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УДК: 372.881.1 

USING LANGUAGE GAMES AT ENGLISH LESSONS 

 

Al–karawi Muqdad (Iraq) 

Scientific adviser: Doctor of Education, Professor Kostikova I.I. 

 

Мета даної статті – дати чітке розуміння поняттю «гра», тому які ігри, чому і як 

використовуються на уроках, провести аналіз мовних ігор, подати їх класифікацію, 

визначити правила успішного використання ігор на уроці англійської мови. У статті йдеться 

про переваги використання ігор, а також про дослідження дидактичного потенціалу мовних 

ігор на уроках англійської мови. Завдання статті полягають у визначенні терміна «гра», описі 

основних форм, видів, функцій мовних ігор. В результаті досліджень відзначено, що гра є 

однією з найбільш ефективних форм організації навчального процесу і у навчанні іноземної 

мови на всіх рівнях має велику педагогічну цінність. 

Ключові слова: мовні ігри, особливості ігор, класифікація, застосування ігор. 

Цель данной статьи – дать четкое понимание понятию «игра», тому какие игры, 

почему и как используются на уроках, провести анализ языковых игр, их классификацию, 

определить правила успешного использования игр на уроке английского языка. В статье 

говорится о преимуществах использования игр, а также об исследовании дидактического 

потенциала языковых игр на уроках английского языка. Задачи статьи заключаются в 

определении термина «игра», описании основных форм, видов, функций языковых игр. В 

результате исследований отмечено, что игра является одной из наиболее эффективных форм 

организации учебного процесса и в обучении иностранному языку на всех уровнях имеет 

большую педагогическую ценность. 

Ключевые слова: языковые игры, особенности игр, классификация, применение игр. 

This paper aims to give a clear understanding of what games are and why and how games 

should be used in the classroom. In this article we give the analysis of language games, their 

classification, determine the rules for successful usage of games in the English classes. The article 

talks about the advantages of using games as well as on the study of didactic potential of language 

games on English lessons. The objectives of the article consist in the definition of "game", 

description of the main forms, types, functions of language games. The studies noted that the game 

is one of the most effective forms of organization of educational process and in the process of 

foreign language teaching at all levels is of great pedagogical value. 

Keywords: language games, characteristics of games, application of game, language acquisition. 

 

At present time the problem of psycho-emotional stress on students had increased. 

Application of game forms of training helps to reduce pressure on the students.                   

Many outstanding teachers have rightly drawn attention to the effectiveness of games 

in learning. And this is understandable. We believe that in the game especially full 

and sometimes unexpectedly reveals the ability of a person, especially a child.                        

In school the special place occupied by such forms of work that provide an active part 

in the lesson, each pupil, increase the authority of knowledge and individual 

responsibility for the results of the pupil’s work. The present method and practice                        

of teaching children in elementary school focuses on the optimal combination                     

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4769370_1_2&s1=%E4%EE%EA%F2%EE%F0%20%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%20%ED%E0%F3%EA
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of different forms, methods and teaching aids. This allows us to more effectively 

address training and educational objectives of the educational program. 

But learning tasks that performed in class, often determine the monotony                        

of intellectual activity of student's by implementing a training goal – securing 

knowledge and skills development. This adversely affects the development                         

of students and process of learning in the future. The priorities of secondary 

education significantly changed in recent years. Today, it’s main goal –                            

the development of creative student's personality.  

The game is one of the most important means of intellectual and moral education 

of children. Lessons using games and game situations are an effective means                           

of upbringing and education, like the rest of the traditional constructions of the lesson                     

the introduction of the game story attracted the attention of the entire class. The urgency 

of this problem is caused by the need for improving methods of psycho-pedagogical 

influence on the emerging personality, to develop self-sufficiency, intelligent, 

communicative and creative abilities.  

One useful strategy to encourage learning a foreign language is using language 

games. When using games in the classroom, it is beneficial for teachers to have                    

a complete understanding of the definitions of games, which usually are defined as                      

a form of play concerning rules, competition, and an element of fun.  

Many scientists have paid attention to the study of the game. Richard-Amato 

says that some teachers think that language games are a waste of time and prefer not 

to use them in classroom since games sometimes have been considered only for its 

one element that is fun. In fact, games can provide English as a foreign language 

(EFL) and English as second language (ESL) students more than that [12]. Ersoz 

considered the following: "Games are highly motivating because they are amusing 

and interesting. They can be used to give practice in all language skills and be used to 

practice many types of communication" [5]. 

According to Carrier [4] teachers should first consider the level of the game to 

fit their students' language level. They should choose the game that fits the purposes 

of that class or the content. Moreover, teachers should consider students' 

characteristics: whether they are old or young, serious-minded or light-hearted, and 

highly motivated to learn or not. They should also consider when the game should be 

used. The main reason why games are considered effective learning aids is that                    

"they spur motivation and students get very absorbed in the competitive aspects                        

of the games; moreover, they try harder at games than in other courses" [1].  
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Schultz [14] said that "...Stress is a major hindrance in language learning 

process. This process [Learning language in traditional way] is by its nature time 

consuming and stress provoking... ... raise the stress level to a point at which                          

it interferes with student attention and efficiency and undermines motivation. ..... One 

method has been developed to make students forget that they are in class ....relax 

students by engaging them in stress-reducing task (games)."  

Next, students learn without realizing that they are learning [14]. Another 

advantage is increasing students' proficiency. Playing games in the classroom can 

enormously increase students' ability in using language because students have a 

chance to use language with a purpose in the situations provided. Hadfield [7] 

confirms that "games provide as much concentrated practice as a traditional drill and 

more importantly, they provide an opportunity for real communication, albeit within 

artificially defined limits, and thus constitute a bridge between classroom and the real 

word." Like in a traditional classroom, students have an opportunity to drill and 

practice using grammatical rules and other functions.  

On the other hand, Lee mentioned that there is a common perception that all 

learning should be serious and solemn in nature and that if one is having fun and 

there is hilarity and laughter, then it is not really learning [10]. This is a 

misconception. It is possible to learn a language as well as enjoy oneself at the same 

time. One of the best ways of doing this is through games. 

Games are fun activities that promote interaction, thinking, learning, and 

problem solving strategies. Often, games have an aspect that permits the players to 

produce information in a short time period. Some games require the players to engage 

in a physical activity and/or complete a mental challenge. They also defined it as                       

an organized activity that usually has the following properties: a particular task or 

objective, a set of rules, competition between players, and communication between 

players by spoken or written language [13, p.153] or as an “activity with rules, a goal, 

and an element of fun” [7]. Language games are not activities mainly aimed to break 

the ice between students or to kill time. Byrne [3] gave the definition to games as                     

a form of play governed by rules. They should be enjoyed and fun. They are not just                       

a diversion, a break from routine activities, but a way of getting the learner to use                           

the language in the course of the game. Similarly, Jill Hadfield [8] defined games                       

as "an activity with rules, a goal and an element of fun." 

Language learning is a hard task which can sometimes be frustrating. Constant 

effort is required to understand, produce and manipulate the target Language.                   
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Well-chosen games are invaluable as they give students a break and at the same time 

allow students to practice language skills. Games are highly motivating since they are 

amusing and at the same time challenging. Furthermore, they employ meaningful and 

useful language in real contexts. They also encourage and increase cooperation. 

There are many advantages of using games in the classroom:  

1- Games are a welcome break from the usual routine of the language class.  

2- They are motivating and challenging. 

3- Learning a language requires a great deal of effort, games help students                    

to make and sustain the effort of learning.  

4- Games provide language practice in the various skill-speaking, writing, 

listening and reading.  

5- They encourage students to interact and communicate.  

6- They create a meaningful context for language use.  

Games have following characteristics: 1. They are based on a learning 

objective.  2. They give the player control over his own destiny. 3. They include 

doable challenges. 4. They are fun and interesting, thus motivating. 5. They are based 

on reality in order to intrinsically motivate the players to continue to play the game. 

6. They require interaction. 7. Games must include everyone.  

According to Bradley [2], games have some characteristics that are 

advantageous to language learners as follows: First, games engage all students                            

in the learning process. Second, games provide an opportunity for collaboration 

and/or cooperation. Third, games provide an enjoyable learning experience.  

According to different writers there are different classifications of games.                    

Lee [10, p.65] classifies games into ten kinds: structure games, vocabulary games, 

spelling games, pronunciation games, number games, listen-and-do games, read-and-

do games, games and writing, miming and role-play, and discussion game. However, 

McCallum [11, p.74] categorizes games for language learning into seven kinds: 

vocabulary games, number games, structure games, spelling games, conversation 

games, writing games, and role-play and dramatics. From these two writers’ division, 

we have five main kinds of games: vocabulary games, structure games, writing 

games, reading games, and games for developing speaking and listening skills. Each 

kind of game focuses on a language component or a skill, so when choosing games, 

one of the factors that teachers have to consider is the aim of the lesson.                                

As mentioned above, the language games chosen in this study must serve the purpose 
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of helping the learners recall vocabulary; therefore, vocabulary games were chosen                   

in this study. Hadfield [7, 8] said that games can take one of the following forms: 

a. Information gap. Students ask their partners to get missing information                         

to complete the task or card they have or together solve a problem. 

b. Guessing games. The player with the information deliberately withholds it, 

while others guess what it may be. 

c. Search games. Players must obtain all or a large amount of the information 

available to fill in a questionnaire or to solve a problem. 

d. Matching games. These games involve matching pairs of cards or pictures. 

Everyone must find a partner with a corresponding card or a picture. 

e. Matching-up games. Each player in a group has a list of opinions, 

preferences, wants or possibilities. Through discussion and compromise, the group 

must reach an agreement. 

f. Exchanging games. Players have certain articles, or ideas which they wish to 

exchange for others. The aim of the game is to make an exchange that is satisfactory 

to both sides. 

g. Collecting games. Players need to collect cards in order to complete a set. 

Combining activities. Players must act on certain information in order to arrange 

themselves in groups. 

h. Arranging games. Players must acquire information and act on it in order                        

to arrange items in a specific order. 

The second taxonomy that Hadfield [8, p.102–104] uses to classify language 

games has many more categories. As with the classification of games as linguistic games 

or communicative games, some games will contain elements of more than one type. 

a. Sorting, ordering, or arranging games. For example, students have a set                           

of cards with different products on them, and they sort the cards into products found 

at a grocery store and products found at a department store. 

b. Information gap games. In such games, one or more people have information 

that other people need to complete a task. For instance, one person might have                      

a drawing and their partner needs to create a similar drawing by listening                             

to the information given by the person with the drawing. Information gap games can 

involve a one-way information gap, such as the drawing game just described, or                       

a two-way information gap, in which each person has unique information, such as                              

in a Spot-the-Difference task, where each person has a slightly different picture, and 

the task is to identify the differences. 
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c. Guessing games. These are a variation on information gap games. One of the 

best known examples of a guessing game is 20 Questions, in which one person thinks 

of a famous person, place, or thing. The other participants can ask 20 Yes/No 

questions to find clues in order to guess who or what the person is thinking of. 

d. Search games. These games are yet another variant on two-way information 

gap games, with everyone giving and seeking information. Find Someone Who is                      

a well known example. Students are given a grid. The task is to fill in all the cells                     

in the grid with the name of a classmate who fits that cell, e.g., someone who is                              

a vegetarian. Students circulate, asking and answering questions to complete their 

own grid and help classmates complete theirs. 

e. Matching games. As the name implies, participants need to find a match for 

a word, picture, or card. For example, students place 30 word cards, composed                          

of 15 pairs, face down in random order. Each person turns over two cards at a time, 

with the goal of turning over a matching pair, by using their memory. 

f. Labeling games. These are a form of matching, in that participants match 

labels and pictures. 

g. Exchanging games. In these games, students barter cards, other objects, or ideas. 

Similar are exchanging and collecting games. Many card games fall into this category. 

h. Board games. Scrabble is one of the most popular board games that 

specifically highlight language. 

i. Role-play games. Role play can involve students playing roles that they do 

not play in real life, such as dentist, while simulations can involve students 

performing roles that they already play in real life or might be likely to play, such as 

customer at a restaurant. Dramas are normally scripted performances, whereas in role 

plays and simulations, students come up with their own words, although preparation 

is often useful. 

Nonetheless, Greenall [6, p.11] classifies games in a different way: 

a. Do-it-yourself simulation. It is an activity in which the students play 

themselves in a situation which he/she has either experienced or can at least relate to 

in some way. 

b. Role-play. Students are required to react in accordance with the identity or 

the role marked on the card, developing the character with improvised dialogue in 

either an everyday situation or a clearly defined setting. 
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c. Describing. This is a simple situation in which one person has a certain item 

of information which he/she can only reveal by drawing, mime, roundabout 

description or Yes/No answer to questions put by the others. 

d. Matching pairs. This is where words, pictures, lines of dialogue, etc. are 

divided into more than two parts and then shuffled. One part is given to each of the 

students who must then find his/her partner. 

e. Jigsaw. It is similar to Matching Pairs. It is divided into more than two parts 

and the students have to work to match them together. 

f. Logical sequences. This technique is similar to Jigsaw, but it is used for 

materials such as strip cartoons, song lyrics or proverbs of which the components can 

be reconstructed in the correct and logical order. 

g. Board games. Teacher thinks of a situation, which involves some sequence 

of events, and asks students to think of a number of favourable and unfavourable 

events which might occur as the players proceed. 

h. Discussion. Activities can be used as a springboard for discussion or 

questionnaires. 

These above games can be played in pairs, groups, or with the whole class. They 

can be card games, board games, puzzles, and role-play according to the size of the class 

or the excitement of the games. Games are diverse and techniques used to carry them are 

various. They can be used at any stages of a class [9, p.101]. This study only focused                     

on labelling games in which participants matched labels with pictures. In our study                        

we also single out three aspects of relevance of using educational games. The social 

aspect. The scientific aspect. The practical aspect. To use games effectively                            

in the classroom the teacher should adhere to the following rules: 

1. The game must have a clear learning objective and purpose. It should be 

clear what the students are learning and practicing in the activities and procedures                   

of the game. For example, for vocabulary identification the students can draw or act 

out the word. These games have a clear purpose and their format can be repeated                        

in different sections or units. 

2. The teacher should assign students to teams. The grouping may depend on 

many things but it should ultimately depend on the task the students will be 

completing. Having fair teams depends on knowing the students’ abilities and 

personalities fairly well. Obviously, the latter option does not usually promote much 

discourse about the language or learning in general. Other students will try to pair up 

with the know-it-all and be carried through the game. 
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3. Be sure to explain all necessary procedures and rules clearly and slowly. 

Make sure everyone is listening and understands. If necessary, ask the students                    

to restate them. With games that have been played before, ask the students to state                   

the rules and procedures prior to beginning game play. 

4. Be consistent. If necessary, use a timer to make sure that everyone has the same 

amount of time to answer. Do not start another round if all the teams will not have                   

a chance to go before class ends. Decide if only the first answer will be accepted because 

sometimes students say things incorrectly, realize it after they say it and then fix it. 

5. Be prepared. Make sure that there are enough materials, time, questions, etc. 

As an educator the unexpected always happens: an assembly, absent students, extra 

or not enough time. It is the facilitator’s job to make educated and well-thought out 

decisions on the spot. Knowing how the game works helps making those decisions. 

6. Maintain a non-threatening environment. All standard classroom rules and 

procedures should be observed when playing games. For example, unacceptable 

behaviour should include name calling and belittling. Before we play our very first game 

we discuss how to treat and talk to others. Additionally, by saying those things certain 

students may become less likely to participate and thus their learning is curtailed and 

they are entitled to more. Furthermore, it is just generally hurtful and mean. 

7. It may be useful to have students create games. I only recommend this after 

the students have had exposure to educational games in the classroom setting so that 

they are familiar with game operation and how the teacher chooses to manage them. 

It is important to set boundaries or requirements for the games so that the students 

can narrow the focus of their creativity. Games allow the students to show a little of 

their true personalities, build relationships with others, and practice various skills. 

They also allow the facilitator to see who knows the information and who is or is not 

afraid to share it. Also it becomes more apparent what students need more instruction 

or what concepts can or cannot be performed adequately. 

To summarize it all, we can say that, basically, game is one of the fundamental 

learning activities and not only in studying foreign languages. Games in language 

learning at all levels have great pedagogical value. It was well documented in different 

scientific works and articles. Apart from their motivational value as an enjoyable form of 

activity, they provide a context in which the language is embedded. This context is 

'authentic' in the sense that the game creates its own world: for the duration of the game, 

it replaces external reality. Games also create the circumstances for meaningful 

repetition. Furthermore, the same game can be played many times yet never produce 
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identical outcomes. Needless to say, games also ensure that the players interact with 

each other, and this interaction is usually played out in language. 

We can conclude that: 

 Games should be regarded as supplementary activities. The whole 

syllabus should not be based on games only – even for young learners.  

 When choosing a game, the teacher should be careful to find an 

appropriate one for the class in terms of language and type of participation.  

 Once the game has begun, the teacher should not interrupt to correct 

mistakes in language use.  

 The teacher should not compel an individual to participate. Some 

learners may not want to participate due to personal reasons. Forcing students to 

participate usually does not have successful results.  

 A game which looks wonderful on the paper may not work in the actual 

classroom setting. If it is tiring or boring, it should be stopped.  

 Give clear instructions. Unless the learners know what he is expected to 

do and how to do it, the aim cannot be achieved, and the game cannot be played. 

Games are serious devices by which we can create an interesting activity. 

Students learn the grammar items without knowing that they are learning. Moreover 

it encourages their participation. A game can help both young and adults to forget 

that they are learning and enjoy the experience while enhancing in a quickly and 

efficient way their knowledge and competences. It can be clearly seen that games can 

capture students' attention and participation. They can motivate students to want to 

learn more. Moreover, they can transform a boring class into a challenging one. 

Concisely, games help engage all students, provide an opportunity for collaboration 

and/or cooperation, and provide an enjoyable learning experience. 
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У статті здійснено опис різновидів сучасних методів та підходів до навчання 

писемного мовлення і їх ролі у навчанні іноземної мови учнів початкових класів, розглянуто 

основні види вправ, які удосконалюють вміння та навички творчого письма. 

Ключові слова: вміння та навички, вправа, метод, навчання іноземній мові, писемне 

мовлення, початкові класи, творче письмо. 

В статье описаны разновидности современных методов и подходов к обучению 

письменного говорения и их роль в обучении иностранному языку учеников начальних 

классов, рассмотрены основне виды упражнений, которые усовершенствуют умения и 

навыки твоческого письма. 

Ключевые слова: метод, начальные классы, обучение иностранному языку, 

письменное говорение, творческое письмо, умения и нывыки, упражнения. 

This article describes the variety of modern methods and approaches to teaching writing 

speaking and their role in teaching a foreign language to primary school pupils. The article also 

looks at the basic types of exercises that will improve skills creative writing.  

Keywords: creative writing, exercises, method, primary classes, skills, teaching a foreign 

language, writing speaking. 

 

Навчанням писемного мовлення методисти почали займатися давно і вже 

знайшли певні шляхи розв'язання цієї проблеми. Письмо та писемне мовлення 

розглядалось раніше в методиці навчання іноземних мов головним чином як засіб 

навчання, що знайшло своє відображення в усіх попередніх шкільних програмах. 

Проблема, що немає чітко побудованої методики навчання писемному мовленню 

учнів молодших класів стає досить актуальною і сьогодні. 

Зараз часто можна спостерігати недостатній рівень розвитку писемного 

мовлення школярів. Насамперед, не закладається міцна основа графічних та 

орфографічних навичок, не формуються навички техніки письма. Однією                          

з причин цього може бути недостатня кількість та різноманітність вправ для 

кожного з етапів навчання писемного мовлення у підручниках, навчальних 

посібниках, які використовуються в школах.  На наш погляд, на особливу увагу 

заслуговує питання розробки системи вправ, які удосконалюють вміння та 

навички писемного мовлення. Саме на цьому ми і зосередимось докладніше. 

Об’єктом дослідження є писемне мовлення іноземною мовою                            

на початковому ступені середньої загальноосвітньої школи. 
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Предмет дослідження – технологія навчання учнів початкових класів 

писемного мовлення. 

У психологічному та психолінгвістичному аспектах проблема писемного 

мовлення в учнів початкових класів розглядалась багатьма відомими вченими, 

які займалися проблемами навчання рідної та іноземної мов. Серед них 

В.О. Артемов, Б.В. Беляєв, Л.С. Виготський, М.І. Жинкін, І.О.Зимня, 

К.О. Лазаренко, О.М. Леонтьєв, Р.М. Лінов, О.Р. Лурія, Т.В.Рябова, І.О.Синиця 

та інші. Певне вирішення проблеми знаходимо в роботах методистів 

А.А. Абрамової, Г.Г. Бедросової, Т.І. Гущиної, О.О.Долгіної, І.М.Мельник, 

С.В. Литвин, О.В. Пінської та інших. Ці дослідження є вихідними 

передумовами нашого дослідження. 

Мета статті – розглянути основні види вправ, які удосконалюють вміння 

та навички писемного мовлення, а також перевірити їх ефективність на учнях 

початкових класів.  

Відповідно до мети, об’єкту, предмету визначимо основні завдання 

дослідження: 

1. На основі аналізу наукових джерел розкрити сутність понять 

«писемне мовлення», «письмо». Схарактеризувати основні види іншомовного 

писемного мовлення. 

2. Теоретично розкрити сучасні методи та підходи до навчання 

писемного мовлення в учнів початкових класів. 

3.  Розробити систему комунікативних та умовно-комунікативних 

вправ, які полегшують формування навичок та вмінь писемного мовлення.  

4. Розробити урок з використанням комунікативних та                          

умовно-комунікативних вправ і перевірити його ефективність на практиці. 

На початку ХХІ століття зросла роль письма у навчанні іноземної мови. 

Не можна не враховувати і практичну значимість писемного спілкування                         

у світлі того, що з'явилися нові технічні засоби для здійснення комунікації, такі, 

як інтернет, факс, персональний комп'ютер.  

Проблемі навчання писемного англійського мовлення тривалий час не 

надавали великого значення ні в педагогічному, ні в науковому середовищі, 

хоча слід враховувати, що саме англійське писемне мовлення відіграє важливу 

роль при працевлаштуванні, при заповнюванні офіційних бланків, анкет, 

рецензій, формулярів. Найчастіше письмо виступало як допоміжний засіб 

навчання іншим видам мовної діяльності – говорінню, читанню, аудіюванню. 
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Сьогодні ситуація змінилася. До міжнародного спілкування залучається велика 

кількість людей різного віку, професії й інтересів. 

Писемне мовлення – це специфічний вид мовленнєвої діяльності, що має 

ряд особливостей, які відрізняють його від усного мовлення, а також                          

від писемного мовлення рідної мови, і його необхідно спеціально навчати [2, с.61].  

Процес формування писемного мовлення починається із внутрішнього 

мовлення, зі складання програми майбутнього висловлювання. Він включає 

розумову діяльність по відбору лексичних одиниць, організації їх у граматично 

оформлені речення та об'єднанню цих структур у великі відрізки мовлення – абзаци. 

Проведений аналіз психологічних передумов навчання школярів                          

у загальноосвітніх середніх закладах освіти писемного англійського мовлення 

дозволив С. Скуратівському зробити висновок, що усне і писемне мовлення 

перебувають у найтіснішому взаємозв’язку, який ґрунтується на спільності 

комунікативної функції обох форм мовлення. Тому навчання одного виду 

мовлення сприяє розвиткові іншого [4, с.22].  

Письмо удосконалює усне висловлювання, сприяє формуванню навичок 

самоконтролю. Велика питома вага письма у домашній роботі з іноземної мови не 

є випадковістю. Цей факт пояснюється психологією школярів: вони зазвичай 

приділяють більше уваги виконанню письмових завдань, ніж усних. Під час 

класної роботи письмо – найбільш економний, надійний, ефективний та масовий 

спосіб контролю знань та рівня володіння мовою. Інтерес методистів до засобів 

розвитку писемного англомовного мовлення учнів обумовлений тим, що письмо 

супроводжує навчання в продовж усього періоду занять у середньому 

загальноосвітньому закладі. Воно охоплює різні сфери навчальної діяльності 

школярів: написання стислого змісту прочитаного або прослуханого тексту, 

складання речень, резюме, тез, проектів та ін. Тому навички й уміння володіння 

письмом доцільно розвивати поступово з урахуванням тих методичних завдань, 

які визначаються кожним етапом навчання у середньому загальноосвітньому 

закладі (початковий, середній). Головною метою роботи вчителя вважається 

створення на занятті таких психолого-педагогічних умов, які допомагають 

школярам досягти рівня іншомовної комунікативної компетенції, який був би 

достатнім для здійснення спілкування у різноманітних життєвих ситуаціях.  

Одним із основних видів іншомовного писемного мовлення є творче 

письмо, навчання якого є найскладнішим. Творче письмо робить слова та ідеї 

незабутніми. Творчо використовуючи іноземну мову, учні перетворюють її на 
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власну, а творчі завдання допомагають відчути впевненість у своїх вміннях. 

Творче письмо має такі види: виконання проектів; складання діалогів; 

написання реферату; складання описів; ведення записів [3, с.124]. 

Для навчання письма пропонуються комплекси умовно-комунікативних і 

комунікативних вправ, які містять три компоненти: 1) комунікативне завдання, 

яке включає мотиваційно-цільовий аспект (план учителя) і приймається учнем 

як комунікативне завдання, 2) розв'язання комунікативного завдання (план 

навчання); 3) контроль або самоконтроль. 

Умовно-комунікативні вправи використовуються для засвоєння мовного 

матеріалу у графічному оформленні, а також для автоматизації операцій, пов'язаних з 

письмовим викладом думок. До цього типу відносять вправи з моделями 

(трансформація моделей, розширення їх тощо). Особливе значення мають вправи на 

розширення висловлювання. Цінність таких вправ у тому, що вони формують 

механізм випередження або механізм вірогідного прогнозування, що має велике 

значення для створення писемного висловлювання. 

Комунікативні вправи забезпечують вміння логічно і послідовно, своїми 

словами передати ту чи іншу інформацію. Це перефраз, скорочення тексту, 

вибір ключових слів з тексту. Для навчання логічного викладу думок 

пропонується складання різноманітних планів [7, с. 62]. 

Згідно Рекомендацій Ради Європи для розвитку уміння творчого викладу 

думок пропонуються наступні завдання: 

– мозкова атака (викладач формулює ряд тематично направлених питань, 

які можуть бути записані на дошці; кожен учень дає на них відповіді, а вчитель 

записує їх на дошці для подальшого вживання учнями);  

– "clustering"або "mapping" (звуження понять до ключових слів із даної 

теми та розширення понять від ключового слова; [6, с. 41] 

– кубування (складний процес, суть якого полягає в розгляді якогось 

предмета із шести точок зору: опишіть його, порівняйте його, зіставте його, 

проаналізуйте його, застосуйте його, обговоріть); 

– інтерв’ю можна вважати одним із найпростіших способів акумуляції ідей, 

тому що учні початкового етапу навчання можуть брати інтерв’ю один у одного.                        

Це створює невимушену атмосферу у класі. Час проведення обмежується п’ятьма 

хвилинами, і час написання основних напрямків, як правило, п'ятнадцятьма 

хвилинами. Потім написане учнями читається вголос, обговорюється, перевіряється 
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вчителем та доопрацьовується автором. Цей прийом знімає появу помилок та 

допомагає учням краще пізнати один одного [5, с.48]. 

Після опрацювання теоретичного матеріалу, було проведено 

експериментальне навчання з метою перевірки ефективності комунікативних та 

умовно-комунікативних вправ на практиці. У процесі експериментальної 

перевірки ми розробили урок на тему: «Лист зарубіжному другові», метою 

якого було створити умови для закріплення навичок написання неофіційного 

листа англійською мовою і виховання інтересу до іноземної мови шляхом 

включення в практичну діяльність. Урок  було розраховано на дітей 3 класу, які 

вже вміли читати та розповідати про себе (3 – 4 речення) англійською мовою. 

В експерименті приймали участь учні 3-А класу, ЗООШ № 150. У групі з 

англійської мови навчаються 13 осіб з цього класу, з них 9 жіночої статі та 4 

чоловічої статі. 

У навчанні написання листа зарубіжному другові виділяють два етапи: 

підготовчий та мовленнєвий. До першого належать такі дії: відбір необхідної 

лексики; складання плану до змісту листа; правильне оформлення листа і 

конверта. Етап мовлення включає письмовий виклад змісту листа за вказаною 

темою. Вчитель зобов’язаний пояснити учням правила оформлення ділового 

листа (прізвище та адреса пишуться у горі ліворуч, праворуч вказується назва 

міста, з якого відправляється лист; після коми – дата відправлення; нижче – 

ліворуч або посередині листа формулюється звернення до адресата. Крім того, 

вчитель повинен подати форми звернення до незнайомих, знайомих осіб, 

друзів, фрази-кліше для початку листа). 

У зв’язку з цим наш урок складається з 10 етапів:  

1. Організація класу і привітання; 

2. Фонетична розминка; 

3. Актуалізація лексичного матеріалу, мовленнєва розминка; 

4. Вивчення нового матеріалу; 

5. Первинна перевірка отриманих знань; 

6. Закріплення нових знань; 

7. Застосування знань; 

8. Систематизація та узагальнення знань; 

9. Домашнє завдання; 

10. Підбиття підсумків уроку. 
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Так як нам необхідно перевіририти вплив умовно-комунікативних та 

комунікативних вправ на формування писемного мовлення в учнів початкових 

класів, ми більш детально розглянемо етап актуалізації лексичного матеріалу, 

вивчення нового матеріалу, етап первинної перевірки отриманих знань ти етап 

закріплення нових знань.  

Фрагмент уроку у межах експериментального навчання виглядав таким чином: 

3. Актуалізація лексичного матеріалу. Мовленнєва розминка. 

Let's remember the words. Please, read the word, find the transcription and 

translate it into Russian. Good. Які ж ключові слова нашої теми уроку? 

(Letter , friend, address, to write) 

4. Вивчення нового матеріалу. 

Ознайомлення з письмом Тома.  

Dear pen friend! 

Hello! My name is Tom. I am 9 years old. My birthday is on the 7
th

 of April.                        

I live in London with my Mum and Dad. My Clean Street is long and nice. My house 

is number 5. I have a dog and a cat. My dog's name is Grey. My cat's name is Pussy. 

I like football and tennis.  

P.S. Please write back. 

Your pen friend 

Tom Scott. 

Давайте ж познайомимося з листом, а спочатку розглянемо конверт                        

з адресою. Кому довіримо читання листа? Please ...read the letter.                           

Thank you... Діти, що ви дізналися з листа? Хто написав листа? Про що? 

5. Первинна перевірка отриманих знань. 

- Зараз я роздам вам текст цього письма, щоб ви краще могли 

познайомиться з автором.  Look through the letter.  

- А зараз, давайте подивимося, наскільки правильно ви зрозуміли текст. 

Відзначте "+" ті пропозиції, які відповідають тексту, і "–" не відповідають 

тексту. Відзнач «+» або «–» 

1. My name is Bob. 

2. I am 9 years old. 

3. My birthday is on the 7
th

 of May. 

4. I live in Novouralsk. 

5. I have a dog and a cat. 

6. My Green Street is long and nice. 
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7. My house is number 25. 

8. My dog’s name is Grey. 

9. My cat’s name is Pussy. 

- Давайте перевіримо ваші відповіді. Тепер попрацюйте з карткою «Вибери 

правильну відповідь» 

1. My name is... 

a) Bob 

b)  Tom 

c) Tim 

2. My birthday is on ... 

a) the 7
th
 of January 

b)  the 17
th

 of April 

c) the 7
th
 of April 

3. I live in London with …  

a) my Grandmum and Mum  

b)  my Dad and sister 

c) my Mum and Dad 

4. I have... 

a) a dog and a mouse 

b)  a crocodile and a cat 

c) a dog and a cat 

5. I like... 

a) football and basketball 

b)  football and tennis 

c)  tennis and hockey 

Отже, на етапі актуалізації лексичного матеріалу, ми запропонували 

учням прочитати вірш «Writing letters to friends», і попросили їх виписати 

ключові слова з цього вірша, відповідні до теми уроку.  Це були такі слова: 

letter, friend, address, to write. Виписані слова для учнів не були новими, тому 

що це урок закріплення, але вони допомогли їм сформулювати цілі уроку. 

