобів інфотейнменту в політичному дискурсі в аспектах формування 

ідіоіміджу політичної особистості, як у США так і в Україні, можна 

пояснити узагальненою гедонізацією політичної суспільної свідомості, 

що є характерною для носіїв гендерних мовних культур у світлі їхньої 

інформативної перевантаженості в узагальнених межах бачення перебігу 

політичних процесів. Останні, в свою чергу, уособлюють певний зв'язок 

між культурно-специфічною індивідуальною логічною ланкою щодо 

інтересу в царині лінгвістичної форми передачі інформації в площині 

суспільно–політичного життя країни із позиції мовної особистості 

політичного діяча як уніфікованого носія лінгвокультурних 

особливостей етносемантичної особистості. 

У ході дослідження специфіки побудови політичного ідіоіміджу 

Д.Трампа та П.Порошенка, актуалізованих у дискурсі сучасного 

інфотейнменту США та України, важливими виявляються їхні 

нижченаведені характеристики. 

Таблиця 1 

Автобіографічна інформація про лідерів політичної думки США та 

України 

Критеріал

ьні показники 

П. Порошенко Д Трамп. 

Вік  52 років 71 років 

Освіта  Освіта вища: 1982–

1989 – Київський 

Закінчив 

Уортонську школу 
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університет 

ім.Т.Шевченка. Факультет 

міжнародних відносин і 

міжнародного права, 

спеціалізація: міжнародні 

економічні відносини. 

бізнесу в 1968 році зі 

ступенем бакалавра наук з 

економіки 

Стать   Чоловіча Чоловіча 

Мовна 

група  

Слов’янська  Романо–германьска 

Особистіс

ні риси  

Наполегливість, 

стриманість 

працьовитість, 

ідеалістичність в баченні 

дійсності; реформатор. 

Наполегливість, 

нестриманість, 

працьовитість  

специфічне бачення 

дійсності, основане на 

реформаторських 

поглядах 

Характер

истика 

ораторських 

здібностей  

Інтонаційність, 

лінгвістична грамотність, 

витримка паузи при 

розмові 

 Інтонаційність, 

яскравість, динамічність, 

поодинокі випадки 

витримки паузи при 

розмові, обміркування 

кожного слова заздалегідь 

 

Процедура проведеної розвідки, результати якої наведено у 

таблиці 2, включала декілька складників: 1) аналіз особистостей лідерів 

політичної думки як база автобіографічного створення ідіоіміджу 

(виконувався на основі  контент-аналізу інформаційних видань як 

екології інфотейнменту); 2) вибірка фактичного матеріалу (на основі 

врахування обраної тематики); 3) аналіз мовного інструментарію 

Д. Трампа та П. Порошенка з виявленням конвергентних та 

дивергентних концепцієутворюючих характеристик щодо інфотейнмент-

ідіоіміджу зазначених лідерів політичної думки. 

Таблиця 2 

Результати дослідження формування моделі образу політика в 

інфотейнмент-дискурсі США та України 

 

Параметри П. Порошенко Д Трамп. 

Застосування 

інструментарію 

інфотейнменту при 

розмові із 

Менше 10%: 

підкреслює 

консервативність і 

суворість образу 

Понад 50%, що 

підкреслює специфіку 

образу, легкість 

розважити аудиторію, 
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аудиторією політичного діяча, 

водночас важкість 

підтримувати розмову в 

легкій  розважальній 

формі, характерній для 

сучасного інфотейнменту 

досконале володіння 

стратегіями та 

тактиками  

інфотейнменту  

Відчуття меж 

між гумором та 

серйозністю 

Доволі значне: 

майже ніколи не поєднує 

гумор із політикою 

Майже немає: 

може  додати гумору 

до будь-якої розмови, 

а потім переключитися 

на серйозну тематику, 

чим іноді ускладнює  

сприйняття 

ідеалізованого образу  

Основні елементи інфотейнменту в лексиконі  політиків 

Омонологічні 

форми 

12% 15% 

Гомофонічні 

форми 

14% 10% 

Гомографічні 

форми та лексичні 

каламбури 

20% 55% 

Інтерлінгвальн

і вирази 

20% 12% 

Псевдоморфоз

и, включаючи їх 

похідні 

14% 4% 

Інші елементи 10% 4% 

Здатність 

передати 

інформацію за 

допомогою засобів  

інфотейнменту  

незначна  висока 

 

Проведений аналіз показав, що обрані для дослідження політичні 

діячі США та України застосовують специфічний інфотейнментовий 

інструментарій в політичному дискурсі, в певному ступені зважаючи на 

суспільну потребу в осмисленні інформації та усвідомленні сутності 

явищ. При цьому виявляється певне небажання аналізувати факти 

причинно-наслідкового зв'язку з іншими інформаційними 

повідомленнями, встановлювати достовірність отриманої інформації. 



 114 

Тим самим у аудиторії-реципієнта формується представлення щодо 

іміджу політичного діяча на основі його ораторських здібностей та 

маніпулятивних інфотейнмент-підходів, які застосовуються в 

представленгі комунікативної специфіки вербального ідіоіміджу лідерів 

політичної думки.  

Отже, найяскравішою культурно-детермінованою рисою мовного 

інструментарію інфотейнменту ключових лідерів політичної думки 

США та України у термінах формальних та семантичних площин 

вербаліки їхнього ідіоіміджу виступає легкість сприйняття їх 

аудиторією, що виявляється нерозривно позв’язаним із 

розвантажувальною лексичною нетиповістю виразів та маніпулятивно-

логічним розумінням політичної візуалізації інформації, яка передається 

через застосування вищезазначеного інструментарію. Зокрема,  

дослідження сучасного інфотейнмент дискурсу продемонструвало, що 

політичний діяч США доволі легко здатен подавати інформацію у 

гумористичній формі на відміну від лідера думки України. Інакше 

кажучи, подача політичної інформації в мові сучасних політичних діячів 

є найважчим викликом для їхнього ораторського мистецтва та роботи з 

аудиторією. Крім того, до етносемантично-зумовлених особливостей 

вербалізації концепції ідіоіміджа представників двох лінгвокультур 

відносимо такі: а) акцент на певних характеристиках автобіографів 

(професійні якості – в англомовних автобіографіях; особистісні – в 

українськомовних); б) ступінь асертивності тверджень (інфотейнмент 

США надає аудиторії очевидну свободу щодо формування власних 

висновків (епістемічна модальність)); український інфотейнмент 

вбачається більш категоричним); в) дивергентність у валоративних 

концептах (в американському інфотейнменті превалює апелювання до 

прагматичної, зовнішньої складової концептуальної царини політика – 

ЩАСТЯ, БОГ, РОДИНА, в українському ж – до концептів внутрішнього 

світу людини – ЧЕСНІСТЬ, СЕРЦЕ, ДУША). 

Перспективу нашої розвідки вбачаємо у міждисциплінарному 

компаративному вивченні лінгвістичних моделей неперсоніфікованих 

типів іміджу у різних лінгвокультурах (корпоративний імідж організацій 

у царині бізнесу та політики, культури, освіти, тощо), інтеракцію 

інституційних та неінституціних дискурсів у царині інфотейнменту, 

маргінальні жанри медіадоменів у річищі прагмалінгвістики, когнітивної 

лінгвістики та лінгвокультурології. 
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