Таким чином ми активізували лексичні одиниці, які нам необхідні для 

написання листа зарубіжному другу. На четвертому етапі – етапі вивчення 

нового матеріалу, ми створили ніби казкову атмосферу – змусили дітей уявити, 

що Том, наш друг із Англії, прислав нам листа та попросили одного з учнів 

прочитати його. Останні діти уважно слухали, а після прочитаного змогли 
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відповісти на запитання за змістом листа. При виконанні цієї комунікативної 

вправи, діти з легкістю змогли переказати зміст тексту та потренували свої 

навички аудіювання. На п’ятому етапі – етапі первинної перевірки отриманих 

знань, ми запропонували учням прочитати текст, щоб вони краще могли 

познайомитись з автором, але не перекладати його. А щоб зрозуміти наскільки 

вони зрозуміли зміст, попросили їх виконати декілька умовно – комунікативних 

вправ. Перша вправа була відзначити «+» або «-» і друга вправа – обрати 

правильну відповідь. Більша половина дітей виконали ці вправи без жодної 

помилки. І на останньому етапі – етапі закріплення нових знань, ми 

запропонували дітям виконати умовно-комунікативну вправу – закінчити 

речення написанні на дошці. Отже, на цьому етапі учні, вже майже самостійно 

змогли відтворити початковий текст, який вони читали на етапі вивчення 

нового матеріалу. На наступних етапах ми розповіли дітям, що прізвище та 

адреса пишуться у горі зліва, праворуч вказується назва міста, з якого 

відправляється лист; після коми – дата відправлення; нижче – зліва або 

посередині листа формулюється звернення до адресата та роздали їм зразки 

листа та конверта Тома. Також ми написали фрази – кліше для закінчення 

письма на дошці.  

Домашнє завдання було написати листа зарубіжному другу, Тому про 

себе за зразком письма Тома, що можна розглядати як комунікативне завдання. 

На наступне заняття всі учні принесли листи, рівень написання яких може бути 

оцінений як високий та середній. Це свідчить про те, що умовно-комунікативні 

та комунікативні вправи позитивно впливають на формування писемного 

мовлення учнів початкових класів. 

Таким чином, писемне мовлення – це специфічний вид мовленнєвої 

діяльності, що має ряд особливостей, які відрізняють його від усного мовлення, 

а також від писемного мовлення рідної мови, і його необхідно спеціально 

навчати Письмо – найбільш економний, надійний, ефективний та масовий 

спосіб контролю знань та рівня володінням мовою.  

Для навчання письма пропонуємо умовно-комунікативні і комунікативні 

вправи. 

Експериментальне навчання включало урок, на якому вчитель 

запропонував різноманітні комунікативні та умовно-комунікативні вправи. 

Однією із комунікативних вправ була написання листа зарубіжному другу. Учні 

виконали цю вправу самостійно, та успішно впорались з нею.  
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Це свідчить про те, що умовно-комунікативні та комунікативні вправи 

позитивно впливають на формування писемного мовлення учнів початкових класів. 

Проведене дослідження не вичерпує окреслену проблему. Перспектива 

подальшого дослідження може полягати у деталізації та реалізації педагогічних 

умов щодо організації уроків по формуванню писемного мовлення.  
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У статті досліджено значення поняття «модальність», а також її основні види: 
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The article examines the meanings of modality. The concepts of "primary/secondary" 

modality have been considered. The role of context in determining the type of modality has been 

studied. 
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Humans are often disposed to consider, make, and evaluate judgments about 

what is possible and necessary, such as when we are motivated to make things better 

and imagine how things might be. We judge that things could have been different 

than they actually are, while other things could not have been. These modal 

judgments and modal claims therefore play a central role in human decision-making 

and in philosophical argumentation. These facts speak for the topical value of the 

research aimed at linguistic foundations of such mental activities.  

The object of the research was meanings of modal verbs in modern English. 
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The subject of the research was peculiarities of reailization of 

primary/secondary modality in modern English speech.  

 The goal of the research was to define the peculiarities of meanings of modal 

verbs in modern English speech. 

To achieve this goal it was necessary to solve the following tasks: 

1. to analyze the scope of the notion of modality; 

2. to analyze the factors which influence the understanding of the meaning of a 

modal verb; 

3. to select modal verbs, analyze the natural contexts of their use and define the 

percentage of use of primary/secondary modality. 

The following methods were used: observation of the functioning of modal 

verbs in authentic contexts, analysis of the scientific literature concerning the 

problem of the research, total sampling method, elements of statistic analysis.  

Practical value. Newest examples which help students understand fully the 

meaning of a modal verb in communication have been analysed. Students get 

information from authentic contexts, thus developing grammar skills via observing 

natural use of  such a complicated phenomenon as modals.  

Novelty. New examples taken from modern English speech have been studied. 

Linguists and language educators rethought the status of modality in language 

teaching and learning, and the nature and type of modal constructions, which affect 

the understanding of an utterance. Modal meanings are concerned with the attitude of 

the speaker to the hearer or to what is being said [1; 2; 3]. 

Whereas facts about what is actual are facts about how things are, facts about 

modality (i.e., what is possible, necessary, or impossible) are facts about how things 

could, must, or could not have been.  

At the first stage of our investigation we dwelt on some issues connected with 

the definition of modality. It was shown that depending on one’s personal feelings, 

relationships or communicztive context, different people use different modal verbs. 

We frequently use modals when we are concerned with our relationship with 

someone else. We may, for example, ask for permission to do something; grant 

permission to someone; give or receive advice; make or respond to requests and 
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offers, etc. We can express different levels of politeness both by the forms we choose 

and the way we say things.  

Modals have two major functions which can be defined as primary and 

secondary. In their primary function, modal verbs closely reflect the meanings often 

given first in most dictionaries. In their secondary function, nine of the modal 

auxiliaries (not shall) can be used to express the degree of certainty/uncertainty a 

speaker feels about a possibility. They can be arranged on a scale from the greatest 

uncertainty (might) to the greatest certainty (must). The order of modals between 

might and must is not fixed absolutely, but varies according to the situation. Let’s 

analyse the contexts of their use. 

can - 38% 

can (primary meaning) - 36% can (secondary meaning) - 2% 

1. She can locate anyone just by thinking 

about them.
 [1]

 

2. Until we get more information, we 

can’t allow them do it.
 [1]

 

3. I can do anything I want.
 [1]

 

4. Can you shut her up?
 [1]

 

5. We can make any modifications you 

need immediately.
 [1]

 

6. I can assure you, we have retrieved the 

lost piece.
 [1]

 

7. I can’t save my father without it.
 [1]

 

8. You are the only one who can tell me 

what really happened.
 [1]

 

9. We can’t take any chances.
 [1]

 

10. They can’t run, they can’t hide. 
[1]

 

11. Imagine what they can do with all 

Evos out there.
 [1]

 

12. We can take care of each other.
 [1]

 

13. What can I do for you?
 [1]

 

14. Can we not dredge up the past for once?
 [1]

 

15. What if I can’t save them all by 

myself?
 [1] 

16. You can’t have it both ways, Governor. 
[2]

 

17. No one can prepare to become the 

president. 
[2]

 

18. If it doesn’t make you feel 

comfortable, I can do it on my own. 
[2]

 

19. I can’t guarantee that we can track 

them down in less than 24 hours.
 [2]

 

1. Can you really give an Evo the 

same legal rights as a human?
 [1] 

2. They can’t be far.
 [1]
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20. Well, you can always say no, Governor.
 [2]

 

21. We have a plan for how we can 

handle this without your participation.
 [2] 

22. Why can’t we fly?
 [1] 

23. Can’t risk it.
 [1]

 

24. They can’t force her to talk to you, sir. 
[2]

 

25. But you can’t let him take advantage of it.
 [2] 

26. Why can’t I just go out for once?
 [1]

 

27. I can’t believe that my own daughter is 

becoming one of my best operatives.
 [1]

 

28. You can’t do this to us!
 [1]

 

29. You can’t tag us like animals!
 [1]

 

30. Can I come with you?
 [1]

 

31. We can’t leave her like this.
 [1]

 

32. Can we just listen to something else, please?
[1]

 

33. You can’t send me back there!
 [1] 

 

34. Can we all get on the plane now?
 [1] 

35. If I can’t, you stay with us till you get settled 
[1] 

36. Can I borrow your car?
 [1]

 
 

Тhe table above vividly shows the difference in the frequency of occurrence in 

favour of primary modality (36% out of 38% of usage of the modal verb can).
 

 

could - 14% 

could (primary meaning) - 7% could (secondary meaning) - 7% 

1. I couldn’t get near her, but now, I 

can get all my answers.
 [1]

 

2. How could I risk exposing who I 

am?
 [1]

 

3. I was thinking we could add some 

performance cylinder heads.
 [1]

 

4. I used to be so afraid to show him 

what I could do, but this whole time, 

we could’ve been a team.
 [1]

 

5. You could taste the sting of the 

metal on your tongue… 
[2]

 

6. They still couldn’t hide from your 

mother. 
[1] 

7. We could call it life.
 [1]

 

1. It could take up to six hours.
 [1]

 

2. It could be a thing.
 [1]

 

3. He could’ve been a teacher, a 

doctor…
[1]

  

4. I could ask her face-to-face what 

happened to my sister.
 [1]

  

5. We could rent a boat and watch the 

sunset and maybe open a bottle of wine, 

be normal like we used to be.
 [1]

  

6. You could’ve asked me privately 

first.
 [2]

  

7. You know if I could change it.
 [1] 

 

As it can be noted, the modal verb could  surprisingly shows equal frequency of use. 
 

may - 1% 

may (primary meaning) - 0% may (secondary meaning) - 1% 

 1. There is one person who may 

have the answers.
 [1] 
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As we can see from the table above, the modal verb may demonstrates low 

occurrence in modern English speech. 
 

might - 5% 

might (primary meaning) - 1% might (secondary meaning) - 4% 

1. We all have a unique purpose, and 

try as we might.
 [1]

 

1. I might not be ready.
 [1] 

2. You might want to stand back.
 [1]

 

3. I might have said yes.
 [1]

 

4. I have a feeling he might be onto 

me as well.
 [1] 

 

As it can be noted, the modal verb might is oftener used to denote possibility. 
 

must - 4% 

must (primary meaning) - 3% must (secondary meaning) - 1% 

1. We must rely on ourselves to find 

solutions to the dire problems 

humanity faces.
 [1]

 

2. Which is why we must fight them 

back with life.
 [1]

 

3. Is it something we must learn over 

time, a growing awareness derived 

from life`s toys and sorrows? 
[1]

 

1. You must have seen that.
 [1]

 
 

As we can see from the table above, the modal verb must refers mostly to 

obligation, duty or necessity. 
 

have to (primary meaning) - 13% 

1. You just have to concentrate harder.
 [1]

 

2. But we don’t have to leave this time.
 [1]

 

3. We have to go.
 [1]

 

4. We have to get out of this town.
 [1]

 

5. I will just have to get to him first.
 [1]

 

6. You have to run!
 [1]

 

7. You know what you have to do.
 [1]

 

8. I’ve got save reading what I have to do. 
[2]

 

9. Well, I have to say, I agree with the general. 
[2]

 

10. And now we have to move forward.
 [2]

 

11. We have to work through the FBI.
 [2] 

12. I had to stay there in their suite!
 [2] 

13. Why’d you have to turn it down?
 [1]

 
 

From the table above, we can see that the modal verb have to is only used to 

denote the primary meaming of necessity. 
 

 

need (primary meaning) - 8%   

1. I need to go to a hospital.
 [1]

 

2. I need to know how my daughter died!
 [1]
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3. You need to come with us.
 [1]

 

4. You need to get out of here now.
 [1]

 

5. I need you to find me that child.
 [1]

 

6. It just needs to happen before Election Day. 
[2] 

7. This is a time when America needs to pull together and… 
[2]

 

8. I need to discuss with my people.
 [2] 

 

As it can be noted, the modal verb need realizes only the primary meaning, too. 
 

should (primary meaning) - 14% 

should (primary meaning) - 8% should (secondary meaning) - 

6% 

1. There is nothing in the Bill of Rights 

that says we should.
 [1]

 

2. I think we should go west to LA.
 [1]

 

3. I think maybe I should sit out this 

next appointment.
 [1]

 

4. You should understand that better that 

anyone.
 [1] 

 

5. Maybe you should speak to him 

directly. 
[2]

 

6. There is no reason you shouldn’t keep 

this and retire with honor. 
[2]

 

7. We should keep our mouths shut.
 [2]

 

8. In the meantime, the president is 

reaching out to Governor Conway 

should contact with the captors be 

established.
 [2]

 

1. I should have reached out to her.
 [1]  

 

2. You shouldn’t have come.
 [1]

 

3. We should be online by then.
 [1]

 

4. Then you should’ve seen this 

coming.
 [1]

 

5. You should’ve never found me.
 [1] 

6. That was a mistake and I should’ve 

pushed back on it more.
 [2] 

 

As we can see from the table above, the modal verb should demonstates a 

wider range of meanings, functioning in all kinds of contexts. 
 

 

would - 3% 

would (primary meaning) - 2% would (secondary meaning) - 

1% 

1. Mr. President, Mrs. Underwood, would 

you please come with me?
 [2]

 

2. General, would you care to comment? 
[2]

 

1. It`s what he would have wanted. 
[1] 

 

As it can be seen from the table, the modal verb would generally has a limited 

use mostly in formal contexts, however, denotes both types of meanings. 

Qualitative analysis made it possible to draw a conclusion about different 

meanings of modal verbs in modern English speech. Thus, we can state that in 

modern American TV-series modal verbs (have to, need, should) demonstrate the 
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absence of the meaning of probability, while modals (can / could, may / might) still 

realize this meaning to some extent. 

Quantative analysis enabled us to draw a conclusion about the percentage of 

modal meanings in modern American TV-series. We can confidently state that the 

frequency of secondary modality is decreasing. However, the reasons underlying 

such a tendency require further analysis, thus the perspective of our work we see in 

designing teaching materials for ESL students, which will serve both a reference and 

a workbook, and which will introduce students to the form, meaning, and usage of 

basic modal meanings in modern English.  
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Стаття присвячена розгляду поняття газетно-публіцистичного стилю, особливостям 

його перекладу, зокрема лексичному та стилістичному аспектам та основним 

перекладацьким трансформаціям, які використовуються для перекладу газетних матеріалів. 
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The article reveals the peculiarities of the newspaper style, special features appearing during 

translation, in particular lexical and stylistic aspects of translation, as well as the main translation 

transformations. 

Key words: translation, newspaper text, translation method. 

 

В сучасному світі, вивчення загальної теорії перекладу є необхідною 

наукою, не кажучи вже про теорію газетно-інформаційного перекладу. 

Дослідження особливостей перекладу цього жанру, зважаючи на постійне 

збільшення видань газетно-інформаційних матеріалів, набуває значної 

популярності. Тому збільшується і необхідність вивчати іноземну мову,                         
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а саме англійську, з метою подальшого її практичного використання                            

в газетно-інформаційній сфері.  

Проблему перекладу газетних матеріалів досліджували різні вчені-

лінгвісти. Багато уваги приділяється вивченню особливостей мови газет, 

лексичним особливостям перекладу газетних текстів, стилістичному аспекту 

перекладу газетних матеріалів та ін. [9, с.301]. Значна увага, що приділяється цій 

проблемі у науковій літературі, свідчить про те, що дана тема є досить 

актуальною і потребує подальшого вивчення фахівцями. 

Метою роботи є визначення лексико-стилістичних особливостей газетних текстів 

англомовних публіцистичних видань та аналіз шляхів їхнього відтворення 

засобами української мови. 

Об'єктом дослідження виступає англомовний газетний текст та його 

переклад українською мовою. 

Предмет дослідження – лексико-граматичні трансформації як засіб 

досягнення адекватності перекладу. 

XXI століття ставить нові завдання в інформаційному просторі людства. 

Нескінченна різноманітність сучасного світу передається за допомогою засобів 

інформації у відчуттях і інтерпретаціях численних учасників міжнародного 

інформаційного процесу – журналістів, кореспондентів, коментаторів, 

телеоператорів. Громадські трансформації як в дзеркалі відбиваються в мові. 

Публіцистичний стиль більшою мірою, ніж всі інші стилі мови, сприймає                      

ці зміни. Тому постійно зростає значення перекладацької діяльності, і разом                     

з ними виникають і перекладацькі проблеми [10, с.102]. 

Головна мета перекладу – досягнення адекватності. Адекватний переклад 

А.В. Федоров визначає як "вичерпну передачу смислового змісту оригіналу і 

повноцінна функціонально-стилістична відповідність йому" [8, c.173]. 

Функціональна точність, характерна для адекватного перекладу, не тільки 

допускає, але нерідко і вимагає відмови від формальних, словникових 

відповідностей. 

З-поміж характерних ознак газетно-інформаційного стилю можна 

виділити: економію мовних засобів, лаконічність викладу тексту в поєднанні                       

з інформаційною насиченістю; відбір мовних засобів за принципом                              

їх зрозумілості для читача; наявність суспільно-політичної лексики, 



 34 

переосмислення лексики інших стилів; використання типових кліше; жанрову 

різноманітність і пов’язану з цим різноманітність стилістичного використання 

мовних засобів: багатозначності слів, фразеології, мовних зворотів, зокрема 

метафори, метонімії, поширене використання іронії [11,с 162]. 

Газетно-інформаційні тексти рідко перекладаються для друку повністю та 

в «чистому вигляді». Переклад, здебільшого, замінюється коротшим 

реферативним викладом матеріалу. Проблемою перекладу англомовних 

газетних видань є виявлення характерних особливостей і відмінностей між 

українською та англійською пресою, оскільки незнання таких відмінностей 

може призвести до помилкового перекладу, через відсутність адаптації 

англомовного газетного матеріалу для українського читача [11, с.178]. 

Найбільш важливим у перекладі матеріалів газетно-інформаційного 

характеру є переклад заголовка – це перше, на що потенційний покупець газети 

звертає свою увагу, і, саме через це, перекладачі мають розуміти, що автори 

англомовних статей докладають максимум зусиль аби заголовок їх статті 

складався з якомога меншої кількості слів, при цьому передавав інформацію 

про яку йдеться і привертав до себе увагу читача так аби читач побачивши 

заголовок вже був зацікавлений придбати газету і прочитати саме ту статтю, 

заголовок якої йому видався цікавим з інформаційної точки зору, а отже, 

намагатися перекласти заголовок так, щоб він мав такий самий функціональний 

вплив, при цьому беручи до уваги особливості українськомовної преси. 

Актуальною проблемою перекладу матеріалів газетно-інформаційного 

характеру є також часте вживання в тексті статті фразеологізмів. Перекладач 

має розглядати фразеологізми, як єдине семантичне ціле і намагатись 

відшукати в мові перекладу відповідник-фразеологізм, бажано з тим же 

ступенем семантичної єдності. 

 «Модель газетної мови, – стверджує В. Г. Костомаров, – розкривається як 

обов'язкове і прямолінійно–постійне співвіднесення стандартизованих і 

експресивних сегментів мовного ланцюга, їх чергування і контрастування» [7, с.3]. 

Для публіцистичного стилю характерне перетворення значень 

експресивних властивостей слів, що втягуються в його мовну структуру 

практично з усіх розрядів літературної лексики, зі спеціальної термінології,                          
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з народно–розмовної мови, в тому числі з жаргонної мови (що особливо 

характерно для останніх 10–15 років) [12, с.184]. 

У мові газети розрізняють ряд стандартизованих синтаксичних 

побудов: газетні композиційні шаблони (штампи-зразки, штампи-абзаци), застиглі 

словесні формули (вступні конструкції,тематичні диференційовані оберти, 

адміністративно-державна номенклатура), загально-публіцистичні відтворювані 

одиниці (звичні визначення і зразки), газетні образні стереотипи [6, с. 6]. 

У газетних статтях, на відміну від газетних повідомлень з'являються і 

образні елементи мови, які в зв'язку з частим вживанням розглядаються як 

газетні штампи. Вони поступово втрачають свою образно-естетичну функцію,                         

як наприклад: “Fishing in troubled waters; to wrap in fog; to sow the seeds of doubt; 

ducks and drakes; to whip up  smth; a bitter quarrel; to have clean  hands, etc [12, с.125]. 

Взагалі змішання розмовних і книжних елементів мови 

стає провідною лексичною характеристикою газетних статей, які розраховують 

на завоювання довіри широких мас читачів. 

Англійський газетно-публіцистичний стиль не терпить книжкової лексики і 

оборотів, віддаючи перевагу лексичним одиницям і виразам, властивим розмовній 

мові. Англійські автори повчань по стилю письмового мовлення радять 

обмежувати число негативних конструкцій. Відповідно їхнім рекомендаціям, 

«читачеві бажано повідомляти не те, чого немає, а те, щоє» [2, с.44]. 

Англійській публіцистичний стиль вимагає більш нейтральної 

подачі інформації. У ньому також є експресія та відповідні стилістичні засоби, 

але частотність їх вживання нижче, ніж в українській. В українському 

публіцистичному стилі багато емоційно забарвлених слів в результаті частого 

вживання в значній мірі втратили своє конотативне значення і проходять 

непоміченими для українського одержувача. Їх автоматичне перенесення                     

в текст перекладу створює ефект емоційної перевантаженості і відволікає увагу 

англійського одержувача від тих лексичних одиниць, які дійсно 

необхідні для передачі комунікативної установки переконання [5, с. 288]. 

Особливості газетного стилю можна розподілити на дві групи: мовні та 

екстралінгвістичні. Виділення екстралінгвістичних факторів у окрему групу є 

необхідним через те, що характерною ознакою газетного стилю є його 

спрямованість на вплив, тобто не тільки точно, доступно і яскраво інформувати 



 36 

читача, але й викликати у нього певне ставлення до подій, спонукати до 

діяльності, до потреби зайняти певну громадську позицію, змінити погляди чи 

сформувати нові [3, c. 145]. 

До мовних особливостей газетного стилю належить вживання оцінної 

лексики, яка має яскраве емоційне забарвлення, великої кількості кліше та 

фразеологічних одиниць, скорочень, використання іноземних слів, неологізмів, 

а в деяких випадках навіть історизмів, функцією яких у статтях на актуальні 

теми є проведення історичних паралелей [2, c. 384]. 

Вищезазначені риси газетно-публіцистичного стилю зумовлюють певні 

особливості його перекладу, які обов’язково повинен враховувати досвідчений 

перекладач. До лексичних особливостей ми відносимо труднощі, які виникають 

при перекладі фразеологічних одиниць через необхідність збереження 

цілісності образу, який вони несуть. Такі явища як деформація та контамінація 

фразеології також становлять певну проблему для перекладача, якому 

необхідно намагатися не тільки віднайти аналог фразеологічної одиниці у мові 

перекладу, а й по можливості відтворити зміни складу фразеологізму, які 

відбуваються у тексті оригіналу [1, c. 288]. 

Стилістичні особливості англійської та української мов майже не 

відрізняються. Для усіх газетних жанрів характерні загальні форми реалізації 

стислості: компресія інформації та передача певної частини повідомлень 

імпліцитно. Як результат стислості відбувається економія мовних засобів за 

рахунок комунікативно менш важливих фрагментів повідомлення. Основний 

стилістичний принцип організації мови в публіцистиці – поєднання його 

функцій, як зазначалося раніше, є вплив на читача, адресата повідомлення [2, c. 384]. 

Публіцистика відчуває гостру потребу у експресивних засобах, але така 

експресія має соціальний характер, вона є цілеспрямованою, оцінною. 

Метафори, епітети, порівняння виконують тут особливу роль, що дозволяє 

говорити про їхній публіцистичний тип. 

Метафора у публіцистичному тексті є широко вживаним лінгвістичним 

засобом, за словами Ч. Цзе, однією з домінантів мовлення [7, с.252]. Метафора 

служить для передачі не всієї інформації, а найбільш суттєвої, що утворює 

основу тексту і здатна викликати відповідну реакцію у реципієнта. Крім того, 

як зауважує Н. Гладка, метафора є не лише засобом оцінювання у тексті, а й 
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надає великі можливості для проведення аналогій, тобто служить засобом 

оновлення експресії [4, с. 76]. 

Приклад перекладу метафор: Numerous black swans are now swimming                   

in the global economic lake. – Незліченні чорні лебеді сьогодні плавають                         

у глобальному економічному озері [4, c. 206]. 

До стилістичних засобів газетного стилю також належить метонімія. 

Французький лінгвіст Ж. Дюбуа зазначає, що метонімія та метафора 

доповнюють одна одну як засоби вираження емоцій. Дослідник зазначає,                   

що метафора ґрунтується на денотативних ядерних семах, що є компонентами 

значення слова [13, с.216] 

Приклад перекладу метонімічних конструкцій: As traditional wisdom goes,                   

all that glitters is not gold. – Як говорить народна мудрість: надів жупан …[13, с. 392]. 

Епітет також є характерним образним засобом газетного тексту. Е. Різель 

зауважує, що у газетному тексті майже відсутні нейтральні епітети, більшість 

епітетів мають яскраво виражений оцінний характер, за допомогою яких 

публіцист виражає свою позитивну або негативну оцінку явища, людини чи 

поняття [4, с. 229]. 

Приклад перекладу епітетних конструкцій: The loss will be catastrophic.– 

Втрата буде катастрофічною [3, с. 34]. 

При перекладі газетної статті слід звертати увагу на жанрову 

приналежність, яка визначається такими факторами, як предмет зображення, 

цільова установка відображення і метод відображення. Очевидно, що можна 

говорити тільки про відносну еквівалентність вихідного тексту і тексту перекладу, 

оскільки повинні враховуватися граматичні та синтаксичні особливості. Переклад 

газетного тексту повинен не просто передавати смислову інформацію, а й зміст 

компонентів повідомлення, що нашаровуються на смислову інформацію – 

функціональні, стилістичні, емоційні характеристики. 

Постійний розвиток та збільшення обсягів газетно–інформаційних 

видань, що працюють у міжнародному масштабі, а також міжнародний статус 

англійської мови у сучасному суспільстві зумовлюють актуальність вивчення 

питання перекладу газетних матеріалів. І це питання буде залишатися 

актуальним, доки існують засоби масової інформації, зокрема, газетні видання, 

які потребують якісного перекладу інформації, яку вони надають читачу. 
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У статті подається визначення поняття «складний додаток», аналізуються історичні 

умови виникнення цього граматичного явища в англійській мові, досліджуються випадки 

вживання різних типів цієї конструкції у сучасній англомовній поп-музиці. 

Ключові слова: складний додаток, інфінітив, поп-музика. 

В статье дается определение понятия «сложное дополнение», анализируются 

исторические условия возникновения данного грамматического явления в английском языке, 

исследуются примеры функционирования разных типов данной конструкции в современной 

англоязычной поп-музыке. 

Ключевые слова: сложное дополнение, инфинитив, поп-музыка. 

The article defines the essence of “complex object”, analyzes historical background of this 

grammatical phenomenon in the English language, explores examples of functioning of different 

types of this construction in modern English pop-music. 

Key words: complex object, infinitive, pop-music. 

 

Протягом останніх років всебільше уваги приділяється проблемі якості 

іншомовної освіти. Вивчення історичних особливостей виникнення тих або інших 

зворотів у мові є важливою умовою до стимулювання пізнавальної активності та 

мотивації учня або студента на уроці іноземної мови [2]. Саме тому ми вважаємо за 



 39 

необхідне розглянути історію розвитку конструкції «Складний додаток» в 

англійській мові з метою включення цих відомостей у навчальний процес, як умову 

поліпшення ефективності засвоєння цього складного граматичного феномену. Все 

це обумовлює актуальність нашого дослідження. 

Об’єкт дослідження – конструкція «Складний додаток» в англійській мові. 

Предмет дослідження – історичні особливості виникення конструкції 

«Складний додаток» та її функціонування у сучасній англійській мові. 

Мета дослідження – визначення особливостей виникення конструкції 

«Складний додаток» та її функціонування у сучасній англійській мові.  

Завдання дослідження: 

1) визначення історичних особливостей розвитку конструкції «Складний 

додаток»; 

2)  дослідження особливостей її функціонування у сучасній англійській мові.  

Іноземна мова, як і кожна мовна система, являє собою суспільно 

історичний продукт, в якому відображається історія народу, його культура та 

система цінностей і традицій. Кожен, хто вивчав англійську мову, зустрічав цю, 

на перший погляд, дивну та нелогічну конструкцію, на кшталт: I want her to 

come «я хочу, щоб вона прийшла» (дослівно: «я хочу її приходити»).  

Виявляється, англійська мова на початку розвитку зовсім не мала такого 

звороту. Саме з латинської мови (а точніше, з латинських текстів) повели свій 

початок сучасні європейські мови: перші тексти європейськими мовами 

з'явилися з перекладів католицьких книг. 

Не є винятком і англійська мова. У XVI столітті, коли Генріх VIII 

посварився з католицькою церквою і вирішив ввести свою церкву – 

англіканську, писарям довелося безліч латинських творів перекладати 

англійською. Їх було так багато, що при перекладі навіть залишали латинську 

побудову речень. У тому числі і складний додаток (complex object), який 

представляє собою синтаксичну конструкцію із залежними лексичними 

елементами, що вживається після певних дієслів у дійсному стані [3].  

Розглянемо, яким чином таке дивне поєднання з'явилося в латинській 

мові. Свою мову римляни завжди намагалися зробити лаконічнішою, аби 

спростити, стиснути інформацію. Так і вийшло, що з двох речень (ego scio                       

«Я знаю» і is venit «Він прийде») вони отримували одне: ego scio eum venire. Як 
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же це відбувалося? Дієслово першого речення (в нашому випадку «знати») 

робило з другого речення два доповнення: тобто, два паралельно залежних від 

нього слова: знаю + його + приходити. Дієслово головного речення немов 

паралізувало усі слова з підрядного і робило їх абсолютно залежними                        

від нього. Адже саме залежний стан іменника або займенника – це знахідний 

відмінок при дієслові, а сама залежна форма дієслова – інфінітив, який не може 

вживатися сам по собі [1].  

Цікаво, що таку здатність перетворювати речення в підрядне вважають 

яскравою особливістю латинського синтаксису. Так, академік Олексій 

Федорович Лосєв вважав, що в цьому проявляється рабовласницька сутність 

римської культури: підпорядковувати підрядне речення, робити його зовсім 

залежним від головного, перетворювати на раба [4]. Такий зворот (в латинській 

мові Accusativus cum Infinitivo «знахідний з інфінітивом») зберігся майже                              

в первинному вигляді лише в англійській мові. Як не дивно, в романських 

мовах (французька, італійська, іспанська) він майже зник. Залишився він тільки 

в деяких особливих зворотах при дієсловах сприйняття («говорити», 

«слухати»), коли хтось сам безпосередньо щось чув або бачив своїми вухами і 

очима. Наприклад, по-італійськи: Hovisto lui venire «я (сам) бачив, що він 

приходив» [4, с. 43]. 

Отже, своєрідність латинського синтаксису не перейшла у спадок його 

прямим нащадкам: французької, італійської та іспанської мов. Його надбала і 

продовжує використовувати англійська мова. І візитна картка латинського 

синтаксису стала особливістю англійського синтаксису. 

Коріння багатьох слів у різних народів різні, і від латинської мови кожен 

взяв щось своє. Таким чином, англійська мова запозичила складний додаток, 

що входить до розділу граматики, а російська – чималий пласт лексики, але 

сама вона походить з праслов'янської мови, що цілком може бути поясненням, 

чому такого аналогу немає в російській мові. 

Розглянемо приклади функціонування цієї конструкції у сучасній 

англійській мові, а саме: у випадках вживання дієслів зі значенням 

волевиявлення (19,2 %): 

1. I want you to know with everything I won't let this go[1]. 

2. I just want them to know that I gave my all, did my best…[2] 
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3. You can't expect me to be fine, I don't expect you to care.. [3] 

4. Pretty young girl on my mind, How I wish you to be mine [4] 

5. Girl, you love me to hate you... [5] 

Зразки вживання конструкції після дієслів сприйняття представлені 

нижче (30,7 %): 

6. In the night, I hear them talk the coldest story ever told [6] 

7. Feel the Earth move and then hear my heart burst again[7] 

8. Watched it pour as I touched your face, Set fire to the rain [7]           

9. Cause I heard it screaming out your name  [7] 

10. I let it fall, my heart [7] 

11. Baby, I can hear you call I won't ever let you fall. [8] 

12. At first when I see you cry, it makes me smile [9] 

13. I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing, I think I 

thought I saw you try [10] 

Наступним випадком вживання цієї конструкції є приклади складного 

додатку після дієслів make і let (42, 1 %): 

14. She'll make you live her crazy life [11] 

15. That girl's gonna make me fall [11] 

16. And makes you order french champagne. Yeah, she'll make you go insane [11] 

17. Let our love provide the heat [12]                                         

18. It cuts deep through our ground and makes us forget all  - common sense [13] 

19. And I gonna make your head burn…   Rolling in the deep [14] 

20. Whenever I'm alone with you - You make me feel like I am home again I’m  -  

whole, young, fun, free, clean again [14] 

21. I know that we were made to break [15] 

22. My love is a nightmare -  I'm not allowed to wake up [16] 

23. Cause the gone has come around And you're not allowed to be a part of me [17] 

Найменш поширеною є конструкція складного додатку після дієслів think, 

find, consider, believe (7,6 %): 

24. You find me offensive? I find you offensive…[18] 

25. If you need a reason, consider me mad.. [19] 
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Таким чином, бачимо, що наведені приклади конструкції, що містяться у 

сучасній англомовній поп-музиці мають великий дидактичний потенціал, адже 

створюють позитивну мотивацію до засвоєння складних граматичних явищ.  

Перспектива дослідження полягає у створенні методичного супроводу 

для роботи з граматичними аспектами англомовного пісенного матеріалу. 
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Стаття присвячена лінгвокогнітивному осмисленню метафор ЧИСТОТИ/ PURITY                          

в англомовному дискурсі на основі теорії когнітивної метафори, що дає можливість описати 

діапазон та спектр когнітивної метафори ЧИСТОТИ / PURITY. 
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Статья посвящена лингвокогнитивному осмыслению метафор ЧИСТОТЫ/ PURITY в 

англоязычном дискурсе на основе теории когнитивной метафоры, что дает возможность 

описать диапазон и спектр когнитивных метафор ЧИСТОТЫ / PURITY. 
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The article focuses on cognitive understanding of metaphors of PURITY in the English 

discourse based on the theory of conceptual metaphor, which makes it possible to reveal the range 

and scope of cognitive metaphors of PURITY. 
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На сучасному етапі розвитку науки метафора вийшла за межі риторики 

та лінгвістики та перемістилась у сферу суміжних із лінгвістикою дисциплін – 

теорії пізнання, когнітивної психології, логіки. Феномен метафори, природа й 

механізми утворення якого залишаються до цього часу не повністю 

розкритими, осмислюється тепер по-новому, з урахуванням когнітивного 
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підходу до аналізу мовних явищ. Метафора, виникаючи в мові постійно, є 

незамінним знаряддям мислення та пізнання оточуючого світу, 

«наймогутнішим засобом формування нових концептів, тобто відображення в 

мовній формі нового знання про світ – емпіричного, теоретичного або 

художнього освоєння дійсності. А це означає, що в метафорі простежується 

саме зародження думки та її втілення у мові» [7, c. 81]. 

Сучасні лінгвістичні дослідження, трактуючи метафору як мисленнєвий 

та когнітивний феномен, дають можливість говорити про універсальність 

метафори, її присутність у концептуальних структурах людського мислення. 

Саме метафори структурують образи та уявлення і визначають спосіб мислення 

людини. Метафора здатна обумовлювати категоризацію певної предметної 

області, а також формувати образ світу в цілому. Слідом за Дж. Лакоффом та 

М. Джонсоном [12], ми дотримуємося думки, що наша буденна понятійна 

система, категоріями якої ми мислимо, є метафоричною за своєю суттю. 

У зв’язку з цим, актуальність дослідження зумовлена необхідністю 

використання метафори як в аспекті міждисциплінарних досліджень, так і в 

окремих науках, у тому числі й в лінгвістиці, що займається вивченням однієї з 

обов'язкових властивостей людини – мовою в різних аспектах її системної 

організації і функціонування.  

Теоретичні положення щодо висвітлення особливостей вплетіння 

метафори в мові, мислення та пізнання світу базуються на працях вчених-

представників різних галузей лінгвістики, літератури та когнітивної теорії 

метафори (Н. Д. Арутюнової, В. М. Телії, Дж. Лакоффа, М. Джонсона,  

Е. Маккормака, Ф. Уілрайта, С. С. Гусєва, Т. Гоббса, М. Блека, Ф. Ніцше,  

та ін.). Незважаючи на те, що сьогодні проблеми когнітології досить широко 

досліджуються, сьогоднішня лінгвістична парадигма знання диктує 

необхідність не взаємовиключення різних підходів до метафори, але їх 

взаємодію. Необхідний комплексний підхід до дослідження метафори, який міг 

би враховувати найрізноманітніші, і, здавалося б, часом суперечливі моменти. 

Метою дослідження є виявлення діапазону та спектру когнітивної 

метафори ЧИСТОТА / PURITY в домені ЛЮДИНА. 

Об’єктом дослідження виступає концепт ЧИСТОТА / PURITY, 

вербалізований лексичними засобами англійської мови. 

Предмет дослідження представлений діапазоном та спектром 

когнітивної метафори ЧИСТОТИ / PURITY в домені ЛЮДИНА. 
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Матеріалом дослідження слугував художній дискурс британських 

авторів, з якого були дібрані приклади когнітивної метафори. 

Методологічну основу дослідження становлять метод наскрізної вибірки, 

метод узагальнення та систематизації інформації, а також методи 

дискурсивного та концептуального аналізу.  

Метафора виникає в мові постійно, вона є незамінним знаряддям 

мислення та пізнання оточуючого світу, наймогутнішим засобом формування 

нових концептів, тобто відображення в мовній формі нового знання про світ – 

емпіричного, теоретичного або художнього освоєння дійсності. А це означає, 

що в метафорі простежується саме зародження думки та її втілення у мові. Для 

розуміння складних змін, що відображаються у світі, при використанні 

метафори як процедурного механізму когнітивної обробки інформації людина 

використовує, цілком природньо, найбільш близькі та споріднені з нею поняття. 

Найуніверсальнішим і стабільним таким підґрунтям є людина і все, що з нею 

пов’язане, що підтверджує ще раз тезу про антропоцентризм людського 

мислення, а відповідно й метафора за своєю суттю теж є антропоцентричною. 

Основна причина незмінної присутності метафори у концептуальній системі 

полягає в тому, що більшість життєво важливих для людини та її діяльності 

концептів є або абстрактними, або недостатньо дискретними та 

структурованими. Аналогії, які базуються на когнітивній метафорі, дають нам 

можливість побачити будь-який предмет чи ідею начебто в світі іншого 

предмету чи ідеї, що дозволяє застосувати знання та досвід, придбаний в одній 

області, для рішення проблеми в іншій. Іншими словами, когнітивна метафора 

забезпечує концептуалізацію невивченого об’єкта за аналогією з вже 

сформованою системою понять. 

З часів, коли Арістотель вперше вказав на сутність метафори як 

специфічного вміння помічати подібність [1, c. 645–681], метафора й досі 

перебуває в центрі уваги дослідників у різних галузях науки та мистецтва: 

«вивчення метафори традиційне, <…> воно стає все інтенсивнішим і швидко 

розширюється, охоплює різні області знань – філософію, логіку, психологію, 

психоаналіз, герменевтику, літературознавство, літературну критику, теорію 

мистецтв, семіотику, риторику, лінгвістичну філософію, різні школи 

лінгвістики» [2, c. 296–297]. Оформлення когнітивної науки змістило «центр 

тяжіння» у вивченні метафори з аналізу її поетичних якостей на вивчення ролі 

метафори направленої на «мислення, пізнання і свідомість, концептуальні 



 45 

системи», в результаті чого «в метафорі стали виділяти ключ до розуміння 

основ мислення і процесів утворення не тільки національно-специфічного 

бачення світу, а й його універсального образа» [2, c. 5–6]. І якщо в античність 

метафора вважалась доступною нешироким колам мистецтва вибору гнучкого 

слова [1], чимось не більше «прикраси та дрібнички» [6, c. 44-68], то в XX-ХXI 

ст. загальновизнаним є факт, що «метафора пронизує повсякденне життя,                     

не тільки мову, а й мислення і діяльність» [3, c. 25].  

1. Метафоричність розглядається як невід’ємна якість людського мислення:                         

вся концептуальна система людини «структурована і визначена за допомогою 

метафори», яка «дає нам зрозуміти досить абстрактні чи по своїй природі 

неструктуровані сутності в термінах більш конкретних чи структурованих 

сутностей» [8, c. 101–125; 10]. 

2. Концептуальна (когнітивна) метафора (conceptual metaphor) [11, c. 663–697; 12; 

13, c. 173–204; 114, c. 133–145; 15, c. 113–130] є часткове «розуміння і 

переживання сутності одного виду в термінах сутності другого виду» [3, c. 27], 

що базуються на «аналогічному моделюванні більш складного для когніції і 

найменування через щось більш просте, наочне, доступне для розуміння і 

засвоєне практично» [5, c. 37, 91–102]. 

3. Універсальність метафори не нівелюється, а лише підкреслює різницю                       

між метафорою концептуальною як інструментом когніції, з її зосередженістю 

на змісті і виконує референційну функцію, та метафорою стилістичною – засіб 

образності, зосередженість останнього на формі повністю співпадає з його 

поетичною функцією [4, c. 3–12]. 

У концептуальній метафорі відбувається взаємодія двох понятійних 

сутностей (концептів і цілих концептуальних комплексів, чи доменів) на основі 

деяких спільних для них ознак. В узагальненому вигляді це можна представити 

у вигляді формули «КОНЦЕПТ / КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ДОМЕН А є КОНЦЕПТ 

/ КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ДОМЕН В» [10, c. 4]. Концепт / концептуальний домен, 

який ідентифікують за допомогою метафори, є цільовий концепт / домен (target 

concept / domain), або концептуальний референт (conceptual referent). Концепт / 

концептуальний домен, який використовується для порівняння, є вихідний 

концепт / домен (source concept / domain), або концептуальний корелят 

(conceptual correlate). 

Для розуміння одного й того ж референту в ході його метафоричної 

концептуалізації можуть залучатися декілька корелятів і навпаки. З. Ковечеш 
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виділяє діапазон метафори (range of metaphor) – групу з декількох концептуальних 

корелятів, за допомогою яких розуміється певний референт [9, c. 64] та спектр 

метафори (scope of metaphor) – групу референтів, що співвідносяться з одним і тим 

самим концептуальним корелятом [9, c. 315; 10, c. 108]. 

Розглянемо концепт ЧИСТОТА / PURITY в англомовній картині світу.               

За результатами вибірки з художньої літератури Великої Британії, ми дійшли 

висновків, що ЧИСТОТА / PURITY може виступати як корелятом, так і 

референтом когнітивної метафори, відповідно утворюючи спектр і діапазон 

когнітивної метафори.  

ЧИСТОТА / PURITY в домені ЛЮДИНА як референт когнітивної 

метафори є ЛЮДИНОЮ (в результаті персоніфікації) і утворює діапазон 

когнітивної метафори і може бути представлена наступними метафорами: 

1) ЧИСТОТА Є ДІЯЧЕМ  

… her purity filled all his thoughts, and made his commerce with Lady 

Bellaston appear still more odious …[3]. 

…. but you can never know the purity of feeling which combines two orphans, 

like Flora and me… [5]. 

2) ЧИСТОТА є ЗВАБНИКОМ 

…purity which instantly attracted everyone who approached her. [2]. 

3) ЧИСТОТА МОЖЕ ОБРАЖАТИСЯ як людина 

And so, her maiden purity outraged at the thought that she had been in anger.[4]. 

4) ЧИСТОТА МОЖЕ ПЕРЕКОНУВАТИ 

  The silence often of pure innocence 

  Persuades when speaking fails. [6]. 

ЧИСТОТА / PURITY також може виступати корелятом та утворювати 

спектр когнітивної метафори. Спектр метафор PURITY/PURE охоплює кілька 

референтних доменів, на які здатен мапуватися концепт ЧИСТОТА, як їхнього 

корелята. Наприклад: 

1) ЗОВНІШНІСТЬ людини 

There was a sad loss of delicacy in her features, and of purity in her 

complexion. [2]. 

Such beauty as she had, in those early days, lay in a certain artless purity and 

tenderness of expression, and in the charming reddish-brown color of her hair, 

varying quaintly and prettily in different lights. [2]. 
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…the pure eyes of Mrs. Deborah Wilkins, who, though in the fifty-second year 

of her age, vowed she had never beheld a man without his coat. [3]. 

2) ЧИСТОТА ДУМОК, НАМІРІВ 

… and that one, since the purity of her heart is not to be doubted, such as must 

increase his felicity, for it will be his to bestow the only advantages she wants. [1]. 

For the purity of her intentions she could answer; and she was willing to hope…[1]. 

3) СЕРЦЕ / ДУША 

… equality in every point but one-- and that one, since the purity of her heart is 

not to be doubted, such as must increase his felicity, for it will be his to bestow the 

only advantages she wants. [1]. 

4) ВІРА 

She looked so beautiful in the purity of her faith in this lost man, that her 

husband could have looked at her as she was for hours. [1].  

5) ЕМОЦІЇ 

… in my heart a great thankfulness, and yet a new terror lest the pure and holy 

love which I had won should be stolen away from me by force or fraud.[2]. 

6) ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ 

Her Pure and eloquent blood 

Spoke in her cheeks, and so distinctly wrought 

That one might almost say her body thought. [3]. 

7) НЕПОРОЧНІСТЬ,  НЕВИННІСТЬ 

To find the other forth, and by adventuring both 

I oft found both: I urge this childhood proof, 

Because what follows is pure innocence.[6]. 

8) ПОВЕДІНКА 

Your way of life, however pure your conduct may be – and I will do you the 

justice to believe it pure -is a suspicious way of life to all respectable people. [2]. 

Дослідження показало, що таке абстрактне поняття як ЧИСТОТА може 

бути конкретизоване більш точними поняттями, що входять до домену 

ЛЮДИНА. Проведена розвідка є перспективною в плані подальшого 

дослідження метонімічних засобів вербалізації концепту ЧИСТОТА / PURITY в 

англомовній картині світу. 
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Стаття присвячена визначенню змісту поняття «ітеративність» з лінгвістичної точки 

зору та з’ясуванню складників її функціонально-семантичного поля на матеріалі англомовної 

художньої прози. 

Ключові слова: ітеративність, функціонально-семантичне поле, художня англійська 

мова.  

Настоящая статья посвящена определению содержания понятия «итеративность»                                    

с лингвистической точки зрения и выяснению составляющих ее функционально-

семантического.поля.на материале англоязычной художественной прозы. 

Ключевые слова: итеративность, функционально-семантическое поле, 

художественный английский язык. 

The present article is dedicated to determining the content of the notion «iterativity» from 

the linguistic point of view and making out the structure of its functional-semantic field in English 

fiction. 

Key words: iterativity, functional-semantic field, fiction English. 

 
 

Визначення терміну «ітеративність» було введено у вживання сучасним 

філософом Ж. Дерріда у значенні «початкового повторення» [1]. 

 Ітеративність, або ітерацію, дії визначають як систему різнорівневих 

засобів, в якій усі засоби поєднані на основі спільності їх функцій, а саме: 

вираження ними значень повторюваності дії. Поняття «ітеративність» 

представляє собою операцію чи процес повтору як в лінгвістиці так і в інших 

науках, таких як: математика, філософія, метафізика. Лінгвісти вважають, що 

«ітеративність» слід розуміти як певну «багатократність, неоднократність дії» 

та «дієслівну множинність», яка асоціюється з множинністю або кількістю [1; 

2; 5]. Термін «ітерат» розуміємо як саме те слово, що виражає повторюваність. 

Такі одиниці можуть спричиняти інтерференцію при вивченні іноземної мови [4]. 

Метою дослідження є розгляд змісту поняття «ітеративність». 

Методологічну основу дослідження становлять теоретичні положення 

щодо використання та прояву ітеративності у художній англійській мові, які 

базуються на працях різних вчених: Ю.О. Азарова, О.В. Бондарко, Ж. Дерріда, 

І.М. Кобозева, М.В. Нікітін, С.В. Семчинський. 

 Варто зазначити, що «ітерація» та «ітеративність» – терміни, які мають 

одне і те ж саме значення. Термін походить від латинського дієслова iterare 
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(повторювати), утворена від латинського iterum (знову), і спочатку термін 

увійшов у англійську мову як причетний оборот, прикметник, що означає 

«зробити знову» (визначення, подане з Оксфордського словника англійської 

мови від 1471 року) [9, c. 4]. Згідно із загальним словником англійської мови, 

«ітерація» (iteration) означає «повторення», а «ітератив» (iterative), або «ітерат», 

– це елемент повторення [8, c. 897]. 

 Поняття «ітеративність» представляє собою операцію чи процес повтору 

як в лінгвістиці, так і в інших науках, таких як  математика, філософія, 

метафізика. Ітерація є процедурою, в якій певний повторюваний порядок дій 

приближає до бажаного результату. У.точних науках цей процес розглядається 

як порядок комп’ютерних інструкцій, що повторюються таку кількість разів, 

доки задана умова не буде виконана [1]. Що стосується використання 

ітеративності у лінгвістиці, то цим терміном можна зазначити слова, які 

показують повторюваний процес, дію, що виконувалася не один раз. Лінгвісти 

вважають, що «ітеративність» слід розуміти як певну «багатократність, 

неоднократність дії» та «дієслівну множинність», яка асоціюється                                 

с множинністю або кількістю [3, с. 60]. У системі мови ітеретивність 

розуміється як кількісний розвиток дії всередині дієслова: повторюваність дії 

показує кількісні характеристики дії у часі, вказаному у конкретному реченні. 

Ітеративність є однією з форм організації дій чи подій, зумовлених 

повторюваністю, що розподілена у часі. Ще зовсім недавно цей термін можна 

було зустріти лише у точних науках, але з часом, багато вчених стали 

розглядати ітеративність як вид художнього засобу, а саме: слова, які 

збагачують мову та передають багаторазовість певної дії. Ітеративність, або 

ітерація, в англійській мові виражається не тільки через такі вирази, як: three 

times, five times, але і за допомогою прислівників: often, frequently, always, 

sometimes [5, с. 32]. 

В англійській мові ітеративність краще розглядати через  функціонально-

семантичне поле ітерації. Варто зазначити, що цей аспект не має відношення                   

до лексичної семантики. Ітерація є граматичним або морфологічним аспектом                       

у мові, у той час як функціонально-семантичне поле відноситься до граматики, 

а лексична семантика вивчає значення слів лексичної підсистеми мови [7, с. 70]. 

Під функціонально-семантичним полем (ФСП), услід за О.В. Бондарко, 

розуміємо «двобічну (змістово-формальну) єдність, утворювану граматичними 

(морфологічними і синтаксичними) засобами певної мови, разом із 



 51 

взаємодіючими з ними лексичними, лексико-граматичними і словотворчими 

елементами, які відносяться до тієї ж семантичної зони» [3, с. 40]. В англійській 

мові семантичною базою для ФСП стану є також значення непроцесуального 

стану, а синтаксичною функцією – функція головного члена односкладного 

безособового речення. Якщо всім системам притаманна ознака цілісності, то її 

реалізація в різних системах може відрізнятися істотними особливостями.                      

В ФСП ця ознака характеризує зміст поля, який базується на визначеній 

семантичній категорії. Поля в різних мовах, побудовані на основі однієї 

семантичної категорії, можуть суттєво різниться за своєю структурою [3, с. 42]. 

У функціонально-семантичних полях дії – це система різнорівневих 

засобів, у якій всі об'єднані на основі спільності їх функцій, а саме: реалізація 

ними значень повторності та ітеративності дії. На відміну від аспектуальності 

ФСП, повторюваність та ітеративність ФСП не включає різні категорії,                         

а навпаки, включає лише семантичну категорію одного із способів дії, значення 

повторюваності та ітеративності. Повторюваність дії показує кількісні 

характеристики дії в часі, зазначеному в конкретному реченні (зовнішній час).                    

Що стосується ітеративності, то це кількісний розвиток дії всередині самого 

дієслова (внутрішній час) [7]. 

Cемантика слова як основного знака мови визначає його місце                              

в лексичній системі мови; має складну структуру й володіє низкою 

найважливіших функцій (узагальнююча, комунікативна, функція позначення). 

Ключова для нас позиція в теорії розуміння, як однієї з фундаментальних 

теоретичних позицій дослідження стосовно значення слова – тлумачення –                        

її діалогізм, в основі якого інтерпретація значення, породженого іншим. 

Значення є його точна сутність, а розуміння – інтерпретація [2, c. 6]. Багато 

залежить від контексту, який, на погляд Ж. Дерріда, не має чіткої наукової 

концепції, оскільки його не завжди можна повністю визначити чи заповнити. 

Ця структурна незаповненість призведе до подвійного результату: 1) розкриттю 

теоретичної недостатності звичайної концепції контексту (лінгвістичної та 

нелингвістичної), в тому вигляді, в якому вона прийнята в різних областях 

досліджень і в її систематичній ув'язці з певними концепціями,                                       

2) до необхідності певного узагальнення і зміщення концепції [7]. 

 В англійській мові ітеративність виражається за допомогою різних 

мовних засобів, які зазвичай відрізняються один від одного. Двома основними 

засобами вираження повторюваності є граматичний та лексичний. 
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Більш уживаним засобом є лексичний, ітератів якого було знайдено 90%.  

Повторюваність виражається за допомогою таких слів як often, frequently, always, again.  

Таким чином, можна зробити висновок, що ітеративність вживається                      

з метою показати повторюваність певної дії. Цей засіб використовується                                

не лише в лінгвістичній науці, але й у технічних. Основними засобами 

вираження ітеративності у лінгвістиці вважається лексичний та граматичний.  

Перспектива дослідження полягає у порівнянні мовних засобів прояву 

ітеративності на матеріалі творів різних письменників. 
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У статті роглядаються поняття «психологічний клімат», «мотиви», «мотивація», 

аналізуються різні типи мотивів та способи побудови уроків з метою оптимізації засвоєння 

навчального матеріалу. 

Ключові слова: психологічний клімат, мотив, мотивація. 

В статье рассматриваются понятия «психологический климат», «мотивы», 

«мотивация», анализируются разные типы мотивов и способы построения уроков с целью 

оптимизпции усвоения учебного материала. 

Ключевые слова: психологический климат, мотив, мотивація. 

The article defines the essence of “psychological climate”, “motive”, “motivation”, analyzes 

different types of motives, as well as ways of conducting lessons in order to enhance the acquiring 

of the teaching material. 

Key words: psychological climate, motive, motivation. 

 

 Створення позитивного психологічного клімату є  важливою умовою до 

стимулювання пізнавальної активності та мотивації учня на уроці іноземної 

мови. У шкільному віці формуються пізнавальні інтереси дитини та самостійні 

мотиви до навчання. Але відомо, що при нинішньому форсованому, 

http://www.oxforddictionaries.com/
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насиченому навчанні діти можуть бути перевантажені інформацією і втрачати 

мотивацію до навчання. Саме тому актуальним бачиться розгляд методів 

створення позитивного психологічного клімату на уроці, як умови підвищення 

ефективності вивчення іноземної мови. 

Об’єкт дослідження – методи підвищення ефективності вивчення 

іноземної мови. 

Предмет дослідження – передумови створення позитивного 

психологічного клімату на уроці. 

Мета дослідження –  виявити найбільш ефективні психологічні методи та 

засоби підвищення ефективності вивчення іноземних мов. 

Реалізація мети передбачає виконання наступних завдань дослідження: 

1) розглянути психологічні проблеми при вивченні іноземної мови; 

2) вивчити значення мотивації при навчанні іноземної мови; 

3)  визначити методи підвищення мотивації до вивчення іноземної мови. 

Теоретична основа дослідження.  Психологічні проблеми, що виникають 

в учнів під час пізнавальної діяльності вивчали такі вчені як Б.Г. Ананьєв [1], 

О.І. Вишневський [5], М.І. Лисіна [10], О.М. Матюшкін [11]. Особливості 

психології вивчення іноземної мови вивчали: В.О. Артемов [2], Б.В. Бєляєв [4], 

І.О. Зимня [8], Г.О. Китайгородська [9], Д.Б. Ельконін [15]. Тема мотивації до 

вивчення іноземної мови розглядалася в творах Є.І. Пасова [12], М.Х. Ахмедова 

[3], Є.В. Черняєва [13],  Т.В. Щербакова [14]. 

Наукова новизна дослідження полягає у розробці рекомендацій із 

застосування різноманітних педагогічних методів для покращення 

психологічного клімату на уроці іноземної мови. 

Іноземна мова являє собою суспільно історичний продукт в якому 

відображається історія народу, його культура та система цінностей, традицій. 

Мова живе і розвивається в суспільній свідомості. Як форма існування 

свідомості, індивідуальної та суспільної, мова передається як досвід суспільно-

історичних практик людства який закріплюється у свідомості разом з 

відповідними формами. «Вивчення іноземної мови тому і пов’язане з 

величезними труднощами, бо учні повинні оволодіти дещо інакшою системою 

понять, які не збігаються за своїм змістом (а отже й обсягом) із системою тих 

звичних понять, які виражаються словами рідної мови» [4].  
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Можна зробити висновок, що найбільш суттєвою для реалізації 

можливостей вивчення іноземної мови є її характеристика як засобу 

спілкування. Мова, як узагальнене відображення і знакова фіксація людського 

досвіду та спілкування, здійснюється, передусім, через спілкування та 

предметну діяльність дитини із дорослою людиною.  

У працях Бєляєва Б.В. зазначено, що  іноземна мова може бути засвоєна 

лише як засіб спілкування, коли вона безпосередньо пов’язана з процесом 

мислення. Лише у тому випадку коли мовлення яке супроводжується 

безпосереднім розумінням її змісту і коли учні вміють довільно користуватися 

вивченими словами та граматичними конструкціями можна говорити про 

наявність зв’язку між мовою та мисленням, який є необхідним для 

теоретичного та практичного оволодіння системою мови.                          

Навички, які формуються усвідомлено та пов’язані з мисленням є більш 

гнучкими та сталими [4].  

І.О. Зимня, порівнюючи процес оволодіння іноземною мовою з рідною, 

виділяє проблему одностороннього включення іноземної мови у 

життєдіяльність дитини. Проблема засвоєння іноземної мови складається в 

тому що, вона входить лише до комунікативної діяльності, в той час коли рідна 

мова входить до предметно-комунікативної [6; 8]. Д. Б. Ельконін говорить, що 

«дитина вступає у два види зв’язків «дитина-предмет, дитина-дорослий», які 

реалізуються іноземною мовою, тобто на уроках іноземної мови дитина лише 

спілкується іноземною мовою, не використовуючи її у своїй предметній 

діяльності [15, c. 18]. Таким чином, слово залишається поза чуттєвим 

компонентом, в абстрактно-логічній стороні та не ототожнюється  у свідомості 

дитини із запахом, кольором, формою, розміром. Як наслідок, слово не 

зберігається у довготривалій пам’яті, а також  виникають складнощі з його 

вживанням. Саме тому для активізації навчальної діяльності потрібні потужні 

джерела мотивації до навчання. 

Існує два типи мотивації: перший тип залежить від внутрішніх 

мотиваційних факторів (власні переконання), другий – від зовнішніх 

(заохочення соціумом), які не пов’язані зі змістом начального матеріалу: мотив 

зобов’язання мотив оцінки, особистого самоутвердження (соціальні мотиви). 

Внутрішні мотиви,  навпаки, – пов’язанні зі змістом навчального матеріалу: 
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мотиви пізнавальної діяльності, зацікавленість у навчанні, мотиви оволодіння 

загальними способами дій, виявлення причинно-наслідкових зв’язків в 

навчальному матеріалі. Розвивати в учнях розуміння того, що вони включені в 

активний процес власного образу мислення, переконань – є першим кроком до 

їхнього розуміння того, що вони самі створюють свою особисту реальність. 

Коли індивід розуміє факт довільного контролю власних думок, емоцій, 

мотивації, він може збільшити свій потенціал в 10 разів. Важливою умовою 

активізації пізнавальної діяльності є забезпечення мотивації навчання, що 

підвищує інтерес учнів до знань, сприяє їх засвоєнню, викликає наполегливість. 

Існує три фактори формування пізнавальної активності: потреба у нових 

враженнях, особистий рівень активності, спілкування [7]. Активний підхід 

викладача, його вміння захоплювати своїм предметом та глибокі професійні 

знання є необхідними умовами для сприяння розвитку пізнавальної активності. 

Роботу педагога можна порівняти з лікарем: він не формує людину, але 

допомагає знайти  прихований талант. Педагог повинен бути чуттєвим та 

сприйнятливим  по відношенню до учня, розуміти його повністю як особистість 

та прагнути збагнути  його схильності, та з’ясувати, як ця особистість буде 

розвиватися. Позитивне ставлення до учня зводить до мінімуму неспокій, страх 

невдачі і, як наслідок, сприяє розвитку особистості, створюючи особливий 

психологічний  клімат, де кожен учень може сприйняти і зрозуміти один одного 

[11]. Оптимальне педагогічне спілкування створює найкращі умови для 

розвитку мотивації учнів і творчого характеру навчальної діяльності для 

правильного формування особистості школяра, забезпечує керування 

соціально-психологічними процесами. Для цього варто проявити справжній 

інтерес до учнів, до їх слів, щоб діти могли уловити щиру прихильність, 

зацікавленість у спілкуванні. Але методично недоцільно перетворювати цілий 

урок на справжнє спілкування, адже навчання – це спеціально організований 

процес. Тож, завдання постає в тому, щоб надати начальному процесу 

характеру спілкування. Важлива роль у цьому належить поняттю мовної 

зарядки, необхідної для встановлення контакту з дітьми на початку уроку. Це 

коротка розмова на початку уроку, що дозволяє дітям налаштуватися на 

позитивний лад і вводить їх в атмосферу іншомовного спілкування [12]. 

Пропонуємо наступний варіант уроку-спілкування: 
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1. Розмовна розминка (розмова про те, наскільки різносторонні бувають 

захоплення людей) – 4 хв. 

2. Розповідь про хобі відомих людей (підготовлені вдома розповіді, у 

кожного своя) – 10 хв. Після кожної розповіді попросити інших учнів 

оцінити її однією фразою. 

3. «Послухайте, що розповідає про своє хобі цей хлопець» (увімкнути 

записану розповідь) – 5 хв. 

4. Читання тексту на задану тему. Таким чином контролюється виконання 

домашнього завдання і запам’ятовується активна лексика. Варто нагадати 

учням, що це є перевірка, і похвалити тих, хто добре впоравився з 

завданням. – 15 хв. 

5. Відкрити тему дискусії «Існують люди, які мають хобі – сидіння біля 

телевізору». Висловити своє відношення. – 7 хв. 

6. Розповідь вчителя про своє хобі та коментарі. – 2 хв. 

7. За допомогою нової лексики діти розповідають про своє власне хобі і 

коментують один одного. – 10 хв. 

Такі уроки дозволяють підтримувати високий рівень мотивації в учнів. 

Отже, зазначимо, що зацікавленість у вивченні іноземної мови базується 

саме на внутрішніх мотивах, які виходять із власне іншомовної діяльності. Така 

позитивна установка може досягатися створенням усіх умов для усвідомлення 

учнями/студентами своєї здатності до оволодіння іншомовною діяльністю. При 

створенні позитивногопсихологічного клімату на уроці варто звертати 

особливу увагу на підтримання мотивації до пізнання матеріалу, як найбільш 

важливої умови на шляху до оволодіння іношомовною діяльністю. 

Перспектива дослідження полягає у подальшому вивченні методів 

підвищення мотивації учнів та студентів до вивчення іноземних мов. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Ананьев Б.Г. Избраные психологические труды: В 2-х т. Т. II/Под ред. А.А. Бодалева и др. – М.: 

Педагогика. 1980. – 288 с. 2. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам: Учеб. пособие. – 

М.: Просвещение, 1969. – 279 с. 3. Ахмедова М. Х. Психологические особенности обучения 

иноязычному говорению // Молодой ученый. – 2014. – №3. – С. 819-821. 4. Беляев Б.В. Очерки по 

психологии обучения иностранным языкам. – М. : Просвещение, 1965. – 227 с. 5. Вишневський О.І. 

Діяльність учнів на уроці іноземної мови. – К.: Радян. школа, 1989. – 223 с. 6. Дудоладова А.В. 

Особливості методики та практики викладання другої  іноземної мови у ВНЗ / Дудоладова А.В. // 

Наукові записки Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 116. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2014. – С. 79-84. 7. Зимняя И. А. Индивидуально-психологические факторы и успешность 

научения речи на иностранном языке // Иностр. языки в школе. – 1970. –  № 1. 8. Зимняя И.А. 



 57 

Психология обучения иностранным языкам в школе. М.: Просвещение, 1991. – 220 с. 9. Китайгородская 

Г. А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. – М.: Высш. шк., 1988.– 342 c. 10. Лисина 

М.И. Развитие познавательной активности детей в ходе общения со взрослыми и сверстниками. – 

Вопросы психологии, 1982, № 4. – С. 18-35. 11. Матюшкин А.М. Психологическая структура, динамика 

и развитие познавательной активности. – Вопросы психологии, 1982, № 4. – С. 5-17. 12. Пассов Е. И. 

Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М.:Русский язык, 1991. – 223с. 

13. Черняева Е. В. Мотивационно-стимулирующий фактор в обучении иностранным языкам / Е. В. 

Черняева. // Среднее профессиональное образование. – 2013. – №12. 14. Щербакова Т. В. Формирование 

мотивации у студентов к изучению иностранного языка / Т. В. Щербакова. // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 

2011. – №6. 15. Эльконин Д. Б. Психология обучения младшего школьника / Д. Б. Эльконин. – [Ел. 

ресурс]. – 1974. – Режим доступу до ресурсу: http://psychlib.ru/mgppu/EPr-1997/EPR-2391.htm. 

 

УДК 811.111’42 

ЗАГОЛОВОК У СУЧАСНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
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Науковий керівник: канд. філол. наук, доцент Дудоладова О.В. 

 

У статті роглядаються поняття «заголовок», «дискурс», «публіцистичний дискурс», 

аналізуються різні типи заголовків та їхні функції у сучасному англомовному 

публіцистичному дискурсі. 

Ключові слова: дискурс, заголовок, публіцистичний дискурс. 

В статье рассматриваются понятия «заголовок», «дискурс», «публицистический 

дискурс», анализируются разные типы заголовков и их функции в современном 

англоязычном публицистическом дискурсе. 

Ключевые слова: дискурс, заголовок, публицистический дискурс. 

The article defines the essence of “headline”, “discourse”, “publicistic discourse”, analyzes 

different types of headlines, as well as their functions in the modern English publicistic discourse. 

Key words: headline, discourse, publicistic discourse. 

 
В епоху сучасного інформаційного суспільства ми зіткаємося з 

величезною кількістю повідомлень, серед яких можемо сприйняти лише 

невелику частину. Сприйняття будь-якого тексту в дискурсі є складним 

процесом, в організації якого важливу роль грають компоненти, спеціально 

орієнтовані на адресата, на побудову його діяльності з інтерпретації. 

Заголовок прийнято вважати компасом, що орієнтує читача в морі 

різноманітної  інформації, при цьому заголовок – ще й політичне обличчя  

газети, покликане  нести  мобілізуючий початок, пропагувати краще, агітувати 

за передове. Заголовок формує наше відношення до газетного повідомлення, 

вказує на авторську позицію в тлумаченні того або іншого факту. 

Прагматична роль заголовків в останні роки стала предметом окремих 

досліджень. І.Р. Гальперін навіть говорить про окремий стиль газетних 

повідомлень, заголовків та об’яв [2, с. 265]. 
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Актуальність дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасної 

лінгвістики на дослідження мови як інструмента переконання та спонукання, а 

також тенденцією до всебічного та поглибленого вивчення публіцистичного 

дискурсу у зв’язку з його комунікативною організацією та прагматичним 

потенціалом. 

Об’єктом дослідження є заголовки англомовних публіцистичних статей. 

Предметом дослідження є прагматичне навантаження заголовків                                               

у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі. 

Метою дослідження є комплексна характеристика видів і функцій 

заголовків у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі. 

Мета дослідження визначила основні його завдання: 

- уточнити поняття публіцистичного дискурсу як адекватного контексту 

вивчення заголовку; 

- дослідити функції заголовку у сучасному англомовному 

публіцистичному дискурсі;  

- проаналізувати та класифікувати види заголовків. 

Матеріалом дослідження слугували 124 заголовків, узятих                                  

із британських та американських газет. 

Методи дослідження. При аналізі мовного матеріалу та для досягнення 

конкретної дослідницької мети були використані: стилістичний аналіз; 

прагматичний аналіз; дескриптивний метод. 

Вдалий заголовок несе велике інформаційне навантаження. У наше   

сторіччя  "вибуху  інформації"  це  особливо  важливо. Судячи із заголовка,  

читач складає загальне уявлення про матеріал та обирає потрібне для більш  

докладного ознайомлення. 

Під заголовком у роботі розуміємо спеціальні засоби, що показують 

найбільш важливу текстову інформацію та слугують опорою для читача                          

в розумінні змісту. Заголовний комплекс (заголовний ансамбль) – це підсистема 

усередині текстової системи, що складається з елементів, які знаходяться поза 

текстом, та містить у собі заголовки, рубрики, підзаголовки, вводки (ліди), 

врізи (текст у тексті), анонси [5, с. 47]. 

Публіцистичний дискурс як суспільно значущий феномен є найбільш 

адекватним контекстом для дослідження видів і функцій заголовку. 

З огляду на наявні сьогодні різноманітні підходи до визначення поняття 

дискурсу ми взяли за основу визначення дискурсу як інституціоналізованої 
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мовленнєвомисленнєвої діяльності. Отже,  публіцистичний дискурс визначаємо 

як мовленнєвомисленнєву діяльність, яка здійснюється в межах періодичних 

друкованих засобів масової інформації та реалізує стратегію впливу, а також 

інформувальну, аналітичну та розважальну стратегії за допомогою відповідних 

мовних засобів [3; 4]. 

Основною формою організації та продуктом цієї діяльності виступає 

газетний, журнальний текст як комунікативна єдність, обумовлена системно-

структурною організацією публіцистичного стилю, що надає йому певну 

композиційну побудову і тематичний зміст, а також відображає специфіку 

стилю крізь призму відповідного мовного жанру: інформаційного 

повідомлення, передової статті, репортажу, замітки, коментарю і т.д. 

Важливою проблемою при вивченні заголовка є визначення його 

функцій, оскільки обґрунтування визначення поняття "заголовок" можливе 

лише на основі повної класифікації його функцій. Але при цьому лінгвісти                  

не дають чіткого визначення функцій заголовка, іноді змішують функції                         

з засобами їх вираження [5] чи поєднують в одну кілька різних функцій [1].  

Основними функціями заголовку у публіцистичному дискурсі вважаємо 

називну, інформативну, прагматичну і розділову функції, які реалізуються                

за допомогою чергування стандартизованих та експресивних мовних засобів, 

характерних для публіцистичного дискурсу.  

Заголовки, поширені в публіцистичному дискурсі, зазвичай складаються               

з одного речення, яке може бути як коротким, заманливим, яскравим, так і 

поширеним. Майстерно написаний заголовок розповідає певну частину історії, 

викликаючи інтерес читача [5, с. 42]. 

Сучасний англомовний публіцистичний дискурс характеризується 

відносно довгими заголовками: 87 % проаналізованих заголовків містять 

більше п’яти слів: 

(1) Police deputy pleads not guilty to assault on girl after incident shown on CCTV /6/ 

 Такі заголовки дозволяють виділити найголовніше у статті, а не просто 

привернути увагу читача двома-трьома словами, як це відбувається                             

у розважальних виданнях. 

Побудова заголовків відбувається за принципом «що? де? коли?»:  

(2) Germany to contribute extra finance to rescue Greece /4/ 
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Іншою істотною рисою є присутність документально-фактологічної 

точності, яка обумовлює розгортання тексту від центру до периферії –                       

від найбільш важливої, істотної інформації до додаткової, більш детальної.  

(3) G20 summit: Nicolas Sarkozy threatens to walk out if call for more 

regulation is ignored /4/  

 Короткі заголовки претендують на сенсаційність та привертають увагу 

читачів:  

(4) SIMPLY THE BEST  /2/ 

(5) Mission Impossible? /3/ 

 Наведені приклади заголовків містять посилання на назви відомих пісні 

та фільму, тобто змушують адресата пригадати певну імпліцитну інформацію. 

Такий підтекст може містити алюзії, символи, каламбури та інше неявний, 

прихований, додатковий зміст, навмисно закладений автором у тексті [2].  

 До того ж у заголовках широко використовуються різні графічні засоби, 

застосування яких певною мірою компенсує недостатність традиційних засобів 

орфографії та пунктуації і привертає увагу до своєї статті, реалізуючи розділову 

та прагматичну функції. Такими графічними засобами є розрядка, написання 

слова або речення іншим шрифтом або кольором, написання слів з великої 

літери, три крапки, зміни орфографії окремих слів. Смислової різниці між цими 

засобами немає, але графічна презентація тієї чи іншої одиниці висловлювання 

дозволяє відрізнити його від графічної презентації усього тексту.  

Зазвичай стаття має один заголовок, але іноді зустрічаються статті з 

двома або трьома заголовками (38%): 

(6)         ASIAN GRACEFULLY 

     winner’s dinner          /5/ 

 Переважну частину заголовків статей становлять питання та відповіді на 

них (47%): 

(7).   User Friendly? 

Children give their verdicts on holidays    /2/   

До характерних рис заголовків належать також оказіоналізми, тобто 

індивідуальні утворення, які носять виключно мовленнєвий характер. 

Оказіоналізм є завжди індивідуальним і в своєму авторстві принципово 

співвідноситься з конкретною особою – творцем цього оказіоналізму. 

Оказіоналізм, як «персональний» факт мови, ще не увійшов до узусу та 
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відрізняється новітністю сприйняття [6], виконуючи декілька функцій, які 

можна узагальнити як прагматичну:  

(8)  So inspirational! Melt-your-heart miracles  /1/ 

(9)  Multi-loving: Why one man isn’t enough for most women?..        /1/ 

(10)  Your Sexy Cosmosutra Collection …   /1/ 

За результатами дослідження, можемо зробити висновок, що у сучасному 

англомовному публіцистичному дискурсі називна, інформативна, прагматична і 

розділова функції заголовку реалізуються за допомогою стандартизованих та 

експресивних мовних засобів (оказіоналізмів, алюзивних елементів), 

різноманітних графічних засобів (розрядка, тип шрифта, колір), синтаксичних 

засобів (питання, інверсія). 

Порівняльний аналіз заголовків у британському та американському 

публіцистичному дискурсі є перспективою подальшого дослідження. 
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КОНЦЕПТ СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / SHYNESS  

В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 
 

Войтюк А.О. (Харків) 

Науковий керівник: кан. філол. наук, доцент Турченко В.О. 
 

Стаття присвячена аналізу понятійної, образної та ціннісної складових лінгвокультурного 

концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ/SHYNESS, вербалізованого лексичними засобами англійської 

мови. У статті розглядаються основні підходи до проблеми концепту в лінгвістичних 

дослідженнях останніх десятиліть; надаються різні визначення поняття «концепт». 

Ключові слова: лінгвокультурний концепт, поняття, сором’язливість, структура 

концепту. 
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Статья посвящена анализу понятийной, образной и ценностной составляющих 

лингвокультурного концепта ЗАСТЕНЧИВОСТЬ/SHYNESS, вербализованного 

лексическими средствами английского языка. В статье рассматриваются основные подходы                      

к проблеме концепта в лингвистических исследованиях последних десятилетии ̆; 
предоставляются различные определения понятия «концепт».  

Ключевые слова: лингвокультурный концепт, понятие, застенчивость, структура 

концепта. 

The article is devoted to the analysis of conceptual, evaluative, image components                         

of the lingvocultural concept SHYNESS. In the article main approaches to the problem of concept 

in linguistic researches of the latest decades are actualized; as well as basic approaches                             

to the problem of concept in linguistic researches of the latest decades are examined; different 

definitions of the term «concept» are produced. 

Key words: lingvocultural concept, notion, shyness,  the concept structure. 

 

Однією з головних проблем когнітивної лінгвістики є вивчення засобів 

мовного відображення людиною навколишньої дійсності та місця людини                     

в світі. Центральною ідеєю, яка об’єднує численні лінгвокогнітивні 

дослідження, є положення про те, що мова відображає знання, представлені в 

вигляді концептів [6, с. 105]. 

Актуальність цього дослідження заключається в протиріччі між 

важливістю поняття лінгвокультурного концепту й відсутністю єдності 

підходів і методів його опису, поряд з підвищеним інтересом сучасних 

лігвістичний досліджень, в центрі уваги яких знаходяться малодосліджені 

лінгвокультурні концепти. 

Об'єктом розвідки є лінгвокультурний концепт СОРОМ'ЯЗЛИВІСТЬ / 

SHYNESS в англомовній картині світу, вербалізований лексичними засобами 

англійської мови. 

Предметом дослідження – сутнісні характеристики концепту                                

в лінгвокультурній парадигмі, його понятійна, ціннісна й образна складові. 

Метою роботи є комплексний аналіз лінгвокультурного концепту 

СОРОМ'ЯЗЛИВІСТЬ / SHYNESS. 

В основу дослідження було покладено ряд принципів і положень 

когнітивної семантики і лінгвокультурології, а саме: принцип єдності та 

взаємовпливу мови, мислення, свідомості й культури (Н. Д. Арутюнова, 

В. М. Телія, Г. В. Єлізарова, А. Вежбицька, Р.Й. Якобсон та ін.), положення про 

наявність у складі культурного концепту понятійної, образної та ціннісної 

складових (С. Г. Воркачов, В. І. Карасик), принцип варіативності концептів 

культури (С. Г. Воркачов).  
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Основною одиницею, яку використовують в когнітивно-культурологічних 

дослідженнях, є термін «концепт». Уявлення про концепт зародилося ще в Давніи ̆ 

Греції. У Платона це була «ідея» («ейдос») – невід’ємна форма речі, і ̈ї сутність, 

яка ототожнюється з буттям. Пізнання сутності стає можливим завдяки мові,                          

яка в античності розглядалася як сукупність імен, за допомогою яких людина 

узагальнює й систематизує світ, виявляє свою причетність до спільноти, робить 

себе об’єктом для інших і для самої себе [4, с. 12]. 

Термін «концепт» є запозиченим із лат. сonceptus – поняття, від concipere 

– «збирати, вбирати у себе; представляти себе; утворювати тощо» [2, с. 23]. 

Префікс con-, що позначає спільну дію, об’єднання в ціле визначає 

філософський зміст концепту, якии ̆ виник у логіці П. Абеляра. Середньовічнии ̆ 

філософ  вважав концептом сукупність понять, пов’язування висловлень                        

у єдину точку зору на тои ̆ чи інший предмет за умови визначальноі ̈ сили 

розуму. П. Абеляр зауважував, що концепти виникли до створення природи                            

в Божественному розумі як ідея Бога та прообразів одиничних речеи ̆ [2, с. 23].  

Існує також інша версія  походження  цього  терміну, автором якої є 

В. Колесов, де під концептом розуміється «не «conceptus» (умовно 

перекладається терміном «поняття»), a «conceptum» («зародок», «зернятко»),                    

з якого й виростають у процесі комунікації всі змістові форми його втілення                   

в дійсності» [7, с. 81]. 

У сучасній когнівістиці існує дуже багато різноманітних напрямів 

вивчення концепту: культурологічний, лінгвокультурологічний, логічний, 

семантико-когнітивний та інші. Однак загальним для всих є те, що вони 

визнають концепт одиницею свідомості, проте відмінності стосуються фокусу 

на культурному (понятійному, категоріальному), текстовому, синтаксичному 

концепті або концепті, що має відповідності у світі предметів, а також різного 

трактування відношення між концептом як елементом етнокультурної картини 

світу й лексичним значенням (яким би абстрактним воно не було). Розглянемо 

деякі з них:  

– культурологічний підхід, в якому мова розуміється як одне з джерел 

знань про концепти (Ю.С. Степанов); 

– лінгвокультурологічний (В.І. Карасик, С.Г. Воркачов, Г.Г. Слишкін та 

ін.), об'єктом якого є концепт культури, що характеризується понятійною, 

ціннісною та образною складовими; 
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– логічний (Н.Д. Арутюнова, Р.І. Павільоніс та ін.), в якому всі мовні 

форми вважаються концептами внаслідок того, що всі лексеми мають значення; 

– семантико-когнітивний (М. М. Болдирєв, К.В Рахіліна, Й.А. Стернін),                    

в якому домінує вектор від семантики – до концепту, а мова розуміється як 

інструмент опису концептів; 

– когнітивно-поетичний (О.П. Воробйова, Л.І. Бєлєхова, 

Є.М. Кагановська), що досліджує образний простір концепту в художньому 

тексті та текстові концепти художньої прози; 

– когнітивно-дискурсивний (О.С. Кубрякова, О.І. Морозова, І.С. Шевченко та 

ін.), що розглядає концепт через його існування в дискурсі, де синтезуються 

когнітивний та комунікативний плани; 

– філософсько-семіологічний, що вивчає когнітивні основи знаковості 

(О.В. Кравченко) [12, с. 192–195]. 

У лінгвістиці поява концепту була зумовлена загальною потребою нового 

тлумачення терміну «поняття», яке традиціи ̆но розглядалось як абстракція 

окремих чуттєвих ознак, а згодом розширило своє значення до рівня єдності 

загального, одиничного и ̆ особливого, тобто всього обсягу інформаціі ̈ про 

певний об’єкт або клас об’єктів. Для позначення іншого тлумачення почали 

використовувати термін «концепт» [11].  

О. М. Цапок вказує на чотири аспекти дефініціі ̈ концепту:  

- логіко-філософськии ̆, що пов’язує концепт із поняттям;  

- логіко-семантичний, орієнтовании ̆ на утотожнення його зі значенням;  

- психологічнии ̆, який виходить з ідеі ̈ О.О. Потебні про трирівневу 

структуру слова, одним із яких поряд із внутрішньою та зовнішньою формою                       

є «зміст, що відповідає чуттєвому образу чи розвинутому з нього поняттю»;  

- інтегративнии ̆, орієнтований на розуміння концепту як інформаціи ̆ноі ̈ 

струк-тури свідомості з огляду на різні способи отримання інформаціі ̈ [11]. 

Проте необхідно розглянути одне з наи ̆головніших питань                                 

для усвідомлення природи концепту: співвідношення концепту, поняття та 

значення. Концепт і поняття нерідко ототожнюються, зважаючи на зміст 

терміна «концепт», використании ̆ у середньовічніи ̆ схоластиці П. Абеляра. 

Поняття, на думку деяких лінгвістів, є логічно  конструи ̆ованим концептом, 

позбавленим образності. Таке твердження можна розуміти подвійно: або 

поняття не має чуттєвого образу (картинки) у свідомості, або поняття не має 
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оцінно-емотивних й експресивних нашарувань, на відміну від концепту. Однак 

у свідомості існують поняття емоціи ̆ та оцінок, тому відсутність образності                    

за будь-яких умов не є диференціи ̆ною ознакою поняття й концепту. 

Відсутність психічних нашарувань у понятті дослідники пояснюють на підставі 

відмінності поняття и ̆ значення. М.Ф. Алефіренко підкреслює, що в мові 

виражаються не лише результати понятіи ̆ного відображення, а и ̆ складна 

різноманітність психіки – внутрішній світ переживань людини, роздумів, 

цінних суджень. Умовних значеннях утілені и ̆ форми допонятійного 

відображення – сприйняття й уявлення [1, с. 67].  

Найбільш активно науковці підкреслюють в концепті такі його ознаки,                 

як знання, культура і психологія, оцінка, що кладуться в основу тієї чи іншої 

дефініційної моделі [12]. Структурація концепту, його неоднорідність стали 

очевидні дослідникам з самого початку когнітивних досліджень. Думки про 

основні компоненти концептів висловлювалися різні. С. Г. Воркачов виділяє                          

в концепті понятійну складову (ознакова і дефініційна структури), образну 

складову (когнітивні метафори, що підтримують концепт у свідомості) і 

значиму складову – етимологічні, асоціативні характеристики концепту,                     

що визначають його місце в лексико-граматичній системі мови [12].  

В. І. Карасик розглядає концепт як багатомірне ментальне утворення,                     

в якому виокремлюються образно-перцептивна, понятійна та ціннісна сторони [6]. 

Г. Г. Слишкін виокремлює в структурі концепту чотири зони – основні 

(інтразону, екстразону) і додаткові – квазізону та квазіекстразону [10]. 

М. В. Нікітін виокремлює в концепті образ, поняття, когнітивний 

імплікаціонал і прагматичний імплікаціонал [8, с.59–60]. 

Існує багато класіфікацій лінгвокультурних концептів, наявність яких                    

в черговий раз підтверджує неоднорідність і багатовимірність 

лінгвокультурних концептів і складність їх дослідження. 

В нашій роботі ми досліджуємо концепт як єдність трьох складових 

(понятійної, образної та ціннісної), тому вважаємо за доцільне розпочати аналіз 

концепту СОРОМ'ЯЗЛИВІСТЬ / SHYNESS з понятійної складової.                               

В британській лінгвокультурі його необхідно розглядати безпосередньо в складі 

концепту MODESTY, адже сором'язливість є суміжним поняттям скромності.  

Мовними формами реалізаціії концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ є окремі 

лексеми (shy (adj.) та її синоніми) і словосполучення (як вільні, наприклад:                         
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get over shyness, outgrow shyness, banish shyness, так і фразеологізовані – 

прислів’я та афоризми: burnt child dreads the fire, once bitten twice shy). Лексема 

shyness тлумачиться через відсилання до прикметника shy. За узагальненими 

даними словників та тезаурусів [13; 15; 17], лексема shy має наступні значення: 

1) uncomfortable in the company of other people (speaking about emotional state)  

«She, who refused help swiftly and automatically as someone accustomed to 

live alone does. But he had not even asked –  she had found him a little unnerving. He 

was dry and lacked spontaneity. He had a hard edge to his voice. Perhaps it 

was shyness. However, he was certainly not cast in a common mould. She had never 

met anyone like him before.» [1]. 

2)  easily frightened away, timid 

«In talking, shyness and timidity distort the very meaning of my words.» [3]. 

3) unwilling to do something because somebody is afraid of what might happen 

«She bit on her lip, an exquisite agony tearing her apart. Her 

natural shyness was trying to overcome a new, bigger, and more intense feeling.» [2]. 

4) self-conscious and uncomfortable in the presence of others; (of behavior) 

showing this.  

«She smiled sympathetically, and gradually he overcame his shyness.» [1]. 

В українській культурі поняття «сором’язливий» часто вживається                        

в повсякденному житті як вираз, що розкриває особистісні властивості людини. 

Сучасний український словник надає наступне тлумачення, що сором'язливість 

– це болюча педантичність щодо враження на інших, заклопотаність виявлення 

нестачі, страх публічних виступів, конфуз при знайомстві,  жах перед 

авторитетами [3]. Проте зараз не існує однієї дефініції поняття 

«сором’язливість» [5].  

Загальні ознаки, які можна виділити на основі тлумачень цієї лексеми, 

такі: 1) невпевненість, некомфортність в компанії незнайомих людей, 2) страх, 

сумніви, боязнь передбачуваного поганого результату, 3) нервозність, 

лякливість, 4) зовнішні прояви сором'язливості. 

З етимологічних досліджень випливає, що аналізована лексема                              

є запозиченням із старо-англійського sceoh «shy», яка, в свою чергу, походить 

від прото-німецького skeukh (w) az «afraid» (Ger. scheuchen «to scare away» 

(відлякувати)). 
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Проаналізувавши дані з тлумачних словників [3; 13; 15; 17], можна 

зробити висновок про те, що ця лексема походить від слів «лякати, боятися», 

тобто в основі цього поняття лежить почуття страху. 

Синонімічний ряд, в який входить аналізований концепт, складається                          

з наступних лексем: modest(y), timid(ity), bashful(ness), diffident (diffidence), 

coy(ness), які об'єднані значенням:  

1) «людина, яка прагне бути непомітною в присутності інших, боязка, 

несмілива в спілкуванні»;  

2) що «виражає соромливість або свідчить про соромливість» [9].                          

Ці синоніми виділяють різні властивості особи або біологічної природи людини 

в якості безпосередньої причини його соромливості й вказують на різні 

зовнішні форми її прояву. 

Проявом ціннісного складника концепту SHYNESS / 

СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ є контекстуальне вживання цієї лексеми, що підтверджує 

актуальність обраної лексеми для носіїв мови: 

1. The way you overcome shyness is to become so wrapped up in something 

that you forget to be afraid. (Claudia Lady Bird Johnson) [3]. 

2. Many a man is praised for his reserve and so-called shyness when he is 

simply too proud to risk making a fool of himself. (Joseph Priestley) [3]. 

3. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life 

you’d like to. (Morrissey) [3]. 

4. In talking, shyness and timidity distort the very meaning of my words. I 

don't pretend to know anybody well. People are like shadows to me and I am like a 

shadow. (Gwen John) [3]. 

5. It's very much an extreme shyness. We think it's an anxiety disorder. 

(Dr. Marianne Wamboldt) [3]. 

Образна складова концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / SHYNESS 

представлена насамперед когнітивною метафорою, в ході якої для осягнення 

абстрактного поняття, такого як СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ,  були залучені більш 

конкретні поняття. Так в якості корелята виступали наступні домени: 

ЛЮДИНА, ВІЙНА, КОНТЕНЕР та ін., де СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ була 

референтом когнітивної метафори. Наприклад: 

1) СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ є ДІЯЧЕМ (вона допомагає, зникає і виникає та ін.): 

«He has not been helped by this shyness  and it has led to isrepresentation.» [4] 

«Morris' shyness disappeared in a flash.» [5] 
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«This shyness can stem both from personality and lack of confidence.» [6] 

2) СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ може бути ПЕРЕШКОДОЮ: 

«You know what my greatest personal stumbling block is? My shyness.» [3] 

«The chances are that this shyness would have naturally prevented him from 

attaining such a high profile…» [5] 

3) СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ є ВІЙНА: 

«As the government minister calls their names, pride and shyness compete for 

mastery of their faces.» [4] 

«… never let shyness conquer your mind.» [3] 

4) СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ це КОНТЕЙНЕР (може складатися з певних 

елементів, може наповнювати людину): 

«The shyness flooded back, and he desperately wished he had left the invitation 

unsaid.» [4] 

«Shyness has a strange element of narcissism, a belief that how we look, how 

we perform, is truly important to other people.» [3].  

Як корелят когнітивної метафори СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ/ SHY(NESS) 

може профілюватися на різні домени, найяскравішим з яких є домен ЛЮДИНА 

1) МАНЕРИ: 

 «Everyone seemed to be talking, and I, sitting in silence, felt awkward; but I 

was too shy to break into any of the groups that seemed absorbed in their own 

affairs.» [5] 

 «He felt very shy of looking at the girl in the desk; she was so pretty that he 

could not believe it possible that she should belong to him.» [6] 

2) ПОЧУТТЯ: 

«Be shy of loving frankly; never tell all you feel, or (a better way still), feel 

very little.» [2] 

3) РУХИ: 

«Grotesquely against it came the lean features, the sidelong shy movements of 

Edward Crampton…» [5] 

4) ГОЛОС: 

«'Do you think it would be unfriendly of me if I said I was busy?' he inquired in 

a shy and timid voice.» [5] 

5) ПОГЛЯД: 

«For fear of bold Poseidon's ravishment, 

And loose their girdles, with shy timorous eyes, 
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Lest from the surf his azure arms and purple beard should rise.» [6] 

Отже, в лінгвістичній науці останніх десятиліть окреслилася тенденція до 

розширення змісту «концепту», и ̆ого наповнення додатковими властивостями. 

Концепт спочатку реалізується як «культурологічнии ̆ концепт», далі – як 

«лінгвокультурнии ̆» і нарешті – «лінгвоконцепт», який використовується для 

визначення поняття, уявлення, значення, образу. Утвердження цього терміна в 

лінгвістиці розкриває широкі горизонти для дослідження загальнолюдських і 

національних форм мислення.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

МЕТОДА ПОЛНОГО ФИЗИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
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Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Дудоладова А.В. 

 

У статті подається визначення поняття «метод повного фізичного реагування», 

аналізуються різні підвиди цього методу та форми роботи з ним, розглядаються принципи, 

на яких він грунтється, виокремлюються переваги та недоліки цього методу. 

Ключові слова: фізична реакція, метод повного фізичного реагування, методика 

викладання іноземних мов. 

В статье дается определение понятия «метод полного физического реагирования», 

анализируются разные подвиды данного метода и формы работы с ним, рассматриваются 

принципы, на которых он базируется, выделяются преимущества и недостатки этого метода. 

Ключевые слова: физическая реакция, метод полного физического реагирования, 

методика преподавания иностранных языков. 

The article defines the essence of the “total physical response method”, analyzes different 

subtypes of this method and forms of working with it, explores the principles it is based on, 

accentuates the advantages and drawbacks of this method. 

Key words: physical reaction, total physical response method, methods of teaching foreign 

languages. 

 

Языковое образование на современном этапе своего развития 

предполагает сочетание традиционных и новых методик преподавания 

иностранных языков, при этом новое в преподавании не заменяет уже 

проверенные методы, а всегда дополняет уже существующий методический 

опыт. Рассмотрение и внедрение новых методик в практику преподавания 

иностранных языков является необходимым, а поэтому актуальным  условием 

повышения педагогического мастерства преподавателя. Именно с этой целью 

мы решили рассмотреть в данной статье один из альтернативных методов 

преподавания – метод «полного физического реагирования». 

Объект исследования – преподавание  иностранных языков. 

Предмет исследования – метод «полного физического реагирования» в 

преподавании иностранного языка. 

Цель исследования – определить особенности метода «полного 

физического реагирования» с целью повышения эффективности изучения 

иностранных языков. 
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Задания исследования включают: 

1) уточнение понятия «метод» в преподавании иностранных языков; 

2) изучение особенностей метода «полного физического 

реагирования». 

Понятие «метод» в самом общем значении – это способ достижения цели. 

Будучи базисной категорией методики преподавания, методы обучения 

являются компонентами системы обучения. Без соответствующих методов 

обучения невозможно реализовать цели и задачи обучения.  

Понятие метода употребляется в трех значениях: 

1. общеметодологическом (метод как средство познания, способ 

изучения природы и общества); 

2. общедидактическом (метод как способ взаимосвязанной 

деятельности преподавателя и учащихся, направленной на 

достижение целей образования, воспитания и развития учащихся); 

3. частнодидактическом, или собственно методическом (метод как 

направление в обучении, определяющее стратегию овладения 

языком) [5, c. 223]. 

Метод «полного физического реагирования» или TPR (Total Physical 

Response) был разработан и внедрен американским психологом Дж. Ашером, 

достигнув пика своей популярности в 70-е – 90-е годы 20 века. Применение 

данного метода снижает уровень стресса и тревожности на занятии и повышает 

самооценку учащихся из-за высокой результативности усвоения достаточно 

простого лексического и грамматического материала с помощью действий и 

наглядных пособий. Все это делает метод «полного физического реагирования» 

вполне эффективным на начальном этапе изучения языка, а также при работе с 

детьми [1, c. 57]. 

Каждый метод обучения направлен на достижение определенной цели, он 

независим от условий обучения, в его основе лежат лингвистическая, 

психологическая, дидактическая концепции, составляющие теоретическую 

основу метода и реализуемые в виде модели обучения как индивидуальной 

интерпретации метода в конкретных условиях преподавания языка [5, с. 224]. 

Метод «полного физического реагирования»  представляет собой  один из 

современных подходов к передаче и усвоению знаний и информации по 
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средством основных каналов восприятия: зрительного, слухового, 

кинестетического. 

Как известно, воспринимая информацию, люди делятся на разные типы: 

например, визуалы (отдающие предпочтение зрительным каналам восприятия 

(схемы, таблицы, изображения, картины и т.д.)), аудиалы (воспринимающие 

информацию лучше через слуховой канал (аудиозаписи, радио и т.д. )) и 

кинестетики или дигиталы (предпочитающие ощущения, тактильный контакт и 

т.д.). Метод «полного физического реагирования» уделяет особое внимание 

предпочтениям учащихся касательно каналов восприятия информации, 

«нагружая» при этом наиболее развитый из них.  

Данный метод также базируется на полушарных различиях головного 

мозга, учитывая в процессе преподавания иностранного языка, что левое 

полушарие в основном отвечает за абстрактно-логическое мышление и речь, а 

правое – за образное мышление, то есть за творчество, фантазию, музыкальный 

слух, зрительно-пространственную ориентацию, невербальную память. При 

этом следует избегать стрессов и негативных эмоций, поскольку они будут 

способствовать возникновению негативных образов и ассоциаций, связанных с 

иностранным языком [1]. 

Как считает Дж. Ашер, процесс обучения иностранному языку должен 

привлекать к работе правое полушарие наряду с левым, в форме физической 

активности и насыщенной наглядности.  

Принцип наглядности является одним из ведущих в обучении. Его 

необходимость обосновывается переходом от чувственного восприятия к 

абстрактному мышлению в процесс познания. В соответствии с этим 

принципом обучение строится на конктретных образах, непосредственно 

воспринимаемых обучающимися. Существуют два направления использования 

наглядности: в качестве стредства обучения и средства познания. В первом 

случае специально подобранные зрительно-слуховые образцы (звукозапись, 

таблицы, схемы, учебные картинки, фильмы) помогают учащимся овладевать 

звукопроизносительными нормами языка. Во втором случае средства 

наглядности выступают в качестве источника информации, знакомя учащихся 

со страной изучаемого языка [5, с. 152]. 



 73 

Одна из основных задач метода «полного физического реагирования 

заключается в попытке провести связь между иностранным языком и 

реальностью (заложить «фундамент» системы иностранного языка [1]), таким 

образом, чтобы учащиеся воспринимали команды преподавателя и думали уже 

на иностранном языке, используя интонацию, жесты, мимику и прочее. Речь 

преподавателя должна быть насыщена всеми этими элементами потому, что   

именно преподаватель проектирует будущую речь учащихся. Поэтому 

развивается навык «правильного ритмико-интонационного оформления своих 

мыслей. Интонация выступает не чем-то абстрактным, оторванным от процесса 

речи, а является необходимым условием правильного оформления мысли, 

точного выражения чувства, стимулирующего высказывание» [4, с. 23]. Каждое 

слово, произносимое преподавателем, должно быть наполнено чувством для 

лучшего усвоения учениками.  

Поскольку язык отражает реальность, каждому знаку языка внутренне 

присуща ситуативная отнесенность. В речи высказываются мысли, которые 

отражают действительность, поэтому ситуации действительности уже 

включены в само содержание речи [4 , с. 7]. 

Метод «полного физического реагирования» делится на 3 вида:  

 TPR-b (body) - “Touch it” (с акцентом на тактильном контакте 

с изучаемым объектом); 

 TPR-o (object) - “Take it” (с акцентом на действии по 

отношению к изучаемому предмету);  

 TPR-p (picture) - “Draw it, point to it” ( с акцентом на 

изображении, отображении изучаемого предмета). 

Данный метод всячески поддерживает и стимулирует творческое 

использование языка, что отражается в создании учащимися своих собственных  

предложений, команд, ранее не употреблявшихся). Этот вид деятельности 

выполняется на всех этапах работы: ведь самостоятельно придуманная 

команда, предложения запомнятся  на долго и гораздо лучше, так как станут 

для них личностно окрашенными и будут нести отпечаток неповторимого, 

оригинального опыта. После усвоения активного лексического или 

граммматического материала подобным образом, не возникает сложности в его 
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использовании, поскольку возникает непосредственный образ, с которым этот 

элемент был ассоциативно связан. 

На последующих этапах работы с методом «полного физического 

реагирования» выделяются разные формы работы, например TPR Guessing, 

когда учащиеся сами догадываются о значении слова, выполняя необходимые 

команды, TPR Circling Questions, что представляет собой набор вопросов, 

направленных на каждый изучаемый элемент, на которые учащиеся отвечают 

жестом и т.д.  

В основе метода лежат несколько базовых принципов, которые 

заключаются в том, что: 

 аудиальная компетенция в детском возрасте формируется раньше, чем 

навыки говорения. На ранних этапах изучения первого языка дети 

могут понимать сложные высказывания, но не могут порождать речь 

самостоятельно; 

 способность детей понимать на слух речь родителей возникает 

вследствии реакции на их команды; 

 речь начинает развиваться естественным образом сразу после развтия 

аудиальных навыков [2]. 

Что касается изучения второго языка [3], учащийся проходит все эти же 

стадии с помощью упражнений на аудирование. Аудирование обязательно 

должно сопровождаться физическими действиями. Таким образом, этот метод 

совмещает в себе принципы аудиолингвального, суггестопедического и 

игрового методов, без учета родного языка обучающихся.  

Таким образом, метод полного физического реагирования представляет 

собой альтернативный поход к преподаванию иностранных языков, который 

заслуживает внимания методистов. Базируясь на принципах наглядности и 

физического реагирования, данный метод позволяет повысить эффективность 

обучения иностранному языку, а также в значительной степени способствует 

мотивации учащихся. Но в силу ограниченного спектра использования, этот 

метод чаще всего применяют на начальных этапах изучения иностранного 

языка и при работе с детьми. 

Перспектива исследования состоит в попытке рассмотреть возможности 

метода «полного физического реагирования» для обучения взрослых, а также 



 75 

использования других методов, получивших свое развитие на основе данного 

метода. 
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У статті викладено власні враження студентки-практикантки щодо труднощів 

проходження асистентської практики на п’ятому курсі очного відділення факультету 

іноземних мов. Описано основні труднощі викладання граматики, зокрема безособових форм 

дієслова, а також проблему розмежування понять «інфінітив» та «герундій».  
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В статье изложены собственныe впечатления студентки-практикантки относительно 

трудностей прохождения ассистентской практики на пятом курсе очного отделения 

факультета иностранных языков. Описаны основные трудности преподавания грамматики, в 

частности безличных форм глагола, а также проблема разграничения понятий «инфинитив» 

и «герундий».  
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The article describes a student-teacher’s impressions as to the difficulties of the 

apprenticeship in the fifth year at the full-time department of the school of foreign languages. The 

author examines the main problems of teaching grammar, particularly non-finite forms of the verb, 

as well as the difficulty of differentiating the concepts of ”infinitive” and “gerund”. 

Key words: apprenticeship, non-finite forms of the verb, infinitive, gerund. 
 

In terms of enhancing foreign language teaching in modern society, there 

appears an urgent need for a young teacher being able to work independently right 

after the graduation, when he or she, on the one hand, has no practical experience yet 

and, on the other hand, no longer has anybody to turn to for help in case of having 

some practical difficulties. That is exactly why the period of apprenticeship for the 

fifth-year students becomes an important time to try and tackle the most ambiguous 

aspects of  foreign language grammar and vocabulary. These facts define the topical 

value of the article.  
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The object of the article was the process of teaching the non-finite forms of the 

English verb. 

The subject of the article was difficulties of explaining the main difficulties of 

the non-finite forms of the English verb to undergraduate students.  

 The goal of the article was to describe the main difficulties of teaching 

grammar to undergraduate students, as well as to try to provide solutions for 

confusing situations. 

To achieve this goal it was necessary to solve the following tasks: 

1. To analyze the scope of a grammar syllabus. 

2. To study general principles of grammar teaching and how to use them. 

3. To research the most complicated grammar topics and find out the correct 

variants of using non-finite forms of the verb. 

4. To find effective ways of practicing complicated grammar points. 

The following methods were used: observation of the teaching process                        

in the university, analysis of textbooks and reference materials for university 

students, analysis of the scientific literature concerning the problem of the research.  

Practical value. The shared experience of solving problems in teaching 

grammar will help other student-teachers in their apprenticeship period. The article 

contains the description of essential difficulties in teaching non-finite forms of the 

English verb, which will form the practical basis for explaining this topic in general, 

including the confusing points in particular. 

Novelty. According to the results of my research, there have been no similar 

articles or studies devoted to analysing practical difficulties of student-teachers. 

Teaching is like roller skating. In theory everything seemed clear, but in 

practice ... In practice, on the surface there appear "pitfalls" that not only need to be 

skillfully "bypassed", but explained. When you find yourself at the other side of the 

desk, with your back to the blackboard, when you watch the students who are a 

couple of years younger than you, waiting for a clear explanation of the difference 

between synonyms, you realize – here they are the "pitfalls" of the English language. 

In my experience such "pitfalls" most often arose in the study of English grammar, 

requiring some theoretical background. 

At the first stage of my investigation I dwelt on some issues connected with the 

definition of grammar and methods of grammar teaching. It soon became clear that 

depending on one’s theoretical orientation, different people define grammar 

differently. Leech views grammar as an important component that relates phonology 
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and semantics, or sound and meaning. Huddleston sees grammar as consisting                     

of morphology and syntax. Hudson is in the opinion that grammar embraces any kind 

of information about words since there are no boundaries around grammar.                          

In Longman dictionary grammar defined as the rules by which words change their 

forms and are combined into sentences. The knowledge of grammar tells the learner 

what to do if he wants to put the phrase into the sentence [1, p. 57-93].  

According to Paul Verghese, "A knowledge of grammar is perhaps more 

important to a second-language learner than to a native speaker. This is because in the 

process of acquiring the language the native speaker has intuitively internalized the 

grammar of the language whereas the second language learner has to make a 

conscious effort to master those aspects of the language which account for 

grammaticality. It is, therefore, necessary for us, to whom English is a second 

language, to learn the grammar of the language" [2, p. 41]. 

As a teacher, I thought I was only to provide simple examples for the students 

to see and correct the confusion between the two grammatical terms. Hence, 

acquainting the students with the grammar rules of a foreign language, I provided 

practice through creating meaningful situations in the classroom. If you introduce 

gerunds along with infinitives, it is easier for students to understand. The problem, 

however, is that when these two ideas are introduced at the same time, students 

become more confused about differences in definitions and when to use each one.  

For example, the students could not understand the difference in the use of the 

infinitive and gerund as the subject, because, in fact, they are synonymous. This is partly 

true, and gerunds can be truly interchangeable with infinitives, but a small difference 

between them still exists. Firstly, most often at the beginning of the sentence a gerund is 

used more often, and secondly, the infinitive as subject may imply a future expected or 

imagined action, while the gerund is characteristic for constant, habitual and existing 

activities. For example: "To speak five languages well is an advantage" and "Speaking 

five languages well is an advantage" are quite interchangeable, however there is a shade 

of an assumption in the first case, and in the second case – «general truth». 

The difficulty also arose when the students were considering the theme “THE 

INFINITIVE AS OBJECT”, namely the difference between using a gerund or an 

infinitive after the verb “to try”. The students really felt baffled about three very 

similar examples: 

1. Try remembering telephone numbers. (It may help you to improve your 

memory!)  
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2. Try to remember phone numbers. (This can help you improve your memory.)  

3. Try to remember his telephone number. (Please, do it; it's important!)  

And I have to point out, that such similar examples just put students in a dead 

end, and the teacher, in order to avoid stumbling over such "pitfalls", has to explain 

as much as possible. In the first case (try remembering telephone ...), we try some 

activity as an experiment, and if we fail, then we can drop this thing immediately 

after the first failed attempt. But in the second case (try to remember his telephone 

number ...), to perform a particular action requires at least two attempts. 

And one more "pitfall" in the grammar of the English language was the 

difference between “cannot help + gerund” and “cannot (help) but + bare infinitive”. 

A clear difference can be seen only in one sense: when it comes to nature or 

character. For example:  

1. I cannot help being so clever. (Ну что я могу поделать, если я такой умный.)  

In the first case, everything is clear, the students in the following examples did 

not see a clear difference.  

2. I cannot help thinking he knows more than he has told. (Я не могу не думать, 

что он знает больше того, что сказал.) 

3. She could not help but wonder what he was thinking. (Ее не могло не 

интересовать, что он думает.)  

Both examples seem quite the same, especially if you look at their translation. 

This can be put down to the area of interference between languages [3]. And the 

students have a question: how to determine whether to use the gerund or the іnfinitive.  

In this case, apart from the fact that both the gerund, and the іnfinitive can be 

used in an object function – as an adverbial modifier of exception: cannot help + 

gerund better emphasizes the impossibility of termination of an action than cannot 

(help) but + bare infinitive. 

When students got confused having two forms of a verb that serve the same 

purpose in a sentence, I explained to my class that gerunds sound more natural than 

infinitives when used as subjects or complements of a sentence, and I also showed 

students sentences that sound clearer with the gerund as opposed to the infinitive. 

This explanation encouraged students to only use gerunds as subjects and 

complements, but it really decreased the number of mistakes and awkward sentences.  

When it came to objects of sentences, I reminded about the verbs followed by 

gerunds (such as keep and dislike) and those followed by infinitives (such as need 

and want), as well as those that are interchangeable. 
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Besides, I wrote several sentences on the blackboard so that students could 

identify mistakes in them: one involving the progressive tense of the verb and the 

other involving what should be an infinitive (E.g.: Mary going to the shop to buying 

some food). The majority of examples focused on the gerund and/or infinitive. This 

exercise reinforced the correct sentence structure and helped identify which students 

understand the grammar and which need more help. 

Gradually students started demonstrating achievements in grammar. They 

mastered both the meaning and the forms of the non-finite forms of the verb, and 

managed to use them correctly in oral and written communication. All the students 

demonstrated high interest in the tasks. 

We see the perspective of our work in designing teaching materials for the 

fourth-year students, with the aim to enhance their understanding of complicated and 

confusing examples of the form, meaning, and usage of non-finite forms of the 

English verb.  
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Стаття розкриває зміст поняття "когнітивно-комунікативний підхід", його функції та 

визначає його роль при навчанні іноземним мовам. У статті представлено огляд робіт 

вітчизняних та закордонних науковців. 

Ключові слова: когнитивний підхід, комунікативний підхід, процес навчання. 

Статья раскрывает содержание понятия "когнитивно-коммуникативный подход", его 

функции и определяет его роль при обучении иностранным языкам. В статье представлен 

обзор работ отечественных и зарубежных ученых. 

Ключевые слова: когнитивный подход, коммуникативный подход, процесс 

обучения. 

The present article reveals the scope of “cognitive-communicative approach” and 

determines its role in the process of foreign language teaching. The article also presents                             

an overview of domestic and foreign scientists’ studies. 

Key words: cognitive approach, communicative approach, teaching process. 
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Успішна інтеграція людини в світовий освітній простір – залучення                   

до світових досягнень в області культури, науки, техніки, можлива тільки за 

умови володіння іноземною мовою як засобом спілкування. 

Натепер з'ясувалося, що сучасний процес реформування системи освіти,                 

а разом з ним і системи навчання іноземним мовам, обумовлений змінами 

соціально-економічної та соціально-політичної ситуації в країні та зростаючою 

невідповідністю рівня підготовки випускників навчальних закладів вимогам 

нашого багатонаціонального суспільства [7]. 

В останні кілька десятиліть погляд на те, яким повинно бути сучасне 

викладання іноземних мов, зазнав радикальних змін. Це, з одного боку, 

фундаментальне переосмислення методик викладання на основі 

комунікативного підходу до викладання та вивчення мови і, з іншого боку, 

необхідність швидко опановувати великі обсяги матеріалу, засвоювати навички 

читання, письма та говоріння, які дозволять задовольняти комунікативні 

потреби: вирішувати повсякденні питання проживання в іншій країні; 

допомагати іноземцям, які проживають у нашій країні, обмінюватися 

інформацією з особами, які не говорять іноземною мовою. 

При вивченні іноземних мов набуває популярності та все частіше 

застосовується підхід, заснований на положеннях когнітивної психології – 

когнітивний підхід (англ. cognitive approach) [10]. Термін «когнітивний»                      

(від латинського слова cognitio – знання або пізнання), що означає 

«пізнавальний», «має відношення до пізнання», бере свій початок у шістдесятих 

роках минулого століття. Творцями когнітивного підходу вважаються                        

Дж. Брунер і У. Ріверс [2]. У процесі навчання такий підхід передбачає опору                     

на принцип свідомості, урахування різних когнітивних стилів, характерних                       

для студентів конкретної навчальної групи, і навчальних стратегій, якими вони 

при цьому користуються. Згідно з таким підходом студент є не тільки об'єктом 

навчальної діяльності викладача, але й перш за все активним учасником 

процесу навчання [1].  

Таким чином, актуальність дослідження проблеми навчання студентів                   

з залученням когнітивно-комунікативного підходу обумовлена нагальною 

потребою в покращанні якості підготовки майбутніх фахівців та змінами,                     

що відбуваються в суспільстві. 
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Об'єктом дослідження статті є процес навчання у вищому навчальному 

закладі. 

Предметом дослідження є комунікативно-когнітивний підхід                              

до викладання і навчання іноземним мовам. 

Мета дослідження – науково обґрунтувати використання комунікативно-

когнітивного підходу до навчання студентів іноземній мові в умовах вищого 

навчального закладу. 

Методологічною основою статті є метод порівняльного аналізу, метод 

узагальнення та систематизації інформації, а також вивчення вітчизняної та 

закордонної літератури з методики викладання іноземних мов.  

В останні десятиліття комунікативно-когнітивному підходу до навчання 

іноземної мови приділяється значна увага. Проблемі використання цього 

підходу присвячено багато праць вітчизняних та закордонних науковців, 

зокрема: І. Бім, Г. Барабанова, М. Бородуліна, І. Зимня, І. Ігнатова, С.Ніколаєва, 

Я. Проскуркіна, Т. Самосенкова, С. Шатілов, А. Щепілова, A. Chamot, A. Johns, 

W.M. Rivers та інші. Авторами робіт з комунікативно-когнітивної методики 

запропоновано різні методи та прийоми активізації розумової діяльності 

студентів в учбовому процесі.  

Процес навчання взагалі, і іноземним мовам зокрема, в рамках 

комунікативно-когнітивного підходу зумовлений сучасними вимогами                          

до організації учбового процесу. Такий підхід надає можливість враховувати 

психічні особливості та пізнавальні переваги студентів. Крім того, з’являється 

можливість розвинути адекватне уявлення про систему мови, що вивчається та 

здатність до спілкування у іншомовному середовищі.  

Комунікативна спрямованість занять надає можливість сформувати 

систему знань, вмінь та навичок, що сприяють формуванню комунікативної 

компетенції. Когнітивний підхід сприяє накопиченню теоретичних та 

лінгвокультурологічних знань, розвитку пізнавальних здібностей. Поєднання 

комунікативного та когнітивного підходів підвищує ефективність використання 

накопичених знань. Комунікативно-когнітивний підхід до процесу навчання 

підвищує зацікавленість студентів до вивчення іноземної мови, оскільки 

базується на врахуванні комунікативних потреб студентів та закономірностях 

процесу пізнання дійсності. 
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При когнітивному підході особлива увага приділяється класичним 

пізнавальним процесам: сприйняттю, пам'яті, уяві, увазі та мисленню, але всі 

вони розглядаються як частини загального – процесу інформаційного обміну 

між людиною і середовищем. 

Когнітивний підхід ґрунтується на наступних положеннях. 

1. Розвиток мислення є невід'ємною складовою процесу оволодіння мовою. 

Навчання мові не повинно будуватися тільки на сприйнятті та механічному 

заучуванні одиниць мови та правил. Учнів слід залучати до активного 

процесу пізнання суті досліджуваних явищ, що створює умови для реалізації 

особистісних орієнтирів. 

2. Враховуючи те, що кожен учень як особистість має свої індивідуальні 

характеристики, інтереси, природні здібності, уміння здійснювати навчальну 

та мовленнєву діяльність, необхідно створити умови, щоб кожен учень зміг 

бути активним учасником процесу навчання. 

3. Когнітивний (пізнавальний) процес навчання носить не тільки особистісно,                        

а й соціально обумовлений характер. Це обумовлює необхідність залучення 

в період навчання до співробітництва та взаємного пізнання як студентів так 

і викладачів [1].  

Взагалі, когнитивізм – це сукупність наук, які об'єднує спільний об’єкт 

дослідження: загальні принципи, що керують розумовими процесами. Таким 

чином, мова являє собою засіб доступу до розумових процесів. Саме в мові 

фіксується досвід людства, його мислення; мова – пізнавальний механізм, 

система знаків, специфічно кодифікує і трансформує інформацію. Але існує й 

протилежна точка зору. Наприклад, А. Ребуль [16] вважає, що мова, що 

використовується при спілкуванні, стимулює появу у людини концептуальної 

системи. Інакше кажучи, напрямок еволюції комунікації – від мови до думки. 

Отже, когнітивістика (або когнітивна наука) – міждисциплінарний 

науковий напрямок, який об'єднує теорію пізнання, когнітивну психологію, 

нейрофізіологію, когнітивну лінгвістику і теорію штучного інтелекту.  

Однією із складових частин когнітивістики є когнітивна лінгвістика. 

Когнітивна лінгвістика – напрям у мовознавстві, який досліджує проблеми 

співвідношення мови і свідомості, роль мови в концептуалізації та категоризації 
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світу, в пізнавальних процесах та узагальненні людського досвіду, зв'язок окремих 

когнітивних здібностей людини з мовою та форми їх взаємодії [5]. 

Об'єктом когнітивної лінгвістики є мова як механізм пізнання. Її предметом 

– людська когніція – взаємодія систем сприйняття, уявлення і продукування 

інформації в слові. Когнітивна лінгвістика має три основні розділи: 

- когнітивна семантика, що займається в першу чергу лексичною семантикою; 

- когнітивна граматика, що займається головним чином синтаксисом, 

морфологією й іншими областями мовознавства, пов'язаними з граматикою; 

- когнітивна фонологія [5]. 

В свою чергу комунікативна стратегія – це «когнітивний план 

спілкування, за допомогою якого контролюється оптимальні рішення 

комунікативних завдань». При цьому параметри комунікативної ситуації 

пов'язані з важливими в комунікації критеріями оцінки мовної ситуації: 

доречність і недоречність; ритуальність, стереотипність і нестереотипність; 

особистісні особливості, соціально-віковий статус співрозмовника [6]. 

Дослідник С. Дацюк [4] розділяє комунікативні стратегії за метою                          

їх застосування на три види: конвенційну, маніпуляційну та конфліктну. 

Конвенція як тип продуктивної комунікативної стратегії, спрямованої                        

на взаємодію, є інтерактивною, тому що вимагає реалізації особистісних 

якостей учасника комунікації. Суттю конвенційної комунікації є деліберативний 

процес як свого роду діалог, обговорення та вільне міркування [16]. 

Деліберативне комунікативне середовище дає можливість обміну 

думками, в ході якого кожен заявляє про себе, відстоюючи власні інтереси,                    

але затверджуються лише такі, які проходять перевірку на громадському 

форумі, тобто отримують підтримку. Так відбувається врівноваження інтересів 

і справедливе поєднання результатів навчання. Все це дозволяє розвинути 

навички комунікації, активізує особистість, розвиває риси комунікативного 

ідеалу (володіння мовою, вміння слухати, толерантність, емпатію). 

Проектна комунікативна стратегія має на меті трансформацію знань                        

в блоці з комунікативними вміннями, які відпрацьовуються під час риторичних 

тренувань, в процесі створення та подальшої презентації проектів. У цьому 

сенсі проблема трансляції знань не першорядна, тому що на перший план 

виходить проблема вироблення способів суб'єктивації (приведення індивіда                    
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до якоїсь якості, іншої форми суб'єктивності, самостійності і творчості, що само 

по собі є формою нового знання) [14].  

Комунікативний підхід у навчанні іноземним мовам – підхід, 

спрямований на формування в учнів смислового сприйняття, розуміння 

іноземної мови й оволодіння мовним матеріалом для побудови мовних 

висловлювань в результаті взаємодії учасників спілкування. Він націлений 

навчити учня вільній орієнтації в іншомовному середовищі, або, іншими 

словами, сформувати комунікативні компетенції [12]. На думку автора, 

комунікативна компетенція включає: 1) знання про те, як використовується 

мова для різних цілей і функцій; 2) знання про те, як змінюється мова                          

в залежності від тієї чи іншої ситуації і самих учасників (формальна / 

неформальна мова; усна / письмова мова та ін.). 

Принципи побудови змісту навчання в рамках комунікативного підходу: 

Мовна спрямованість, яка передбачає навчання через спілкування, і 

підкреслює практичну орієнтацію заняття. Вона дає відповідь на питання:                     

чи правомірні лише заняття на мові, а не про мову? 

Функціональність. Процес навчання іноземній мові носить комплексний 

характер, так що вивчення того чи іншого мовного явища здійснюється в 

нерозривному зв'язку з його фонетичним, лексичним і граматичним значеннями. 

Ситуативність, рольова організація навчального процесу. Щоб засвоїти мову, 

необхідно вивчати не просто мову, а навколишній світ за її допомогою. Бажання 

говорити з'являється тільки в реальній ситуації, яка зачіпає людину, що говорить. 

Новизна. Це, перш за все новизна мовних ситуацій (зміна предмета 

спілкування, теми обговорення, мовного партнера, умов спілкування). Це 

новизна матеріалу, що використовується (його інформативність), новизна 

організації заняття (видів, форм), різноманітність прийомів роботи. 

Особистісна орієнтація спілкування. Колективна взаємодія – спосіб 

організації процесу, при якому учні активно спілкуються один з одним [10]. 

Не дивлячись на ефективність комунікативного підходу при навчанні 

англійської мови, є і деякі труднощі в застосуванні такого підходу. В процесі 

комунікативного навчання аналіз та виправлення помилок зводяться до 

мінімуму, оскільки найважливішою та необхідною умовою є реалізація 

комунікативного завдання, поставленого перед учасниками спілкування. Це може 
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призвести до поверхневого, а в деяких випадках навіть низького рівня знань, умінь і 

навичок у сфері граматики. Отже, вважається за доцільне розглянути такий 

лінгвістичний підхід при навчанні граматиці англійської мови, який дозволив би 

побудувати процес навчання на більш глибокому розумінні граматичних явищ і 

усвідомленому виборі граматичної форми і структури. 

Варіантом такого підходу може бути виключно когнітивний підхід. На 

думку авторів [8] когнітивна лінгвістика займається вивченням усіх видів 

взаємодії і взаємин мови та ментальних процесів, що служать цілям обробки 

інформації, котра надходить ззовні [9]. 

Як наголошується в дослідженнях [8], мовленнєві форми, відображаючи 

когнітивні категорії, є цінним джерелом інформації організації знань в голові 

людини, «видимий» доступ до «невидимих» структур нашої свідомості.                     

Саме структури природної мови «об'єктивують те, що вже піддалося 

когнітивній обробці людським розумом». 

Результатом синтезу комунікативного і когнітивного підходів стала поява 

в методиці викладання іноземної мови комунікативно-когнітивного підходу. 

Його основна мета – навчання мовному спілкуванню, а саме корекції, 

вдосконаленню та розвитку в учнів лексико-граматичних основ іноземної мови. 

Це передбачає систематизацію та відбір мовного матеріалу, а також придбання 

та розширення знань про картину світу представників різних лінгвокультурних 

спільнот, тобто вихід на лінгвокогнітивний рівень засвоєння мови [3]. 

Отже, комунікативно-когнітивний підхід до навчання – це особистісно-

орієнтована концепція, методична основа системи навчання, яка постулює 

необхідність рівної уваги до формування в учнів адекватного уявлення                       

про систему, що вивчається, а також здатності до мовних дій і вміння у мовній 

сфері. Як сучасний напрямок комунікативної методики, комунікативно-

когнітивний підхід, застосовується при вивченні іноземних мов [13]. 

Не викликає сумніву, що комунікативно-когнітивний підхід                             

до навчального процесу підвищує інтерес учнів до вивчення англійської мови 

оскільки забезпечує активну участь кожного учня у процесі та базується                        

на їх комунікативних потребах. Використання цього підходу забезпечує                      

як мовленнєвий, так і когнітивний розвиток студентів та є перспективним                     
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для подальших досліджень та розробок з метою пошуку нових методів та 

стратегій у процесі навчання іноземним мовам. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ АРТИКЛЮ З ВЛАСНИМИ НАЗВАМИ 
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Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Дудоладова А.В. 

 

У статті подається визначення поняття «артикль», аналізуються різні типи 

класифікації значень артиклю, досліджуються семантичні та функціональні особливості 

артиклю в англійській мові. 

Ключові слова: артикль, власні назви. 

В статье дается определение понятия «артикль», анализируются разные виды 

классификации значений артикля, исследуются семантические и функциональные 

особенности артикля в английском языке. 
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Ключевые слова: артикль, имя собственное. 

The article defines the essence of “article”, analyzes different types of classification of 

articles, explores the semantic and functional features of the article in English. 

Key words: article, proper name. 

 

Артикль в англійській мові є однією з найбільш складних категорій для 

засвоєння студентами через інтерференцію рідної мови [3]. Зокрема це 

стосується правил вживання артиклю із власними назвами. Саме тому завжди 

актуальними виступають спроби викладачів сприяти кращому засвоєнню цієї 

теми шляхом  наведення цікавих прикладів, обраних з популярних молодіжних 

серіалів, що, в свою чергу, підвищує мотивацію студентів до вивчення 

іноземної мови та, зокрема, дозволяє побачити вживання необхідного артиклю 

у конкретній мовленнєвій ситуації.  

Об’єкт дослідження – артиклі з власними назвами в англійській мові. 

Предмет дослідження – визначення особливостей артиклів з власними 

назвами. 

Мета дослідження – виявити цікаві особливості вживання артиклів з 

власними назвами для підвищення ефективності вивчення іноземних мов. 

Завдання дослідження: 

1) уточнення поняття «артикль» та його функцій; 

2) виокремлення прикладів з автентичного мовного матеріалу; 

3) визначення особливостей функціонування артиклю з власними 

назвами у сучасній англійській мові. 

Матеріалом дослідження слугували 100 прикладів вживання артиклю з 

власними назвами, обраних з автентичного англомовного серіалу «Друзі». 

Артикль – це допоміжне слово при іменнику, що уточнює його значення у 

контексті та ситуації спілкування. Таке уточнення називається детермінацією, 

яка складає окрему граматичну категорію іменника разом з такими категоріями, 

як категорія числа та відмінку. Категорія детермінації передбачає обов’язкову 

сполучуваність іменника з тим чи іншим детермінативом – словом, що уточнює 

його контекстуальне значення. Артиклі виражають детермінацію в найбільш 

загальному вигляді, а займенникові детермінативи конкретизують таке 

уточнення [1, с. 12-13].   

Визначений артикль в ідентифікуючій функції використовується для 

вирізнення предмета. Іменник у цьому випадку позначає окремий предмет, 
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відомий співрозмовникам як належне (унікальні об’єкти, загальновідомі істини) 

або з попереднього контексту. У цій функції визначений артикль близький за 

значенням до вказівних займенників this/that, але на відміну від них не вказує 

на ступінь віддаленості предмету від мовця [1, с. 14-15].  

Зважаючи на мету дослідження, зосередимося на особливостях вживання 

артиклю. Артикль зазвичай не вживається з іменами та прізвищами:  

• Joey doesn’t share food! 

• Look at me, I’m Chandler! Could I be wearing more clothes? 

Maybe if I wasn’t going commando… 

• No, you’re not an idiot, Ross. You’re a guy very much in love. 

• Hi, I’m Rachel. Is me sweater too tight? No? Oh, I better wash it 

and shrink it. 

• I grew up with Monica! If you didn’t eat fast, you didn’t eat! 

• Go back in time and listen to Phoebe. 

Але, коли прізвище стоїть у множині та має на увазі всю сім’ю, то 

вживається означений артикль the:  

• Monica: Okay, the realtor said another couple made an offer.                     

Maybe the Janices won't get it! Maybe the other couple will. 

Chandler: The only way that that is going to happen, is if the other 

couple  are the Hitlers. 

Коли йде мова про конкретну людину, ставиться артикль the, і артикль 

можна перекласти як «той самий»: 

 You cannot tell Chandler, but I ran into Richard 

Which Richard? 

The Richard. 

Артикль з назвами міст не вживається:  

• It’s London, baby! 

• We don’t have to go downstairs. We can bring Vegas up to us. 

• New York City has no power 

And the milk is getting sour 

But to me it is not scary 

'Cause I stay away from dairy 

• I guess Monica should know about Atlantic City 
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• Chandler: OhI love Tulsa, Tulsa is heaven, Tulsa is Italy, Please don't 

make me go there! 

• Rachel: You're going to love this cake! I got from from a bakery in New 

Jersey, Carino's! 

• Rachel: No, it just...feels so good...Ikea! You'll know this, what's the 

capital of  Sweden? 

Phoebe: Stockholm. 

Rachel: Damn, I wish I knew if that was right! 

• Rachel: The job is in Paris. 

Артикль не вживається з назвами країн:  

• Joey: My agent thinks I should have a name that's more neutral. 

Chandler: Joey... Switzerland? 

• Ross: I’m Santa’s representative for all the southern states. And Mexico! 

• Phoebe: And there's a country called Argentina, it's a place I've never 

seen. But I'm told for fifty pesos you can buy a human spleen. 

Humanspleen. Olè. 

• Chandler: Ross is going to China. 

Joey: The country. 

• Phoebe: You know it's me? 

Rachel: For a half-hour! Man, you can lie about Sweden! 

Артикль the використовується з офіційними назвами країн, що містять 

такі слова, як republic, union, kingdom, states, emirates, а також з географічними 

назвами країн у множині:  

•   Chandler: Hold on a second, Joe. Where do Dutch people come from? 

Joey: Ah, well, the, uh, Pennsylvania Dutch come from Pennsylvania. 

Chandler: And the, uh, other Dutch people? They come from somewhere 

near the Netherlands, right? 

Joey: Nice try! See, the Netherlands is this make-believe place where 

Peter Pan and Tinkerbell come from. 

Назви американських штатів також не потребують артиклю:  

• Joey: I was with you the whole time we were in Connecticut. 

• Phoebe: Oh, if you take the northern route, there's a man in Illinois with 

a beard of bees. 
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Означений артикль вживається перед іменниками, що означають 

предмети, єдині в своєму роді (наприклад,  the sun сонце, the moon місяць,  the 

earth  земля,  the sky  небо). Означений артикль вживається також перед 

іменниками – назвами предметів, єдиних у певній ситуації:  

 I went to that tanning place your wife suggested. 

Was that place the Sun? 

 Gene: You put this in your coffee. 

Joey: A spoon! Your hands! Your face! 

Gene: It's white. 

Joey: Paper! Snow! A ghost! 

Gene: It's heavier than milk. 

Joey: A rock! A dog! The Earth! 

Без артикля вживаються назви днів тижня, місяців і здебільшого пір року:  

• Joey: Now listen, the last day of auditions is Thursday. Okay? So I gotta 

get in there by Thursday. Okay? Just remember Thursday. Thursday. Can 

you remember Thursday? 

Chandler:  Yeah. So, Tuesday? 

Joey: Thursday! Look, if you need help remembering, think of it like this: 

the third day. All right? Monday, one day. Tuesday, two day. Wednesday, 

when? Huh? What day? Thursday! The third day! Okay? 

Назви окремих островів – без артиклю:  

• Joey: So is Staten Island really an island? 

Ross: Hence the name: Staten Island. 

Joey: Oh, I thought it was like Long Island. 

Ross: Also an island! 

Назви окремих гір вживаються без артикля:  

• You are my Everest. 

Артикль не вживається з назвами аеропортів:  

• That’s what it says here. Flight 421, leaves at 8:40, Newark airport. 

Артикль не вживається з назвами вулиць, площ, майданів [2]:  

•    I wanna see everything! Times Square, Coney Island, Rockefeller Center... 

         Імена організацій, компаній і готелів зазвичай вживаються без артикля [4]: 
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• Phoebe: No. I'm a positive person. You are like Santa Claus...on 

Prozac...in Disneyland...getting laid! 

• Monica: I got offered the head chef job at Allessandro's. 

• Chandler: Come on, you're going to Bloomingdale's with Julie? That's 

like cheating on Rachel in her house of worship. 

• Rachel: Well, I did not get the job at Gucci and I got fired from Ralph 

Lauren. No, but it's good, you know, I'm gonna take some time off and 

some charity work. 

Mark: Are you sure? because we may have something at Louis Vuitton. 

• Ross: Her name's Joan. She's in fashion. She works for Hugo Boss. 

• Lady: Oh, the woman upstairs is very nice. She and her husband have 

two kids, he’s on Wall Street and she… 

Артикль не вживається з назвами мостів:  

•        Chandler, what are you doing here? 

Joey kicked me out the car on George Washington Bridge. 

Національності в множині потребують означеного артиклю: 

• Ross: And that's the story of the dreidel. Now, some people trace the 

Christmas tree back to the Egyptians, who used to bring green palm 

branches into their huts on the shortest day of the year, symbolizing 

life's triumph over death. And that was, like, four thousand years ago. 

• Years and years ago there were these people called the Macabeens. 

Таким чином, бачимо, що наведення  прикладів конкретних мовленнєвих 

ситуацій з відомих серіалів підвищує зацікавленість студентів у цій 

граматичній темі та стимулює їх до подальшого самостійного пошуку подібних 

прикладів, що сприяє більш повному засвоєнню цього граматичного явища. 

Перспектива наукових розвідок полягає у подальшому дослідженні 

функціонування артиклю у сучасній англійській мові. 
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Стаття присвячена аналізу синергії явища інтенсифікації навчального процесу та 

інформаційних технологій, а також розгляду її впливу на продуктивність навчання для 

успішного надбання необхідних знань і навичок для належної компетенції в професійній 

сфері та в повсякденному спілкуванні. 

Ключові слова: інтенсифікація навчання, синергія, технічні засоби.  

Статья посвящена анализу синергии явления интенсификации учебного процесса и 

информационных технологий, а также рассмотрению её влияния на продуктивность 

обучения для успешного приобретения необходимых знаний и навыков для надлежащей 

компетенции в профессиональной сфере и повседневном общении. 
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The paper is dedicated to the synergy analysis of the teaching intensification phenomena and 

information technologies as well as to the considerations of its impact on productivity of teaching 

for successful acquisition of required knowledge and skills for proper competence                                    

in the professional area and everyday communication. 

Keywords: intensification of teaching, synergy, technologies. 

 

У наш час володіння іноземними мовами стало однією з умов 

професійної компетенції та успішної адаптації в соціальному просторі [10,11]. 

Для того, щоб бути конкурентоспроможними в глобальному масштабі, діловий 

світ потребує людей, які мають можливість працювати в культурно-

різноманітному середовищі і які мають добрі знання іноземної мови. Навчання 

іноземних мов є одним із важливих аспектів сучасного життя. Отримані знання 

сприяють не тільки знайомству з культурою та традиціями інших країн, а також 

приймають участь в розвитку пам’яті та мислення. І такі явища як: виникнення 

гібридної світової культури, змішання національних традицій, посилення 

співпраці між націями є продуктами процесу глобалізації, який призвів                    

до бурхливого зростання міжкультурних відносин у всіх сферах нашого життя.                  

До складу цього процесу можна включити такі типові речі як: міжкультурне 

спілкування, навчання в школі або у ВНЗ з обміну, стажування вчених, 

міжнародні конференції, спільні підприємства, туристичні поїздки, виставки, 

гастролі, спортивні змагання тощо. В кінці 60-х початку 70-х років ХХ ст.                    

у зв'язку зі збільшенням потреби оволодіння іноземними мовами в стислі 

терміни з’явились різні методи навчання, що об’єднуються загальною назвою 
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інтенсивні або прискорені. Для процесу інтенсифікації характерне вивчення 

максимального об’єму навчального матеріалу при мінімальних необхідних 

строків. Як відомо, на сьогоднішній день комп’ютерні та інтернет технології                 

є невід’ємною частина нашого життя, що стала не тільки рушійною силою 

науково-технічної революції, а також ефективним засобом навчання. Порівняно 

з традиційними способами навчання, використання нових інформаційних 

технологій навчання різних навчальних предметів пов’язана, зі значно 

ширшими можливостями розкриття загальноосвітнього змісту навчальних 

дисциплін. Використання сучасних технічних засобів дозволяє викладачеві                      

не тільки відобразити навчальний матеріал, використовуючи більш сучасні 

методи і форми навчання, але й інтенсифікувати навчальний процес, 

сформувати дослідницькі та комунікативні уміння. 

Маючи в основі систему Г. Лозанова, інтенсифікація вивчення іноземної 

мови [7] розвиває її концепт в методичних системах, що націлені на навчання 

спілкуванню іноземною мовою І. Шехтера і Л. Гегечкорі [3, 10]. На думку 

науковця та педагога Ю. Бабанського [1] підсилення мотивації у студентів та 

збільшення об’єму матеріалу дисципліни із запровадженням інформаційних 

технологій позитивно впливають на інтенсифікацію навчання. Дослідник                          

А. Ніязова виділяє застосування різних підходів [8] до навчання іноземних мов 

як традиційного, так і більш сучасних з використанням ТЗН наряду з постійним 

вдосконаленням навчальних і навчально-методичних програм, а також 

раціональну підготовку процесу навчання. Аналіз наукових праць В. Блінова і 

В. Краєвського [2] дозволяє стверджувати, що властивість інтенсивності 

навчання має своє відображення як в якісній, так і в кількісній характеристиці в 

методиці навчання іноземних мов. Лінгвіст І. Зимня [4] запропонувала інший 

підхід до розгляду психологічних особливостей цього явища і зосереджується 

на таких моментах, як власне інтенсифікація навчання, розподіл навчального 

матеріалу на тривалий період часу та сконцентрованість зусиль студента                         

на одиницю часу. Перша характеристика визначається сукупністю чотирьох 

параметрів: обсягом засвоєння навчального матеріалу; кількістю і 

варіативністю прийомів та складових навчальної діяльності; концентрацією 

спілкування всередині колективу та викладачем; активізацією фізичних і 

психологічних резервів особистості. 

Метою дослідження є формулювання рекомендації щодо організації 

навчального процесу пізнання іноземних мов, враховуючи характерні 
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особливості прискореного навчання і можливості комп’ютерних та інтернет 

технологій, для одержання високого рівня знань серед студентів. 

Об’єкт дослідження –– процес навчання іноземних мов за допомогою ТЗН. 

Предмет дослідження –– методика використання ТЗН у поєднанні                             

з інтенсивним підходом у процесі навчання іноземним мовам у ВНЗ. 

Вищезазначені роботи присвячені способам інтенсифікувати вивчення 

іноземної мови, враховуючи лімітні фактори. Одним з пріоритетних завдань 

інтенсифікації є організація такого навчального процесу, що дозволяє 

ефективно засвоїти навчальний матеріал в умовах значного збільшення обсягу 

навчальної інформації та обмеженого фактору часу без значних фізичних і 

психологічних перевантажень із застосуванням сучасних технічних пристроїв. 

Як відомо, мета вивчення іноземних мов направлена на досягнення 

комунікативної  компетенції студента. Це здійснюється за рахунок 

рівномірного розвитку чотирьох видів мовленнєвої діяльності –– читання, 

аудіювання, говоріння та письма. Тому ключовим моментом є оволодіння 

фонетичними, лексичними, орфографічними, граматичними мовними засобами 

відповідно до тем і ситуацій спілкування на заняттях. Також ця категорія 

включає опанування знань мовними явищами, які охоплюють різні способи 

висловлювання рідною та іноземною мовами. Наряду з цим необхідно 

стимулювати навчально-пізнавальну діяльність, що охоплює розвиток навичок 

направлених на самостійне вивчення іноземних мов, в тому числі                                  

з використанням ТЗН. 

В процесі навчання застосування технічних засобів [6] забезпечує 

отримання візуальної та аудіальної інформації, яка може виконувати такі 

функції як: представлятися опорою для розуміння мовної структури; виступати 

транзитивною ланкою між смисловою та звуковою стороною слова щоб 

полегшити запам’ятовування; формувати навички говоріння, відображаючи на 

екрані реальні ситуації. В результаті узагальненого досвіду можна сказати, що 

раціональне застосування технічних засобів сприяє: компенсації відсутності 

іншомовного середовища засобами ТЗН на всіх етапах навчання; кращій 

реалізації принципу наочності для засвоєння матеріалу; проведенню занять, 

враховуючи індивідуальні особливості окремого студента; створенню кращих 

умов для контролю; формуванню навичок слухового самоконтролю; 

здійсненню виконання різних видів і форм навчання одночасно з всіма 

студентами. До переваг застосування ТЗН для прискореного навчання можна 



 95 

віднести: навчальний процес стає більш ефективним і зрозумілим; 

аудіовізуальні матеріали захоплюють увагу студентів і підтримують інтерес; 

забезпечується реалістичний підхід і отримання досвіду спілкування; 

полегшується робота викладача. В свою чергу до недоліків: технічні проблеми            

з ТЗН; студенти можуть сприйняти навчальний процес в якості розваги; 

дорожнеча ТЗН; необхідність вільного простору для розташування ТЗН                     

в аудиторії. Вищезазначені технічні засоби можна класифікувати на підставі 

сприйняття органів чуттів, оскільки повсякденний досвід отримується                    

за рахунок безпосереднього чуттєвого контакту. Беручи це до уваги вони 

можуть бути класифіковані трьома основними групами: аудіальні засоби (радіо, 

магнітофон, грамофон, лінгвофон, аудіокасетний програвач), візуальні засоби 

(таблиці, діаграми, дошки, проекти карти, малюнки, підручники, проектор                         

із слайдами, друковані матеріали), аудіовізуальні засоби (рідкокристалічний 

проектор, кінопроектор, телевізор, відеомагнітофон, комп’ютер,                          

VCD-програвач). 

Використовуючи інтенсивний підхід, велика увага приділяється здатності 

сприймати іноземну мову на слух навіть при обмеженому словниковому запасі 

за рахунок напрацювання досвіду спілкування, а не концентрування на окремих 

словах. Це стає можливим за рахунок відсутності алгоритмічного підходу                   

до вивчення іноземної мови і штучного розчленування його на окремі слова,                 

що пропонує традиційний підхід. Щоб отримати такий досвід проводиться 

велика кількість сеансів з використанням різноманітних аудіовізуальних 

матеріалів, що включать реальні ситуації спілкування з носіями мови. В процесі 

запам’ятовування значного обсягу нових слів і готових словникових 

конструкцій формуються навички говорити правильно і спонтанно. Таким 

чином багаторазове повторення мовних блоків сприяє процесу засвоєння 

інформації. Надійність засвоєння підтримується утворенням стійких 

асоціативних зв'язків за рахунок візуалізації всього навчального матеріалу. 

Отже, принцип відпрацювання автоматичних, спонтанних мовних навичок                  

з використанням готових словникових конструкцій є характерним                            

для прискореного навчання [5]. Іншим ключовим моментом є висока 

інтенсивність та щільність занять, що дозволяє подолати мовний психологічний 

бар’єр, задати позитивний настрій. Також необхідно брати до уваги принцип 

адаптивності, тобто програму необхідно розробляти індивідуально                               

з урахуванням початкового рівня володіння мовою, віку студента, а також його 



 96 

інтересів, цілей і мотивації. Беручи до уваги вищезазначені фактори, можна 

стверджувати, що прискорене вивчення іноземних мови цілком реально, і воно 

може бути приємним і продуктивним. 

Для забезпечення прискореного вивчення іноземних мов перед викладачем 

постають наступні завдання: організація навчального процесу, його методів, форм і 

типів; забезпечення високого рівня особистої психолого-педагогічної підготовки; 

розробка оптимального змісту навчального матеріалу; володіння викладачем 

технічними засобами навчання на достатньому рівні; створення сприятливих 

психологічних умов для навчання. Застосування в навчанні програмних 

комплексів та мультимедійних курсів сприяє активізації як мотивації, так 

мислення і комунікативних навичок студентів. Це поняття включає сукупність 

аудіовізуальних засобів інтегрованих в інтерактивному програмному 

середовищі для більшої наочності навчальної інформації. Програмні комплекси 

є ефективним інструментом в купі з методологічними та методичними 

розробками викладача. Оптимальне поєднання цих складових дає змогу 

викладачеві отримати зворотний зв’язок для подальшого вдосконалення 

організації навчання. До переваг застосування програмних комплексів можна 

віднести: збереження і відтворення значного обсягу навчальної інформації                   

на одному носієві чи пристрої; висока деталізація зображення або його частин 

на екрані для проведення презентацій; широкий вибір запропонованих 

комплексів різного рівня для навчання групи чи окремих особистостей                         

із можливістю їх подальшої модифікації. Інтегровані начальні комплекси 

включають мультимедійні засоби для розвитку читання та сприйняття на слух 

іноземної мови, граматики, пізнання нових слів, а також містять зв’язну 

систему текстової і звукової інформації з підсумковим контролем. В якості 

середовища, що об’єднує інформаційні компоненти виступає гіпертекст,                    

який дає можливість встановлювати асоціативні зв’язки між окремими 

мультимедійними частинами, словами в текстових масивах. 

Безумовно, що технічні засоби значно змінюють можливості викладача і 

роблять заняття більш інформаційно-насиченим. В свою чергу мультимедійні 

матеріали вигідно відрізняються від статичного, друкованого тексту в сторону 

більшої динаміки і наочності навчального процесу. Звичайно, що із інтеграцією 

сучасних інформаційних технологій виникає потреба у впровадженні або 

модифікації існуючих підходів до навчання для його інтенсифікації, знаючи його 

характерні принципи. Мова не йде про звичайне поєднання традиційного підходу 
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із використанням комп’ютеру, це принципово інший навчальний процес, який 

повинен забезпечувати розвиток всіх аспектів мовленнєвої діяльності, а також 

творчих і професійних знань, потребу у самовдосконаленні. На наш погляд 

оптимальне поєднання особистих здібностей викладача, створення позитивного 

психологічного мікроклімату, систематичне вдосконалення навчальної програми 

та застосуванням ТЗН та урахуванням їх можливостей забезпечує комплексний 

підхід дозволяє говорити про підвищення ефективності і якості навчального 

процесу, адже сучасні технології є лише інструментом у розпорядженні 

викладача. Можливо, для деякої частини населення явище інтенсифікації виглядає 

непривабливо і є альтернативним підходом до опанування іноземними мовами, 

але з таким стрімким розвитком науки і техніки цей підхід є майбутнім і логічним 

розвитком традиційного підходу. 

В результаті проведеного аналізу виявлено позитивний вплив явища 

інтенсифікації на навчальний процес із застосуванням ТЗН. Цей факт 

підтверджується в роботах багатьох закордонних і вітчизняних авторів. 

Враховуючи специфіку інтенсифікації, що охоплює обмежувальні фактори часу 

на навчання, граматичного і лексичного обсягу навчального матеріалу, 

досягнення належного рівня володіння мовою для швидкого і без зайвих зусиль 

вибору мовних конструкцій, враховуючи психологічні резерви, можливо 

забезпечити засвоєння великого об’єму нової інформації. Застосування 

сучасних інформаційних технологій дозволяє організовувати такі заняття, що 

дають змогу розвивати всі аспекти комунікативної діяльності у штучно 

створеному мовному середовищі із застосуванням аудіовізуальних засобів. 

Беручи до уваги вищевикладений матеріал на користь позитивного впливу 

інтенсифікованого навчання для підвищення ефективності засвоєння матеріалу, 

можна сформулювати наступні рекомендації: високий рівень професійної 

майстерності викладача і його (її) подальше вдосконалення; правильний 

психолого-педагогічний підхід до створення доброзичливих відносин між 

студентами та викладачем і мікроклімату в цілому; створення і підсилення 

мотивації у студентів; забезпечення високої концентрації комунікативної 

діяльності іноземною мовою студентами шляхом подолання психологічних 

бар’єрів; забезпечення різноманітних видів і форм роботи під час навчального 

процесу; систематична модифікація існуючої програми навчання і 

використання нових програмних засобів і мультимедійних комплексів; 
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інтеграція Інтернет технологій в процес навчання для забезпечення його 

інтерактивності.  

Безперечно, що прискорені методики мають свої недоліки та переваги.                    

В категорію переваг можна віднести можливість опанування іноземною мовою 

в короткі терміни, порівняно з традиційним підходом. Однак інтенсивне 

навчання піддається критиці та його інтеграція стикається з певними 

труднощами, адже воно є ще є відносно новим видом навчання. Тому форми і 

методики інтенсивного навчання потребують попереднього модифікування та 

адаптації для навчального середовища. Сучасний рівень інтернет технологій 

дозволяє задіяти так званий дистанційний спосіб для інтенсифікації 

навчального процесу, оскільки викладач не завжди може бути фізично 

присутнім. При цьому відкривається широкий набір можливостей взаємодії 

викладача з студентами за допомогою ТЗН.  

Як видно, за своїми цілями інтенсифікація направлена на максимізацію 

об’єму засвоєння знань для опанування широкого набору навичок для 

здійснення спілкування в професійній сфері та повсякденному житті. 

Використання викладачем сучасних технічних засобів та педагогічних 

прийомів забезпечує більш комплексний підхід до розвитку когнітивних та 

комунікативних навичок студентів, враховуючи специфічність інтенсивного 

навчання. На наш погляд, гармонійне поєднання традиційних підходів 

викладання, особливостей процесу інтенсифікації та можливостей ТЗН 

дозволить якісно поліпшити процес вивчення іноземних мов. Інтенсифіковане 

навчання є перспективним напрямком для його широкого впровадження                      

в навчальних установах або для дистанційного навчання, але, його необхідно 

акомодувати до поставленої мети і завдань, рівня знань студентів, враховуючи 

соціально-психологічні аспекти в навчальній групі. 
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Статтю присвячено питанню реалізації основних перекладацьких трансформацій                       

у процесі перекладу. Систематизовано та проаналізовано фактори, що впливають                             

на ефективність перекладу тексту. Вивчено матеріали щодо методів та принципів навчання 

іноземних мов та виокремлено фактори, що сприяють ефективності засвоєння нових знань. 

Ключові слова:  перекладацькі  трансформації,  переставлення, заміна, додавання, 

вилучення, лексичні трансформації, граматичні трансформації, стилістичні трансформації.  

Статья посвящена вопросу реализации основных переводческих трансформаций                    

в процессе перевода. Систематизировано и проанализировано факторы, влияющие                           

на эффективность перевода текста. Подобраны и обработаны материалы касательно методов 

и принципов обучения иностранным языкам, а также выделены факторы, способствующие 

эффективности усвоения новых знаний. 

Ключевые слова: переводческие трансформации, перестановки, замены, добавления, 

удаления, лексические трансформации, грамматические трансформации, стилистические 

трансформации.  

The article deals with the problem of the main translation transformations realization in the 

translated texts. The factors affecting the effectiveness of translation were systematized and 

analyzed. The materials on the methods and principles of teaching foreign languages were isolated 

as well as the factors that contribute to the efficiency of learning were studied. 

Key words: translation transformations, transposition, substitution, addition, withdrawing, 

lexical transformation, grammar transformation, stylistic transformation. 

 

Рух України до Європейського співтовариства передбачає і підтримку 

його мовної політики, одним з напрямків якої є сприяння оволодінню 

викладачами іноземних мов більше, ніж однією мовою, теоретичного 

осмислення проблем комплексних смислових перекладацьких трансформацій у 

зв'язку з підвищенням ролі науково-технічного перекладу і необхідністю його 

адекватного забезпечення дослідженнями. Дослідження особливостей 

комплексних перекладацьких трансформацій та використання їх при перекладу 

з англійської мови на українську набувають в даний час особливого значення у 

зв'язку з необхідністю всебічного вивчення мови науки і техніки на сучасному 
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етапі науково-технічного прогресу. Багато відомих перекладознавців, зокрема: 

В.М. Комісарів [1], Р.К. Міньяр–Белоручев [3], Л.С. Бархударов, Я.І. Рецкер [5] 

досліджували питання перекладацьких трансформацій. Однак, незважаючи на 

наявність значної літератури, присвяченої проблемі перекладацьких 

трансформацій, серед вчених відсутня єдина  думка  щодо визначення самого 

 поняття  перекладацької трансформацій.  

Актуальність дослідження визначається необхідністю більш повного 

виявлення і всебічного вивчення перекладацьких трансформацій, використаних 

для досягнення адекватності перекладу оригіналу.  

Переклад – це давній вид людської діяльності. Як тільки в історії людства 

утворилися групи людей, мови яких відрізнялися друг від друга, з'явилися                                             

й "білінгви", що допомагали спілкуванню між "різномовними" колективами.                      

З виникненням писемності до таких усних перекладачів – "товмачів" 

приєдналися й перекладачі письмові, що перекладали різні тексти офіційного, 

релігійного й ділового характеру [1, с. 288]. Із самого початку переклад 

виконував найважливішу соціальну функцію, уможливлюючи міжмовне 

спілкування людей. Поширення письмових перекладів відкрило людям 

широкий доступ до культурних досягнень інших народів, уможливило 

взаємодію й взаємозбагачення літератур і культур [2, с. 320].  

Метою дослідження є вивчення функціонування трансформацій                      

при перекладі текстів, специфічних засобів їх вираження. Значимість 

дослідження полягає у систематизації накопиченого у вітчизняній і зарубіжній 

теорії та практиці перекладу досвіду використання трансформацій                           

при перекладі та аналіз трансформацій. 

Об'єктом дослідження є лексичні та граматичні перекладацькі 

трансформації, виокремленні як на рівні окремих позначень, так і в масштабі 

висловлювання. 

Предметом дослідження є характерні еквівалентні ознаки перекладу 

обумовлені вищестоящою дискурсивною формою тексту і специфічними 

виразними відмінностями мов. 

Основними  методами дослідження є описовий (контекстуальний аналіз і 

лексикографічний опис), а також  порівняльний метод.  

Наукова новизна дослідження полягає в комплексному аналізі концепцій 

перекладацьких трансформацій. 
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Переклад являє собою цілеспрямовану діяльність, що відповідає певним 

вимогам і нормам, і орієнтовану на досягнення певного результату [3, с. 280].                     

Ці норми відбивають цілісну орієнтацію перекладача, без обліку якої не можна 

пояснити логіку перекладацьких рішень. Переклад, перш за все – це 

лінгвістичний процес, міжмовне перетворення або трансформація тексту 

однією мовою в текст іншою мовою; засіб забезпечити можливість спілкування 

(комунікації) між людьми, що говорять на різних мовах [4, с. 107]. 

Для створення повноцінного перекладу перекладач повинен брати до уваги 

характерні особливості автора повідомлення (джерела інформації) і тих 

одержувачів (рецепторів) інформації, для яких призначалось це повідомлення,                    

їх знання і досвід, відбивану в повідомленні реальність, характер і особливості 

сприйняття людей, яким адресується переклад, і усі інші аспекти міжмовної 

комунікації, що впливають на хід і результат перекладацького процесу. Саме                    

для цього при перекладі використовуються перекладацькі трансформації [2, с.32]. 

Художній текст завжди викликав жвавий інтерес дослідників. Текст – це 

пристрій, що породжує нові змісти слів, а також несподіваної синтаксичної 

побудови. сам образ автора є організуючим качаном, фокусом всієї 

мовностилістичної системи твору.  Письменник, позиція якого певна й тверда, 

обов'язково створює свій твір як вираження самого собі. При перекладі 

художнього тексту все є важливим [5, с. 67]. Досліджуючи переклад,                         

як особливий вид мовної комунікації, теорія перекладу не обмежується 

аналізом його мовного механізму, адже переклад – це не тільки взаємодія мов, 

але й взаємодія культур. У перекладі знаходять своє відбиття ситуація – 

породження вихідного тексту, й ситуація перекладу [5]. 

Науковці розділяють основні перекладацькі  трансформацій на:  

1) Морфологічні – заміна однієї категоріальної форми інший або 

декількома;  

2) Синтаксичні – зміна синтаксичної функції слів і словосполучень; 

3) Стилістичні – зміна стилістичного фарбування відрізка тексту; 

4) Семантичні – зміна не тільки форми вираження змісту, але й самого 

змісту, а саме, тихнув ознак, за допомогою яких описана ситуація; 

5) Змішані – лексико-семантичні й синтаксично-морфологічні [2, с. 320; 5, с. 67; 6, с. 395]. 

Слово, як лексична одиниця, є частиною лексичної системи мови. 

Смислова, або семантична структура слова унікальна для кожної конкретної 

мови, а тому може не співпадати в лексичних системах іноземної мови та мови 
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перекладу. Тут на перший план виходять так звані лексичні трансформації,                  

які можна визначити як «відхилення від словникових відповідностей» [2]. 

Розрізняють такі типи лексичних  трансформацій: 

 транскрипція і транслітерація; 

 калькування; 

 генералізація –“..they were choosing a prepschool for…” (2, с. 9). 

“...наче йшлося про вибір для мене початкової школи…”(1, c. 26) 

 конкретизація; 

 модуляція –His offer was so unusual. I had to think over once more (2, с. 9). 

 експлікація; 

 адаптація – bad egg - паршива вівця; 

Jack: Meet my colleague Mike, Mum. 

Mother: How do you do, Mike? 

Mike: How do you do? Pleased to meet you. 

Джек: Знайомся з моїм колегою Майком, мамо. 

Мати: Дуже приємно, Майк. 

Майк: Дуже приємно. Радий бачити Вас (1, c. 26). 

 Компенсація –Bingo! – Отакої! Оце то да! (1, c. 30). 

 Ампліфікація –UK Ambassador – Посол Великобританії 

АЕС (атомні електростанції) – Nuclear power stations (4) 

Я. І. Рецкер пише, що "хоча не завжди можна класифікувати кожний 

приклад перекладу через переплетення категорій, у загальному можна виділити 

сім  різновидів лексичних трансформацій: 

– диференціація значень; 

– конкретизація значень; 

– генералізація значень; 

– значеннєвий розвиток; 

– антонімічний переклад; 

– цілісне перетворення; 

– компенсація втрат у процесі перекладу [5]. 

Граматичні трансформації полягають у перетворенні в процесі перекладу 

структури пропозиції відповідно до норм мови перекладу. Вони обумовлені 

розходженням у структурі двох мов – мови оригіналу і мови перекладу, і 

можуть бути викликані різними причинами граматичного та лексичного плану 
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[3, с. 280]. Наприклад, їх широке використання при перекладі з англійської мови на 

українську мову пояснюється тим, що пропозиції не збігаються за своєю 

структурою: інший порядок слів, інший порядок розташування речень [4]. 

Граматичні трансформації полягають у перетворенні структури 

пропозиції в процесі перекладу відповідно до норм мови перекладу. Граматичні 

властивості мовних одиниць будуються з цілого ряду мовних явищ: форма 

слова, словосполучення, порядок елементів, граматичні значення форм, 

контекстуальні функції форм і значень. 

В літературі  виділяють основні типи граматичних трансформацій: 

–  Синтаксичне уподібнення (дослівний переклад); 

– Членування речення; 

– Об'єднання пропозицій; 

– Граматичні заміни (форми слова, частини мови або члена 

речення)[2, с. 320; 5, с. 67; 6, с. 395]. 

А.Д. Швейцер класифікував граматичні трансформації наступним чином: 

 об'єднання пропозицій – спосіб перекладу, при якому синтаксична 

структура речення в оригіналі перетвориться шляхом з'єднання двох 

простих речень в одне складне. 

 членування пропозиції – спосіб перекладу, при якому синтаксична 

структура речення в оригіналі перетворюється на два чи більше 

предикативні структури мови, що перекладає [7]. 

Таким чином, аналізуючи висловлювання лінгвістів, можна зробити 

загальний висновок, що граматичні трансформації полягають у перетворенні 

структури пропозиції в процесі перекладу відповідно до норм мови,                         

що перекладає. Вони можуть відбуватися на синтаксичному рівні: 

 синтаксичне уподібнення –He lives in London. – Він живе в Лондоні (1, c. 42); 

 перестановки – A girl came into the room. – У кімнату увійшла дівчинка ( 2, c. 34); 

 заміна членів пропозиції – The crash killed 20 people. – У результаті 

катастрофи загинуло 20 чоловік (2, c. 56); 

 перетворення активних конструкцій в пасивні і навпаки – She was met                       

by her aunt. – Її зустріла тітка (1, c. 33); 

 членування пропозиції – Я не міг говорити першим, не бажаючи 

завдавати занепокоєння кому б то не було. – I did not dare to speak first. 

Nor did I desire to make trouble for another (1, c. 26); 
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 об'єднання пропозицій – That was a long time ago. It seemed like  fifty  years ago. – 

Це було давно – здавалося, що минуло років п'ятдесят (1, c. 42); 

 заміна типу синтаксичного зв'язку – Я закурив і зразу відчув,                             

як я зголоднів. – I felt pretty hungry, as soon as I had a cigarette (2, c. 26); 

 опущення – He was brave and fearless. – Він був хоробрий (1, c. 35); 

 доповнення – No one would think now that Millicent had been the prettier                    

of the two. – Ніхто б тепер не повірив, що з двох сестер більш гарненькою 

завжди була Миллисент (1, c. 45); 

Трансформації можуть поєднуватися одна з однією, приймаючи характер 

складних комплексних трансформацій. Наприклад,  Львівська Е.Д вважає,                  

що між різними типами трансформацій немає глухої стіни, одні й ті ж 

трансформації можуть іноді являти собою спірний випадок, їх можна віднести 

до різних типів [5, с.395]. 

Отже, враховуючи вищевикладене, можна  сказати, що у сучасному світі 

переклад небезпідставно визначається як одна з основних граней людського 

спілкування. Перекладознавство в колі найперспективніших галузей та 

актуальних проблем філології займається теоретичними й прикладними 

питаннями перекладу як специфічного виду міжкультурної та міжмовної 

комунікації. Головне в перекладі – засобами іншої мови цілісно й  точно передати 

зміст і форму оригіналу, зберегти його експресивно-стилістичні ознаки. Будь-який 

переклад (особливо художній) – це складний творчий процес, у ході якого 

перекладач проникає в усі тонкощі змісту оригіналу однією мовою та створює 

цілком новий текст – транслят іншою мовою. 
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ МОТИВАЦІЇ НА ЗАСВОЄННЯ  

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Дорогініна Т.Д. (Харків) 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Рябих М.В. 
 

Стаття присвячена вивченню впливу рівня мотивації на засвоєння іноземної мови, 

дослідженню способів його підвищення та визначенню переліку індивідуально-

психологічних чинників, які сприяють підвищенню рівня мотивації. 

Ключові слова: індивідуально-психологічний чинники, іноземна мова, рівень 

мотивації. 

Настоящая статья посвящена изучению влияния уровня мотивации на усвоение 

иностранного языка, исследованию способов его повышения и определению перечня 

индивидуально-психологических факторов, которые способствуют повышению уровня 

мотивации. 

Ключевые слова: индивидуально-психологический факторы, иностранный язык, 

уровень мотивации. 

The present article is dedicated to study of motivation strength and its influence on foreign 

language learning, ways of improving the motivation and determining personal psychological 

factors which contribute to its improving. 

Key words: foreign language, motivation strength, personal psychological factors. 
 

Багато людей в сучасному світі вивчають іноземні мови. Вважається, що 

кожна культурна та освічена людина повинна володіти як мінімум однією 

іноземною мовою. Мета вивчення іноземної мови може бути різною для кожної 

конкретної людини, тим не менш психологічні механізми мають свої загальні 

закономірності. Одним з основних психологічних чинників впливу на вивчення 

іноземної мови людиною є мотивація.  

У зв’язку з цим актуальність нашої роботи зумовлена необхідністю 

дослідження впливу мотивації на засвоєння іноземної мови. Отже, дослідивши 

механізми впливу, ми маємо можливість визначити в якій мірі мотивація 

впливає на засвоєння іноземної мови, яким чином рівень мотивації визначає 

ефективність засвоєння іноземної мови та що саме сприяє підвищенню рівня 

мотивації учня. 

Теоретичні положення дослідження базуються на працях провідних 

вітчизняних та зарубіжних вчених у таких галузях як загальна психологія 

(Є.П. Іллін, В.К. Вілюнас, О.К.Тихомиров, В.Г.Асєєв та ін.), педагогічна 

http://www.thetimes.co.uk/
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психологія (І.О. Зимня, А.К. Маркова, О.О. Реан, Л.І. Божович, В.В. Давидов, 

О.С. Гребенюк, Н.Ф. Тализіна та ін.), лінгвопедагогічна психологія 

(І.М. Румянцева, Р.В. Шмідт, та ін.), педагогіка (А.М Щукін, Г.В. Рогова та ін.) 

Не дивлячись на те, що проблема широко висвітлюється у працях багатьох 

авторів, необхідним є більш детальне дослідження впливу сили мотивації на 

засвоєння іноземної мови людиною та порівняльний аналіз цього впливу 

стосовно різних вікових груп.   

Метою дослідження є визначення впливу мотивації на засвоєння 

іноземної мови. Реалізація поставленої мети передбачає виконання наступних 

завдань: охарактеризувати вплив психологічних чинників на вивчення 

іноземної мови; проаналізувати процеси та механізми впливу мотивації на 

засвоєння іноземної мови, дослідити взаємозв’язок між рівнем мотивації учня 

та ефективністю засвоєння їм іноземної мови. 

Об’єкт дослідження – мотивація до засвоєння іноземної мови. 

Предмет дослідження – механізми впливу мотивації на засвоєння 

іноземної мови. 

Методи дослідження – теоретичний аналіз та узагальнення наукової 

літератури, соціологічне опитування та тестування, аналіз отриманих в 

результаті тестування даних. 

На першому етапі дослідження нами був проведений бібліографічний 

аналіз праць науковців, які вивчали вплив психологічних чинників на засвоєння 

іноземної мови.  

Під мотивацією розуміють як єдність факторів, що впливає на діяльність 

людини, так і джерело, звідки ця діяльність витікає. Різними дослідниками [1] 

мотивація трактується неоднаково: одні автори схильні розглядати мотив як 

основний діючий чинник, другі – об’єднують ці чинники в цілісну систему, а треті 

– навіть виділять так звану мотиваційну сферу, сукупність мотивів, в якій визначає 

поведінку та інтереси людини. Отже, ми можемо зробити висновок, що мотивація є 

системою психологічних факторів, таких як потреби, інтереси, переконання, цілі, 

які впливають на поведінку людини та визначають напрями її діяльності.  

Рогова Г.В. вважає важливим видом мотивації комунікативний різновид 

[6], тому що основною потребою більшості людей, які вивчають іноземну мови 

є бажання спілкуватися цією мовою. Однак, не дивлячись на так явно виражене 

прагнення до спілкування учням важко реалізувати цей тип мотивації. 

Іншомовне спілкування на заняттях відбувається в умовних ситуаціях, таким 
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чином зближуючи його зі «сценічною комунікацією» [6, с.9]. Отже, важливим є 

звернення до фантазії тих, хто навчається. 

Важливо також стимулювати тих, хто вивчає іноземну мову до активного 

запам’ятовування різноманітної лексики. Вчені рекомендують застосування 

мовних ігр, за допомогою яких ефективно можуть бути засвоєні різні мовні 

одиниці, подолані особливі труднощі функціонального характеру [2; 4].  

Атмосфера азарту, дух змагання та радість перемоги активізують сприйняття та 

пам’ять, таким чином підсилюючи лінгвопізнавальну мотивацію.   

Григорян С.Т. виділяє такий вид як інструментальна мотивація, яка 

характеризується позитивним ставленням учнів до різноманітних видів 

активної діяльності на занятті [2]. Основним завданням є пояснити важливість 

використання певних методів для оволодіння іншомовним матеріалом. Чим 

краще учень розуміє ефективність використання цих методів, тим з більшим 

бажанням він прийметься за самостійне вивчення нового мовного матеріалу.  

Нами було проведено експериментальне дослідження з метою визначення 

взаємозв’язку рівня мотивації та рівня знань. Ми мали визначити, як мотивація 

впливає на засвоєння іноземної мови, яким чином рівень мотивації визначає 

ефективність засвоєння іноземної мови та що саме сприяє підвищенню рівня 

мотивації учня. Наше дослідження проводилось в декілька етапів. 

На другому етапі дослідження нами було запропоновано трьом різним 

віковим групам учнів пройти граматичні тести на визначення рівня знань з 

англійської мови.  Метою тестування була перевірка знань опитуваних з англійської 

граматики. В тестуванні приймали участь 20 школярів, 20 студентів та 20 дорослих 

людей, які вже мають закінчену вищу або середню спеціальну освіту.  

Результати тестів показали, що серед  групи школярів 20% отримали 

відмінний результат та показали високий рівень знань 35% отримали добрий 

результат та показали середній рівень знань та 45% отримали задовільний 

результат та показали низький рівень знань. Серед  групи студентів 35% 

отримали відмінний результат та показали високий рівень знань, 45% отримали 

добрий результат та показали середній рівень знань та 20% отримали 

задовільний результат та показали низький рівень знань. Серед  групи дорослих 

55% отримали відмінний результат та показали високий рівень знань, 40% 

отримали добрий результат та показали середній рівень знань та 5% отримали 

задовільний результат та показали низький рівень знань. 
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На третьому етапі дослідження опитуваним були запропоновано пройти 

психологічні тести  на визначення рівня мотивації для кожної вікової групи. 

Для ознайомлення нижче наведені декілька стверджень з цих тестів: 

1. Мої  батьки підтримують мене в бажанні вивчати іноземну мову. 

2. Я рідко хвилююсь коли відповідаю на уроці і.м. 

3. Я з нетерпінням чекаю на наступне заняття з і.м. тому що мені 

gодобається вчитель. 

4. Вивчати і.м. – корисно та інтересно. 

5. Для меня вивчення і.м. необхідно для того щоб спілкуватись з 

іншомовними друзями. 

Результати опитування наведені в таблицях 1, 2.  

Таблиця 1 

Співвідношення зовнішньої та внутрішньої мотивації для трьох вікових груп 

Вид 

мотивації 

1 група 

(школярі), 

% 

2 група 

(студенти), 

% 

3 група 

(дорослі), 

% 

внутрішн

я 

45 70 85 

зовнішня 55 30 15 

 Таблиця 2 

Рівні внутрішньої мотивації для трьох вікових груп 

Рівень 

внутрішньої 

мотивації 

1 група 

(школярі), 

% 

2 група 

(студенти), 

% 

3 група 

(дорослі), 

% 

високий 15 30 60 

середній 30 40 25 

низький 55 30 15 

  

Зовнішня мотивація є такою, що обумовлюється соціальними потребами 

та в свою чергу розділяється  на два підвиди: широка соціальна мотивація та 

вузько-особистісна.  Другим видом є мотивація внутрішня, яка обумовлюються 

внутрішніми інтересами та потребами людини. 
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Далі нами був проведений порівняльний аналіз рівня знань з англійської 

мови та рівня внутрішньої мотивації для кожної вікової групи з метою 

виявлення впливу рівня мотивації на засвоєння іноземної мови. 

 

Рис. 1. Кореляція рівнів знань з іноземної мови та рівнів мотивації для 

вікової групи «школярі»  

 

Рис. 2. Кореляція рівнів знань з іноземної мови та рівнів мотивації для 

вікової групи «студенти»  

 

Рис. 3. Кореляція рівнів знань з іноземної мови та рівнів мотивації для 

вікової групи «дорослі»  
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Отже, ми бачимо прямо пропорційну залежність між рівнями  мотивації 

та знань. Це дає можливість припустити, що рівень мотивації є однією з 

найважливіших складових ефективного засвоєння іноземної мови.  

На четвертому етапі дослідження ми визначили, які саме мотиваційні 

чинники призвели до росту рівня мотивації для кожної вікової групи. 

Проаналізувавши відповіді опитуваних в кожній віковій групі на наведені вище 

питання тестів, найбільше позитивних відповідей набрали такі ствердження: 

1. Для меня вивчення іноземної мови необхідно для того, щоб спілкуватись з 

іншомовними друзями/колегами: 

 серед школярів – 75%, студентів –83%, дорослих – 87%. 

Як свідчать відповіді опитуваних, потреба в комунікації на іноземній мові 

є одним з важливих чинників, які сприяють росту рівня мотивації незалежно від 

вікової групи.  

2. Я отримую задоволення від вивчення іноземної мови: 

 серед школярів – 68%, студентів –74%, дорослих – 70%. 

Отже, отримання задоволення від самого процесу вивчення іноземної 

мови є також основним чинником, який впливає  на рівень мотивації. 

3. Мені хотілось би через вивчення іноземної мови зрозуміти спосіб життя 

іншомовних людей: 

серед школярів – 65%, студентів –78%, дорослих – 86%. 

Як наслідок, інтерес не тільки до мови як такої, а й до культури 

іншомовного народу є невід’ємною частиною формування високого рівня 

мотивації. 

4. Кожна освічена людина повинна знати хоча б одну іноземну мову: 

Це свідчить, що бажання до визнання себе у якості освіченої людини 

та ріст поваги до себе, роблять цю складову важливою для росту рівня 

мотивації. 

5. Мені потрібно вивчити іноземну мову для майбутньої кар’єри: 

 серед школярів – 65%, студентів – 82%, дорослих – 86%. 

Тобто, розвиток на професійному рівні опитувані вважають можливим за 

допомогою іноземної мови і це також сприяє підвищенню рівня мотивації.  

Таким чином, наше дослідження показало значний вплив рівня мотивації на 

засвоєння іноземної мови. 
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Отже, в результаті нашого дослідження ми можемо скласти перелік 

індивідуально-психологічних чинників, які впливають на  підвищення рівня 

мотивації до вивчення іноземної мови: 

Інтерес до навчання. 2. Часткова свобода вибору. 3.Комунікативна 

спрямованість навчання. 4.Вивчення іноземної мови через призму іншомовної 

культури  5. Оцінка позитивних досягнень учня. 6. Постійний діалог вчитель – 

учень. 7. Цікавий  та корисний учбовий матеріал. 8.Різноманітні форми роботи 

на уроці. 9. Ясні та конкретні цілі навчання. 10.Звернення не лише до пам’яті 

учня, а й до його емоцій. 11. Позитивна атмосфера на уроці. 

Метою подальших розвідок може бути уточнення і розширення переліку 

факторів, які визначають високий рівень мотивації диференційовано для кожної 

вікової групи. Перспективу цього дослідження автор даної статті вбачає в 

необхідності розвитку знань  щодо впливу мотивації на ефективність засвоєння 

іноземної мови.  
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Стаття присвячена дослідженню типології біблійної фразеології англійської мови                             

в забіблійному просторі англомовного художнього дискурсу з фокусом на вивченні 

варіативної емотивності англійських біблійних фразеологізмів, що ґрунтується                              

на інтертекстуальних кореляціях біблійних і художніх текстів.  
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Ключові слова: біблеїзм, варіативна емотивність, інтертекстуальність, теолінгвістика, 

типологія. 

Статья посвящена исследованию типологии библейской фразеологии английского 

языка в забиблейском пространстве англоязычного художественного дискурса с фокусом                    

на изучении вариативной эмотивности английских библейских фразеологизмов, основанной 

на интертекстуальных корреляциях библейских и художественных текстов. 

Ключевые слова: библеизм, вариативная эмотивность, интертекстуальность, 

теолингвистика, типология. 

The article is dedicated to researching typology of biblical phraseology of the English 

language beyond the Bible space in the English language fiction discourse with a special emphasis 

on studying variative emotiveness of English biblical phraseological units based on intertextual 

links between biblical and fiction literary texts. 

Keywords: biblical expression, intertextuality, teolinguistics, typology, variative 

emotiveness.  
 

Останнім часом біблійна тематика набуває статус мейнстріму                                    

у лінгвістичних дослідженнях, де все частіше спостерігаєтья звернення                         

до проблеми функціонування біблеїзмів, яка вивчаєтья з точки зору 

психолінгвістики (М.О. Туркова-Зарайська, В.І. Жельвіс та ін.), 

лінгвокультурології (Г.В. Бєлікова, Н.Д. Петрова та ін.) з акцентом на семантиці 

біблеїзмів (Л.Г. Мягкова, А.Ф. Артемова, О.А. Леонович та ін.), критеріях                          

їх класифікації (O.В. Кунін, Л.П. Сміт та ін.), біблійних запозиченнях та їх 

впливі на формування ментальності (Г.А. Ліліч, О.І. Трофімкіна та ін.), 

біблійній прагматиці (В.Г. Гак, Є.І. Варюхіна та ін.). 

У цьому звязку, актуальність розвідки експлікується науково-теоретичною 

значущістю розгляду варіативної емотивності англійських біблеїзмів з позицій 

різних лінгвістичних напрямів з фокусом на розробці  проблеми 

концептуалізації біблійного знання в мовних одиницях (біблеїзмах) 

(А. Вежбицька, Ю.С.Степанов, M.Lehrer). Крім того, питання про 

концептуалізацію біблійних цінностей і їх реіфікації у біблеїзмах належить до 

таких лінгвістичних вимірів, як мова і когніція, мовна картина світу 

(М. Хайдеггер, В. фон Гумбольдт, Х. Штейнталь, Л. Вайсгербер), які, в свою 

чергу, є пов’язаними з герменевтичною енігмою інтертекстуальності Біблії 

(Г.І. Богін, Ю.М. Лотман, Р. Барт, Х.-Г. Гадамер, М.М. Бахтін та ін.) [4; 6]. 

Об'єктом нашого дослідження є біблійна фразеологія англійської мови                 

в забіблійному просторі англомовного художнього дискурсу. 

Предметом аналізу є типологія англійських біблійних фразеологічних 

одиниць (ФО) як спосіб дослідження їхньої варіативної емотивності.  
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Метою дослідження є розробка типологічної класифікації біблійних 

фразеологізмів в англомовних художніх текстах як інструменту діахронічного 

аналізу їхнього емотивно-смислового варіювання. 

Матеріалом роботи є текстові фрагменти з англійського перекладу Біблії 

«Revised King James Version» (1611), бо саме з нього була запозичена основна маса 

біблеїзмів, відображених у сучасній англійській мові. 

Наукова новизна розвідки визначається тим, що в ній зроблено авторську 

спробу розробити типологічну систему англомовних біблійних фразеологізмів 

як теолінгвістичних феноменів для діахронічного вивчення їхньої варіативної 

емотивності.   

У роботі використовувалися методи спостереження і порівняння, суцільної 

вибірки, опису, цілісної інтерпретації, контекстуального і контент-аналізу. 

У цій статті, фокусом якої є специфіка типології англійських біблеїзмів                 

з акцентом на компоненті їхнього емотивно-смислового варіювання, 

дослідження останнього здійснюється з позицій когнітивної лінгвістики.                    

Це експлікується тим, що когніція і емоція взаємозумовлені, тому когніція 

викликає емоцію, оскільки вона емоціогенна, а емоції впливають на когніцію, 

оскільки вони втручаються в усі рівні когнітивних процесів. Вони є тісно 

взаємопов'язаними в структурі особистості: когнітивні процеси 

супроводжуються емоціями, емоції когнітивно осмислюються [1; 5; 8]. 

З метою адекватного опису емотивно-смислового варіювання англійських 

біблеїзмів нами була розроблена класифікація біблійних фразеологізмів (БФ), яка 

грунтується на діахронічному підході до мови як до системи. 

Багато лінгвістів-фразеологів зверталися до проблеми класифікації та 

опису ФО біблійного походження: Є.М. Солодуха, О.В. Кунін, А.А. Мелікян.  

Однак при дослідженні фразеологізмів біблійного походження, що 

містять власні імена або іноді імена загальні, що позначають біблійних 

персонажів, є ряд біблеїзмів, які не підходять до жодного пункту                               

їх класифікацій. Як правило, це ФО, які не тільки не мають прототипу в Біблії, 

але й навіть не висхідні до конкретного біблійного сюжету. Таким чином, 

окремі фразеологізми біблійного походження залишаються за межами 

класифікації. 

На відміну від попередніх дослідників, які дотримувалися синхронного 

підходу до даної проблеми, ми висунули гіпотезу про те, що вибір діахронічного 

підходу до стратифікації БФ дозволить нам створити більш завершену 
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класифікацію, що включає біблеїзми, які не можуть бути віднесені до жодного 

пункту вже існуючих класифікацій, а також в рамках діахронічного підходу ми 

зможемо спостерігати не тільки розвиток і емотивно-смислове варіювання                     

вже функціонуючих біблеїзмів, а й процес виникнення нових фразеологізмів 

біблійного походження та їх закріплення в якості загальновживаних одиниць                     

в англійській мові. 

За основу запропонованої нами хронологічної класифікації БФ                              

ми приймаємо не тільки положення про існування / відсутність прототипу ФО                 

в біблійному тексті, але і положення про прецедентність Біблії в цілому                    

як функції співвіднесення біблеїзмів різного ступеня мовної категоризації 

(узуальні / оказіональні) з текстом-першоджерелом і з кодом культури [2; 6]. 

У запропонованій нами класифікації можна виділити чотири основні групи 

біблійних фразеологізмів: добиблійні, власне біблійні, постбіблійні і 

оказіональні БФ. 

Розглянемо кожну з цих груп докладніше. 

Добіблійними ФО ми називаємо фразеологізми, що вживаються в самому 

прецедентному тексті, Біблії, як метафоричні узагальнено-образні обороти з 

певною прагматикою в рамках біблійного контексту. Прикладом можуть служити 

багато висловів, які мають характер прислів’я чи афоризму, з «Книги притч 

Соломонових» ("The Book of Proverbs"), у передмові до якої сказано: «Те, що ці 

притчі приписані Соломону, означає тільки те, що Соломон зібрав у певному 

порядку існуючі в народі вислови... які були відомі вже за багато століть до нього» 

(to dig a pit for smb., in the sweat of one's brow і т.д.). При цьому добіблійні ФО, 

закріплені в англійській мові, зберігають той же смисловий зміст, як денотативний, 

так і конотативний, який вони висловлюють в Біблії. Це справедливо і для таких 

добіблеїзмів, які закріпилися в сучасній англійській мові з трохи видозміненим 

планом вираження в порівнянні з їх планом вираження в біблійному тексті. 

Наприклад, у Біблії ми маємо образний вислів wise as serpents (Matthew 10, 16),                   

в узусі – serpentine wisdom («мудрість змія»). 

Добіблійні ФО в сучасних європейських мовах являють собою дослівний 

переклад староєврейських або давньогрецьких ідіом, тобто фразеологічних 

зворотів, які функціонували в цих стародавніх мовах і послужили в якості 

експресивних стилістичних засобів для передачі морально-релігійних ідей цієї 

класичної книги давнини. Такі фразеологічні звороти надають тексту Біблії 

певну «художність», створюють яскраві, притаманні цій книзі образи.                       
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Тема біблійної образності дуже широка, і в силу цього вона може стати 

предметом окремого дослідження. Зокрема, одним із проявів основної тенденції 

в сучасній біблеїстиці є вивчення більш ранніх слів тексту Біблії з метою 

виявлення слідів більш давніх світів, які можуть бути концептуалізовані                        

в добіблійних фразеологізмах [2; 6]. 

У наступну групу БФ – власне біблеїзми – входять ФО, вихідні або                       

до окремих висловлювань з Біблії, або до окремих прецедентних ситуацій. 

Іншими словами, власне біблеїзми являють собою практично ті ж БФ,                       

які виділяють у своїх класифікаціях О.В. Кунін і А.А. Мелікян. Єдиною 

відмінністю від вищезгаданих класифікацій є відсутність в даній групі БФ 

образних зворотів з Біблії, які вживаються в сучасній англійській мові в тому               

ж значенні, що і в прецедентному тексті. Власне біблійні фразеологізми можна 

так само, як і в структурно-семантичній класифікації А.А. Мелікян, розбити                 

на кілька груп: ті, що мають прототип в Біблії, які в свою чергу розпадаються                   

на біблеїзми вторинної (переосмислені вільні сполучення слів) та третинної 

(переосмислені біблійні ідіоми) номінації, і ті, що не мають безпосереднього 

прототипу в Біблії. Цим фактом підтверджується теза про спадкоємність розвитку 

наукової думки. Нам видається важливим сказати кілька слів про такий різновид 

власне біблійних фразеологізмів, як переосмислені біблійні ідіоми. Наприклад,                   

to cast in one's lot with smb. (Proverbs 1, 14) – «пов'язати свою долю з ким-небудь».                          

За формою даний фразеологізм є добіблеїзмом, так як в Біблії вживається як 

ідіоматичний вираз, що означає «брати участь при розподілі награбованого». 

Однак через зміну значення фразеологізму (в сучасній мові він означає «пов'язати 

свою долю з ким-небудь») в силу неправильної інтерпретації вірша Біблії ми 

відносимо його і ряд подібних виразів до групи власне біблійних фразеологізмів [7]. 

Третю групу пропонованої нами класифікації становлять постбіблеїзми, 

які є алюзією на певну біблійну ситуацію або біблійний текст в цілому. 

Наявність в компонентному складі таких фразеологізмів прецедентних біблійних 

імен, які служать засобом віднесення до прецедентних біблійних ситуацій або Біблії 

в цілому, дозволяє нам вважати їх біблійними фразеологізмами. На відміну від 

власне біблеїзмів і добіблеїзмів, які безпосередньо відображають біблійний текст 

або ситуації, постбіблеїзми лише віддалено зв'язуються з текстом Біблії. Візьмемо, 

наприклад, вирази, що включають слова Adam та Eve: not to know smb. from Adam – 

«зроду не знати кого-небудь», Adam's ale / Adam's wine – вода, Adam's apple – кадик, 

«Адамове яблуко» (символ чоловіка), since Adam was a boy – віддавна, when Adam 
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delved and Eve span, who was then a / the gentleman? (Вживається в ситуаціях, коли 

хто-небудь з презирством ставиться до людей, які не мають аристократичних 

коренів). 

Ці фразеологізми не мають безпосередніх прототипів в тексті Біблії, але 

все ж наявність в них компонентів Adam та Eve припускає наявність фонових 

знань про цих біблійних персонажів, а саме те, що Адам і Єва були перші люди, 

що вони не носили одяг і т.д. Подібні ФО були створені на основі біблійного 

тексту, його змісту самим англомовним соціумом, і тому деякі з них мають 

розмовну форму «упаковки», що наближає їх до фольклорних висловлювань.                     

У зв'язку з цим вважаємо, що такі ФО відрізняє більш яскраво виражений 

характер культурної конотації. Саме за допомогою таких БФ можна визначити 

інтенсивність концептуалізації тексту Біблії в різних мовах. 

Крім постбіблійних ФО з компонентами Adam та Eve, в цю групу також 

входять такі звороти, як our first mother – прародителька (Єва), Job's post-

людина, що приносить погані вісті, raise Cain – буянити, скандалити, May                       

the Lord make you as great a hunter as Nimrod! (Німрод, нащадок Ноя, був 

чудовим мисливцем), the daughter of Jezebel – злочинна, нахабна жінка, naked as 

God made you – «в чому мати народила», Jesus wept (немає еквівалента в 

українській мові, можна перекласти як «Боже мій» ), Christ knows / God knows – 

«Бог знає», the devil take me – «чорт забирай» і т.д. До постбіблеїзмів 

відносяться інтер'єктівні біблеїзми, біблійні фраземи, що складають периферію 

польової організації біблеїзмів як таких. Наявність серед даної групи біблеїзмів 

вигукових фразем, функцією яких є вираз категоризованих в мовному знаку 

емоцій, а також одиниць, що за формою і змістом нагадують фольклорні 

висловлювання, дозволяє характеризувати постбіблеїзми як одиниці з яскраво 

вираженою оцінністю і емотивністю. 

Окремий випадок постбіблійних ФО включає фразеологізми, що                          

є дериватами власне біблійних фразеологізмів. Наприклад, Bill's kiss, thirty 

dollar pieces передають ідею зради, апелюючи до Біблії за допомогою символів 

прецедентної ситуації зради Іудою Ісуса Христа: поцілунок, певна сума грошей 

– 30, незважаючи на заміну окремих компонентів ФО сучасними іменами або 

словами. Кількість подібних фразеологізмів також важко визначити, як і 

простежити їх становлення і розвиток в мові, тому більшість з них – спонтанні 

утворення. Доля таких ФО надзвичайно непередбачувана, і в цьому вони 
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зближуються з оказіональними БФ, які утворюють останню групу нашої 

класифікації біблійних фразеологізмів.  

Під терміном «оказіональний» ми розуміємо «не узуальний, не відповідаючий 

загальноприйнятому вживанню, що характеризується індивідуальним смаком, 

обумовлений специфічним контекстом вживання» [1, с. 143]. Що стосується 

біблійних оказіональних фразеологізмів, то для них характерна не тільки своєрідна 

«одноразовість» вживання, але і нестійкість емотивних смислів, тому вони 

повністю залежать від прагматики висловлювання і прагматики прецедентної 

ситуації в цілому. Оказіональні фразеологізми є результатом фразеологічної 

деривації (процесу створення нових ФО на базі виниклих раніше фразеологізмів                 

як способу вторинного фразоутворення) [3]. 

Як відомо, фразеологізм виникає, коли словосполучення втрачає свій 

прямий сенс. Однак перш ніж отримати статус новонародженого біблеїзму, 

кожен вираз біблійного походження проходить не рідко тривалий етап свого 

закріплення в мовному узусі. На цьому етапі подібні вирази виступають як 

функціонуючі ідіоми, тобто вони можуть репродукуватися як у письмовій 

(частіше в письмовій, тому що письменники можуть запозичувати такі звороти 

один у одного), так і в усному мовленні; вони розпізнаються мовним соціумом 

як вираження біблійного походження або через Біблію, або через апеляцію                    

до біблійних прецедентних феноменів, але вони ще не володіють досить легкою 

відтворюваністю в мові і частотністю вживання, необхідних для того щоб 

вважатися узуальними БФ. 

Термін «оказіональний», як правило, пов'язаний з ідіолектом окремих 

авторів, письменників і поетів. Не можна не відзначити той факт, що 

фраземоутворення у разі оказіональних біблеїзмів супроводжується 

формуванням нової фразеологічної, концептуальної структури. 

Трансформаційні процеси, незважаючи на відносну стабільність категоріальної 

організації знань, забезпечують безперервність розвитку останньої, який 

відбувається не тільки на емпіричній основі, тобто не тільки в результаті 

відображення нової реалії, але і в ході різного роду модифікацій (метонімічної, 

метафоричної) вже існуючих концептуальних структур [9]. З наведеної вище 

класифікації біблійних фразеологізмів видно, що до найбільшого емотивно-

смислового варіювання в процесі фразеологізації біблійного тексту схильні 

власне біблійні, постбіблійні і оказіональні біблеїзми, тому вони являють собою 

результат переосмислення біблійних прототипів, сюжетів, ситуацій і т.д. 



 118 

Добіблійні фразеологізми допускають лише тільки зазначені в класифікації 

зміни формального характеру при повному збереження смислового змісту                   

щодо прецедентного тексту. 

Отже, розроблена нами класифікація БФ у річищі діахронічного підходу 

дозволяє виявити дериваційні процеси біблеїзмів як в ретроспекції, так                                 

і в перспективі. Звідси, варіювання емотивних смислів, трансльованих                              

за допомогою біблеїзмів, прямо пропорційно «віддаленості» біблеїзму від тексту-

першооснови – Біблії: чим більше біблеїзм обумовлений художнім контекстом, тим 

вище ступінь його емотивно-смислової флуктуації. Хронологічно представлені 

типи біблеїзмів є результатом багаторівневої концептуалізації і фразеологізації 

біблійного тексту, відображаючи різні рівні когнітивної обробки біблійної 

інформації. Дана класифікація об'єднує на сьогоднішній день всі найбільш уживані 

типи БФ, і тим самим являє собою один з можливих шляхів вирішення проблеми 

класифікації біблеїзмів у сучасній фразеології. 

Перспективою нашого дослідження є розробка методологічної основи 

вивчення царини теолінгвістики з поглибленим лінгвокультурологічним 

вивченням проблеми реінтелектуалізаціі, реокультуризаціі величезного 

культуроносного шару Біблії в просторі не тільки англійської, але й німецької 

та української мов в лінгвокомпаративному річищі.  
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У статті досліджено роль бібліотеки у забезпеченні якості вищої освіти та значення 

читання для академічної діяльності студентів класичного університету. Уточнено поняття 

«компетентність», «інформаційна компетентність».  
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В статье рассматривается роль библиотеки в обеспечении качества высшего 

образования и значение чтения для академической деятельности студентов классического 

университета. Уточняются понятия «компетентность», «информационная компетентность». 

Ключевые слова: библиотека, компетентность, информационная компетентность. 

The article examines the role of libraries in providing a better quality of higher education. 

The concepts of "competency", "information competency" have been considered. The role of 

reading for classical university students’ academic activities has been studied. 

Key words: library, competency, information competency. 

 

In terms of development of electronic communication in modern society, there 

appears an urgent need for an individual’s ability to independently acquire knowledge 

from available information sources. Such sources, as well as gadgets to obtain this 

information via, are multiplying every day. The trend towards full computerization of 

higher education indicates a transition of information to the category of knowledge. 

In today's information society, where information has the leading position, the 

value of libraries, which are repositories of information, paradoxically as it might 

sound, is constantly decreasing. This status quo can be explained by several reasons, 

though, in our opinion, the main one will be a modern person’s laziness or 

unwillingness, not to mention a modern student, to look  through a dusty book for “a 

needle in a haystack”. 

The trend toward computerization and implementation of internet technology 

across the country has done its job – now we can get any information from around the 

world by pressing a few keys on the computer. So the question arises: whether 

libraries containing millions of priceless books are doomed to stay aside from 

worldwide progress? 

The aim of the article is to study the role of libraries in developing the 

information competency of students of higher educational establishments.  
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We consider it necessary to draw attention to the fact that the problem is much 

deeper and more dangerous than it seems at first glance. The situation in the libraries 

could result in serious and lamentable consequences in the future. Today, students 

hardly ever read: they quickly look through a book in search of specific answers, not 

to mention making notes. They almost do not write, but type on the keyboard, making  

memos instead of a full text. Unfortunately modern students have great difficulty 

working with a text: they cannot create a coherent text or retell in a particular language, 

divide it into paragraphs, pick up titles, edit or make abstracts. Instead of taking down 

lectures, they use photocopies highlighting basic ideas, read them and forget because 

these ideas do not pass through vision, writing, or thinking [4]. 

Understanding and acquisition of information is a complex process that 

involves many organs of the human body. Without this, humans are incapable of 

creativity, have no interest in reading, cannot express their thoughts and feelings due 

to a limited vocabulary. Students have long been accustomed to rely not on their own 

knowledge, but on the electronic devices for storing information. As a result, in the 

final years of their study future specialists are not able to create an original coherent 

text of a course paper or thesis, to build the logic of storytelling, express their ideas 

without plagiarism.  

All social processes cannot help influencing the language spoken and written in 

this society. The ability to write is very important from a biological point of view, for 

it displays the motility and extent of the brain development. “The ability to write 

disciplines thinking. Why were calligraphic exercises so popular earlier? Because this 

is a psychomotoric act: both soul and mind and body are involved in shaping                        

a phrase” [5, p. 3]. 

We should emphasize that the high level of oral and writing communication in 

different languages is not only the purpose of modern education, especially in a 

classical university, but also a necessary condition for students’ academic activities, 

and later, their professionalism. 

The main goal of the modern system of higher education is to prepare a 

qualified, competent, competitive worker, who has mastered his or her profession and 

is ready to live in the information society [2]. 

On account of the growing intensity of the environment, people often face 

various choices of information – in work related situations, for academic use, in 

personal lives. Nowadays information is available through libraries, special interest 

organizations, media, and the Internet, coming to us in unfiltered formats, raising 
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questions about its accuracy, validity, and dependability. That’s why information 

competency is “the ability to find, evaluate, use, and communicate  information in all 

its various formats. It combines aspects of library literacy, research methods and 

technological literacy. Information competency includes  consideration of the ethical 

and legal implications of information and requires the application of both critical 

thinking and communication skills” [7, p. 3]. 

In order to be able to find, evaluate, use, and communicate information, 

students must be able to demonstrate the following skills in an integrated process:  

 State a research question, problem, or issue.  

 Determine information requirements in various disciplines for the research 

questions, problems, or issues.  

 Use information technology tools to locate and retrieve relevant information.  

 Organize information.  

 Analyze and evaluate information.  

 Communicate using a variety of information technologies.  

 Understand the ethical and legal issues surrounding information and information 

technology.  

 Apply the skills gained in information competency to enable lifelong learning [6, p. 4]. 

Thus, we understand information competency as an individual mental state, 

uniting theoretical knowledge of information sources and the ability to work with 

information presented in different forms, as well as the opportunity to use the latest 

information technology [3]. 

Please note that this competency is an integral part of the professional 

competency of any specialist and is reflected in their ability to find and analyze 

relevant information, as well as the accumulation and structuring of knowledge and 

the adoption of adequate solutions according to the requirements of the profession. 

Today, information becomes outdated quickly and is no longer relevant in 

finished form – so the main thing is the ability to independently find it. Not the 

amount of information that we possess is important, but the ability to navigate it. We 

consider it necessary to emphasize that in this situation a priority for youth educators 

should be renewal of interest in reading and consciuos work with the text, “for a 

book, in any form, always carries the Word and a library is a special space amidst 

rapid rhythms of the metropolis and has a rare feature: to give, not to take. After all, 
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the modern library not only stores and provides information, but also performs expert 

and recommendatory functions” [1, p. 268]. 

Traditionally, we have always thought that libraries provide free access to 

books and a place to quietly read. But today the library environment seizes new roles, 

offering resources to develop the 21
st
-century skills needed for a successful human 

life in the modern economy.  

Constantly transforming and adapting to the requirements of the present, 

libraries of the future, “really or virtually, will be a place to collect your thoughts, to 

create something new, meet new people and share with each other what you and 

others are interested in” [6].   

Nowadays, librarians have acquired a new role: to facilitate students’ work 

with any information, contributing to: 

•  searching and finding the necessary information; 

• students’ involvement in active creative professionally-focused cognitive 

activity; 

•  respect for books (printed or electronic) as a information-carrying medium of 

knowledge; 

•  students’ use of library information retrieval systems, 

• development of culture of interpersonal communication in the “Librarian – 

Student” system; 

•  aesthetic education of students through cultural events (e.g. Art exhibitions); 

• transferring personal experience, cultural and spiritual heritage to the next 

generation; 

• development of student learning throughout the years, from the first steps in 

learning – to the first steps in the profession; 

• improvement of  the culture of working with information and exchanging it. 

This all aims at increasing the educational and cultural level of our students. 

We should note that the next step in preparing qualified university graduates 

should be constant and hard work of teachers, who would hint, suggest and teach not 

only the major discipline to their students, but also form a fully developed 

personality. 

Further research can be carried out in the area of psychological peculiarities of 

human acquisition of knowledge. 
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Стаття присвячена дослідженню лексико-прагматичних характеристик сучасного 

англомовного публіцистичного дискурсу, зокрема функціонуванню оказіоналізмів.  
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Статья посвящена исследованию лексико-прагматических характеристик 

современного англоязычного публицистического дискурса, в частности функционированию 

окказионализмов. 
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The article is devoted to the study of lexical and pragmatic characteristics of the modern 

English publicistic discourse. In particular, the functioning of occasionalisms has been analyzed. 

Key words: publicistic discourse, neologism, occasionalism. 

 

Нові поняття, які виникають у результаті розвитку науки, техніки, 

культури, потребують нових найменувань. Аналіз неологізмів та спостереження 

за інноваційними процесами свідчать про кількісні зміни в словниковому складі 

та якісні зміни в способах збагачення лексичного складу мови. Актуальність 

нашого дослідження, таким чином, зумовлена постійним оновленням 

інноваційного складу публіцистичного дискурсу як віддзеркалення 

індивідуального та колективного світосприйняття, що потребує широкого 

лінгвістичного аналізу. 
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Метою роботи є визначення лексико-прагматичних характеристик 

функціонування лексичних інновацій в сучасному англомовному 

публіцистичному дискурсі.  

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення низки завдань: 

– дати визначення публіцистичному дискурсу; 

– охарактеризувати оказіоналізми як різновид лексичних інновацій; 

– проаналізувати особливості реалізації прагматичної функції 

оказіональними лексемами у публіцистичному дискурсі. 

Об’єктом дослідження виступають оказіональні лексеми сучасного 

англомовного публіцистичного дискурсу.  

Предметом аналізу виступають лексико-прагматичні особливості 

зазначених одиниць. 

Матеріалом дослідження виступили 100 оказіональних лексем, відібраних 

з періодичних видань Великої Британії та США за 2010-2015 рр. 

Методи дослідження: метод суцільної вибірки; структурного та 

семантичного аналізу; метод прагматичного аналізу. 

Теоретичне значення роботи визначається тим, що в ній запропонований 

комплексний підхід до дослідження оказіональних лексем публіцистичного 

дискурсу з урахуванням їхніх лексико-прагматичних характеристик. 

Практичне значення роботи визначається тим, що її результати можуть бути 

використані в процесі викладання теоретичних курсів з лексикології та 

прагматики сучасної англійської мови. Теоретичні результати та фактичний 

матеріал можуть використовуватися студентами при проведенні ними власних 

досліджень. 

Кількісні та якісні зміни в англійській лексичній системі викликані, перш 

за все, мовними чинниками: відображення об’єктивної реальності, прагнення до 

подолання номінативної недостатності та до уніфікації мовних засобів [1; 7]. 

По-друге, виникнення сучасних інновацій зумовлене екстралінгвістичними 

чинниками. Нова лексика, яка співвідноситься з політичним та економічним 

життям, становить найбільшу соціофункціональну групу інновацій останніх 

десятиліть [4; 6]. 

Отже, сучасний етап розвитку людства характеризується 

безпрецедентним зростанням і розширенням суспільно-політичних, 

економічних, наукових і культурних зв’язків між народами, а це сприяє появі 

нових понять y таких важливих сферах життя, як політика, інформаційні 
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технології, економіка тощо. Нові поняття потребують термінів та дефініцій, що 

зумовлює виникнення великої кількості інновацій, які позначають нові та 

актуальні явища [9, с. 157]. 

З огляду на визначення дискурсу, запропоноване представниками 

Харківської лінгвістичної школи, як мисленнєво-комунікативної діяльності, що 

протікає у широкому соціокультурному контексті та є сукупністю процесу і 

результату [3, с. 2], публіцистичний дискурс визначаємо як інституалізовану 

мовленнєво-комунікативну діяльність, що реалізується у межах 

публіцистичних засобів масової інформації. Здатність публіцистичного 

дискурсу до відображення актуальних проблем як соціуму в цілому, так і 

окремих його представників робить його адекватним контекстом для аналізу 

лексичних інновацій різних типів [2]. 

Зважаючи на мету і завдання нашого дослідження, вважаємо за потрібне 

розмежувати різні види інновацій. Основним критерієм розподілу інновацій на 

класи вважаємо входження / невходження до узусу. Відповідно до нього, на 

кожному етапі розвитку мови в ній можна виділити лише два класи інновації – 

неологізми та оказіоналізми. 

Неологізми визначаємо як нові слова, що відбивають зміни                                     

в навколишній дійсності та відповідають соціальним потребам мовного 

колективу [5].  

Услід за О.Г. Ликовим, оказіоналізми розуміємо як вираження протиріччя 

між фактом мовлення, з одного боку, і системою та нормою мови, з іншого.                     

Оказіоналізмам властиві: приналежність до мовлення, одноразовість, 

контекстуальна залежність, непередбачуваність, номінативна факультативність, 

експресивність, ненормативність, невідтворюваність, словотворча похідність 

синхронно-діахронна дифузність, нездатність до утворення контексту [8]. 

Оказіоналізми у публіцистиці виступають засобом номінації нових фактів 

суспільного та політичного життя, а в прагматичному аспекті – засобом 

привернути увагу реципієнта та зацікавити його в інформації, що передається. 

Саме цьому оказіоналізми часто розташовані у ключових з прагматичної точки 

зору місцях (заголовки, назви рубрик тощо). 

(1) I'm half-and-half (The Washington Post). 

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

(Cosmopolitan) 

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



 127 

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

(5) I just black-coffeed my way through (The Washington Post). 

(6) Сolleagues in a corporation, they decided to ninja-date in order to avoid 

problems…(Cosmopolitan) 

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

Washington Post). 

Таким чином, можемо зробити висновок, що з двох головних функцій 

оказіональних інновацій – номінативної та прагматичної – саме прагматична 

функція оказіоналізмів є домінуючою і реалізується за рахунок прагматичного 

компоненту семантичної структури оказіоналізму, що пояснюється його 

використанням у конкретній ситуації спілкування як найбільш адекватного 

засобу реалізації комунікативних потреб мовця.  

Перспектива подальшого дослідження може полягати у вивченні 

когнітивних особливостей створення оказіоналізмів у різних типах дискурсу. 
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«Сварливу» лірику Гая Валерія Катулла осмислено з точки зору її неоднозначності та 

динамічності у поясненні відносин між внутрішніми переживаннями поета та 

несправедливими діями оточуючих його людей. Акцент зроблено на найбільш експресивних 

сварливих словосполученнях поета, які представлені тропами. 

Ключові слова: Г.-В. Катулл, тропи, «сварлива» лірика, справедливість, 

трансформація цінностей. 
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«Ругательная» лирика Гая  Валерия Катулла осмысленна с точки зрения ее 

неоднозначности и динамичности в объяснении отношений между внутренними 

переживаниями поэта и несправедливими действиями окружающих его людей. Акцент 

сделан на наиболее экспрессивных ругательных словосочетаниях поэта, которые 

представлены тропами. 

Ключевые слова: Катулл, тропи «ругательная» лирика, справедливость, 

трансформация ценностей. 

"Аbusive" lyrics of Gaius Valery Catullus meaningful in terms of its ambiguity and dynamism 

in explaining the relationship between the inner feelings of the poet and theunfair actions of the 

people around him. The focus was on the most expressive phrases quarrelsome poet, that presented 

by tropes. 

Key words: Catullus,trope, "abusive " lyrics, justice, the transformation of values. 
 

Незважаючи на сучасну добу – поч. ХХІ сторіччя, питання 

«справедливого» у стосунках між людьми, на що було зроблено акцент ще у 

давньоримській літературі, залишаються злободенними. Вони висвітлюються у 

різноманітній формі, за допомогою різних засобів письменниками та поетами у 

всьому світі. Окремо слід зосередити увагу на спадщині давньоримського поета 

Гая Валерія Катулла. Своєрідність Г.-В. Катулла, яку М. Гаспаров виокремив у 

корпусі «сварлива» лірика, додала неоднозначності та динамічності у поясненні 

відносин між чоловіками та жінками. Проте недостатньо дослідженим 

залишається специфіка тропів у пласті «сварливої» лірики Г.-В.Катулла. Тому 

аналіз тропів Катуллав окремих віршах корпусу «сварливої» лірики обумовлює 

актуальність нашої роботи. 

Об’єктом дослідження є аналіз XVI та XXV віршів Г.-В. Катулла. 

Предметом дослідження є тропи у «сварливій» ліриці Г.-В.Катулла. 

Мета дослідження полягає у визначенні специфіки тропів «сварливої» 

лірики Г.-В.Катулла. 

Мета дослідження передбачає вирішення таких завдань: 

1) проаналізувати літературно-критичні праці присвячені творчості                            

Г.-В. Катулла; 

2) видокремити та проаналізувати тропи у «сварливій» ліриці. 

Основним матеріалом дослідження слід вважати Г.-В. Катулла у 

перекладі С. Шервінського, А. Піотровського та ін. 

Теоретико-методологічна база наукової роботи. Дослідженням творчості                         

Г.-В. Катулла займалися такі літературознавці як: Гаспаров М. Л. «Катулл 

или изобретатель чувства», Борецький М. «Ніжний і в’їдливий Катулл», 

Субуцький М. «Післямова до римського індивідуалізму (інтертекст поезії                     

Г.-В. Катулла і Горація)», Гладишев Л. «Певец  любви и личной  свободы  
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человека», Шталь И. «Поэзия Гая Валерия Катулла: Типология  

художественного  мышления и образ человека» та ін. 

Наукова новизна  полягає в аналізі тропів уXVI та XXV віршах                          

Г.-В. Катулла, а також правильності інтерпретації та адекватності перекладу 

віршів поета С. Шервінським та А. Піотровським. 

Г.-В. Катулл жив у першому сторіччі до нашої ери (87-54 рр.), коли в умовах 

розпаду республіки і полісних відносин, в умовах кризи римського суспільства 

спостерігалося посилення суб’єктивізму, що зображувалося у зображенні сфери 

інтимних переживань[4, с. 23-27]. У творчості поета у процесі аналізу його поезії 

М. Гаспаров виявив пласт «сварливої» лірики [2, с.3]. Ці вірші, на думку 

дослідника, своєрідні за лексичним і змістовним наповненням. Доречно 

проаналізувати утворення епітетів, метафор, порівнянь які є виразом 

внутрішньої реакції на несправедливі дії оточуючих. У своєму ставленні до 

людей Г.-В. Катулл розкриває надмірне відношення до оточуючих у своїх 

вчинках та моральній свідомості, називає їх найніжнішими, що у Давньому 

Римі було синонімом до жалюгідних [3, с.54-57]. Так у віршах XVI та XXV 

поет зображує своє відношення до крадія Талла та,поверхневих в своєму 

розумінні віршів, юнаків з кола знайомих Г.-В. Катулла і Клодії – Фурія та 

Аврелия. Поет не вживає звичну для нього лексему mollis, а вводить у текст 

цілком нове слово mollicellus (найніжніший), яке є демінутивом до mollis, яке 

він відносить до Талла називаючи його «mollior cuniculi capillo» [5] –«ніжніше 

кролячого хутра» (переклад С. Єськова). Таким чином, Г.-В.Катулл цим 

порівнянням робить спробу викликати жаль у злодійкуватого та розніженого 

Талла до його найніжніших рук «ne laneum latusculum manusque mollicellas» [5], 

які він погрожує побити за умови, якщо той не поверне вкрадені речі. Він також 

принижує його чоловічу гідність принизливо вказуючи на його дряхлість                    

у перекладі С.Шервинського - «Иль члена стариковского» [1, с. 43], який                   

не чітко переклав слова Г.-В.Катулла «vel pene languido senis situque araneoso» 

[5], бо  автор збільшував експресію,додаючи, що у старого він ще й поріс 

павутинням – «situque araneoso» [5]. Жадібність Талла Г.-В.Катуллрозкрив 

метафорою, що вона «turbid rapacior procella» [5], як вірно переклав 

С.Шервинський: «ненасытнеесвирепствующей бури» [1, с. 43]. Інша метафора, 

яка описує жадібністьТалла–«unguibus» [5],- перекладаючи дослівно, – це кігті 

хижої птиці, яка схоплює здобич, тобто автор говорить метафорично,                        

що у Талларуки жадібні до чужого добра мов кігті. 
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Іншій епітет, який принизує Талла та юнаків,– це сinaede–садоміт, який 

описує не тільки гнів, а й неадекватність, яка суперечить природній поведінці 

людини –Cinaede Thalle, як переклав С. Шервинський «РаспутныйТалл» 

[1, с. 43], по відношенню до юнаків Фурія та 

Аврелия «Aureli pathice et cinaede Furi» [5], у недослівному перекладі 

А.Піотровського: «Блудный Фурий и пащенок Аврелий!» [1, с. 37], та більш 

приблизно переклав Т.Клайн: «Aurelius the pathic, and sodomite Furius» [6], де 

поет принижує Фурія, та ще більш показує принизливе становище Аврелія як 

патетичного. Юнаків, він обіцяє, спіймати та зґвалтувати –

«Pedicabo ego vos et irrumabo» «спіймаю вас та зґвалтую» [5], у перекладі  

А.Піотровського  «Растяну вас и двину, негодяи!» [1, с. 37]. Показуючи 

свою домінантність над їх ницістю, та ставлячи їм на противагу себе як 

мужчину – «Вы же, сет потерявши поцелуям,Не хотите  считать  меня  

мужчиной?» [1, с. 37]. 

Але праведний гнів Катулла мотивується, у першу чергу, тим що юнаки 

поверхнево поставилися до його віршів, принизуючи поета до свого низинного 

рівня: «По стихам моим, легким и нескромным, Вы мальчишкой сочли меня 

бесстыдным» [1, с. 37]. Висловлено думку, яку добре переклав Т. Клайна «who  

thought  you  knew  me  from  my  verses» [6], «qui me ex  versiculis meis putastis» [5], 

тобто «ті, хто думає, що пізнали мене за моїми віршами»(переклад С. Єськова), 

в цій фразі поет визнає, що вірші його містять лайку, але в той же час                         

він говорить юнаковінизькіречі, бо вони не бачать за лайкою самого поета                        

і Г.-В. Катулл заперечує - «nam castum esse decet pium poetam» [5], як дослівно 

звучить «адже справжній поет повинен бути цнотливий»(переклад С. Єськова), 

а не сinaede – розбещений садомит, чи як у перекладі С. Піотровського «Сердце 

чистым долино быть у поэта, Но стихи его когут быть иными» [1, с. 37]. Також  

Г.-В. Катулл зазначає,що зрозуміти його вірші можуть бородаті pilosis, дослівно 

покриті волоссям, тобто мудрі чоловіки, тим самим скептично принижує 

безбородих молодиків. Показуючи протиставлення цноти та пристрасті,                     

Г.-В. Катулл показує, що за своєю чуттєвістю юнаки не бачать справжніх 

намірів поета, бо вони погрузли у поцілунках «quod milia multa basiorum» [5],                

а вірші поета спрямовані до немаючим вже пристрасті чоловіків 

«quid uros nequeunt movere  lumbos» [5], що дослівно перекладається як«кому 

важко рухати талією» (переклад С. Єськова), тобто проявляти сексуальну 

пристрасть, яка не має нічого спільного з castum poetam– цнотою поета. 

http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Latin/CatullusindexA-C.htm#Aurelius
http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Latin/CatullusindexD-M.htm#Furius
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«Сварлива» лірика Г.-В. Катулла віддзеркалює період розвитку античного 

світу вона є граничною у змалюванні почуттів, оскільки оперує неоднозначною 

лексикою. Наповненість неоднозначністю та динамізмом у поясненні відносин 

внутрішнього світу людини та оточенням. 

Перспективою дослідженняє аналіз тропів в іншіх віршах Г.-В. Катулла, 

інтерпретація адекватності та правильності перекладу його віршів, а також 

виявлення ідейно-культурного пласту в ліриці поета. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ ІМЕН  
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Ця стаття присвячена особливостям перекладу власних імен в романах Дж. К. Роулінг 

«Гаррі Поттер». У статті докладно розглянуто термін «переклад» та основні види перекладу. 

Проаналізовано проблеми перекладу англійських текстів на українську мову та виявлено ряд 

труднощів під час його здійснення, а також розглянуто особливості перекладу власних імен з 

англійської мови на українську мову застосовуючи два основні варіанти перекладу: 

транскрипцію та транслітерацію.  
Ключові слова: власні імена, переклад, роман, транслітерація, транскипція.   

Эта статья посвящена особенностям перевода собственных имен в романах 

Дж. К. Роулинг "Гарри Поттер". В статье подробно рассмотрен термин "перевод" и основные 

виды перевода. Проанализированы проблемы перевода английских текстов на украинский 

язык и выявлен ряд трудностей во время его осуществления, а также рассмотрены 

особенности перевода собственных имен с английского языка на украинский язык, применяя 

два основных варианта перевода: транскрипцию и транслитерацию.  
Ключевые слова: собственные имена, перевод, роман, транслитерация, транскипція.  

This article is devoted to the features of translation of the proper names in the novels of 

J. K. Rowling "Harry Potter". The article examined in detail the term "translation" and the main 

types of translation. The problems of translating of English texts into Ukrainian language are 

analysed and found out a number of difficulties during its implementation, and also the features of 

translation of the proper names from English into Ukrainian language are considered, applying two 

basic versions of translation: transcription and transliteration.  

http://www.thelatinlibrary.com/%20catullus.shtml
http://www.thelatinlibrary.com/%20catullus.shtml
http://www.poetry/
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Поняття перекладу є досить складним. При його дослідженні в центрі 

уваги опиняються не лише мовні, а й соціальні, психолінгвістичні та культурні 

аспекти. Сьогодні переклад – це невід’ємна частина людської цивілізації, в якій 

існують самі різні етноси та культури. За допомогою перекладу здійснювався 

міжмовний контакт не тільки між різними народами, але й між різними 

культурами та літературами. З другої половини ХХ століття переклад відіграє 

важливу роль у налагодженні науково-технічних і комерційних зв’язків.             

На сьогоднішній день переклад вже має статус окремої науки з чітко 

вираженим предметом та об’єктом дослідження.  

Переклад – це відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням 

єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного 

змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій 

мовній основі.  

Актуальність дослідження обумовлена складністю проблематики в межах 

особливостей перекладу англомовних текстів на українську мову, а також 

визначається невеликою кількістю робіт, які б вивчали особливості перекладу 

власних імен в романах Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер».  

Об’єктом дослідження є романи Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер». 

Предметом дослідження є особливості перекладу власних імен в романах 

Дж.К.Роулінг «Гаррі Поттер». Метою дослідження є особливості методики 

перекладу англійських текстів на українську мову. Наукова новизна 

дослідження визначається вибором предмета дослідження.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що конкретний мовний 

матеріал, що міститься в дослідженні, може використовуватися на практичних 

заняттях з історії англійської мови; в можливості застосування отриманих 

результатів в теорії та практиці перекладу; при складанні підручників та 

навчально-методичних посібників, направлених на вдосконалення викладання 

англійської мови в учбових закладах; вчителями з поглибленим вивченням 

англійської мови, а також для подальшого більш детального вивчення цього 

питання. 

Отже, переклад являє собою один з найважливіших видів мовної 

діяльності, володіння яким необхідно для повноцінної роботи представників 

найрізноманітнійших спеціальностей. Сьогодні переклад є найбільш 

http://uastudent.com/tag/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
http://uastudent.com/tag/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
http://uastudent.com/tag/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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перспективним засобом подолання існуючих мовних бар'єрів. Очевидна 

зростаюча роль перекладу в удосконалюванні міждержавної комунікації,                    

в обміні різною інформацією, що представляється на різних мовах. Про це 

свідчить постійне розширення ринку перекладу, масштаби підготовки 

перекладачів у різних країнах, а також розробка і впровадження автоматичних 

перекладацьких систем, практичні потреби багато в чому сприяють розвитку 

науки про переклад [1; 3; 6]. 

Переклад – це не тільки процес, а і результат складної мовної діяльності, 

спрямованої на передачу повідомлення на одній мові на рівноцінне за змістом 

та експресивно-стилістичне забарвлення повідомлення іншою мовою з метою 

здійснення інформативної, естетичної, навчальної та інших функцій.                          

Це двомовна діяльність, яка являє собою особливий вид комунікації при якій 

відбувається безперервний процес осмислення (формування і формулювання) 

сприйнятої думки, тобто розуміння сенсу повідомлення на одній мові і 

«перетворення» цього сенсу в задум, формування та формулювання на іншій 

мові. Сама мовна діяльність реалізується в чотирьох формах: аудіювання, 

говоріння, читання, письмо. А ось переклад відноситься до складного виду 

діяльності, який об’єднує в собі всі вищевказані компоненти, але вже на двох 

мовах. Відповідно виділяють кілька основних процесів різних видів перекладу 

– письмовий або усний переклад з іноземної мови на рідну або навпаки [2]. 

Усне перекладання використовується для безпосереднього обміну 

інформацією під час розмови між представниками різних народів. Воно 

потребує активного володіння іноземною мовою, бо має здійснюватися негайно 

і не передбачає користування словниками.  

Письмовий переклад – це вид перекладу, в якому першотвір і друготвір               

у процесі перекладу виступають у вигляді письмово-зафіксованих текстів, 

тобто це перевираження письмового тексту, створеного однією мовою,                         

у письмовий текст іншою мовою [2].  

Обидві форми перекладання завжди слугували для передання та обміну 

різноманітною інформацією між людьми, розвитку культурних, суспільних та 

наукових зв'язків між країнами світу, а, отже, й розвитку цивілізації [2]. 

Посередником у процесі письмового та усного перекладання є перекладач, який 

має володіти щонайменше двома мовами. 

Що стосується труднощів перекладу, то при перекладі англійських 

текстів на українську мову можна виділіти цілий ряд таких труднощів,                       

http://uastudent.com/tag/%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
http://uastudent.com/tag/%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97/
http://uastudent.com/tag/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f/
http://uastudent.com/tag/%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
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як наприклад: граматичні, лексичні, жанрово-стилістичні та термінологічні.                 

Але треба зазначити, що не дивлячись на багато розміжностей між цьома 

труднощами, як граматика певною мірою залежить від лексики так і лексика 

залежить від граматичних моментів. Таким же чином лексика і граматика тісно 

пов’язані з жанрово-стилістичними проблемами та проблемами 

термінологічними, оскільки, наприклад, до стилістичних характеристик тексту 

відносяться і частотність вживаних певних слів, і застосування певних 

граматичних форм та структур.  

Отже, в статті було проаналізовано приклади власних імен з романів    

Дж. К. Ролінг «Гаррі Поттер» [5], а також їх відповідників в українському 

перекладі В. Морозова видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» [4]. 

Особливий інтерес у романах представляють власні імена, які служать 

своєрідним ключем у розкритті художнього задуму письменниці, або навпаки 

заінтригувати читача загадковими ім'ями. Світ власних імен Дж. К. Роулінг 

фантастично багатий, різноманітний, повний несподіванок для читача, 

залишається практично невивченим.  

Природно, що кожен письменник при виборі імен звертає увагу на їх 

фонемику, морфемику, які сприяють передачі експресивних відтінків. 

Підбираючи ім'я, автор бере до уваги соціальне, національне, вікове положення 

іменованого, культурну атмосферу того середовища, в якій він живе. 

Функціонування власних імен у тексті має свою специфіку, оскільки імена                      

є невід'ємними елементами романів, складовими стилями письменника, одними 

із засобів, що створюють художні образи. Вони можуть нести на собі помітно 

виражене смислове навантаження, мати незвичайний звуковий вигляд, володіти 

прихованим асоціативним фоном. Власні імена повинні бути стилістично 

правильними і точними, повинні нести характерний колорит, а іноді і якийсь 

спеціальний зміст, особливе значення.  

В статті, в першу чергу були розглянуті власні імена, що були відтворені 

шляхом транскрипції та транслітерації, так наприклад, якщо спиратися                        

на романи, то були транскрибовані такі імена та прізвища, як: Sirius 

Black/Сіріус Блек, Albus Dumbledore/Альбус Дамблдор, Harry Potter/Гаррі 

Поттер, Lee Jordan/Лі Джордан, Lily Potter/Лілі Поттер, Ron/Рон, 

Neville/Невіл, Flitwick/Флітвік та інші. 

Транслітерацією було передано ім’я одного з головних героїв – Draco 

Malfoy, хоча воно в англійській версії має своє значення, для більш 
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красномовного показу особистості. Draco з латині позначає дракон, а прізвище 

Malfoy походить від французького Malfoі – погана віра. 

Імена майже всіх учнів в романах Дж. К. Роулінг нагадують звичайні 

англійські імена, та якщо поглянути на імена деяких викладачів, то вони несуть 

в собі особливе, додаткове значення. Так, ім’я одного з улюблених і дуже 

значущих для одного з романів персонажу – Severus Snape було перекладене,                   

як Северус Снейп. В оригіналі ім’я має додаткове значення для читача – severe, 

ми можемо перекласти, як суворий, жорстокий, серйозний, а дієслово – snape, 

означає критикувати, звинувачувати. Тобто, в англійській версії ім’я цього 

персонажа свідчить, про його нестерпний жорстокий характер,                                 

а для україномовного читача, його ім’я, не несе ніякого значення.  

Існують такі випадки коли явні балакучі імена не передають в перекладі, 

того змісту, що є в оригіналі, як наприклад, прізвище скандальної журналістки 

Ріти Скітер (від англійського Skeeter – мошка), яка може перетворюватись                 

на комаху, щоб добути конфиденційну інформацію, в більшості українських 

перекладів просто транскрибується, втрачаючи при цьому свій внутрішній 

зміст. Це ім’я може лише передатися як Рита Вритер, що одночасно нагадує 

транслітерацію англійського слова writer – письменник. 

Були так само перевірені імена на благозвучність. Це можна розглянути 

на прикладі родичів Гаррі Поттера. В англійському варіанті вони мають 

прізвище Dursley, в українському перекладі – Дурслі. Коли вперше читаєш 

прізвище, то воно викликає асоціаціяю зі словами – дурний, нерозумний                     

у значенні поганий, особливо в контексті одного з романів, в якійсь мірі Дурслі 

такими і постають. Але у англомовних читачів прізвище Dursley не викликає 

ніяк негативних емоцій – це просте англійське прізвище.  

Також, розглядаючи ім’я головний персонажу романів, обов’язково треба 

зазначити, що Harry Potter має незвичайне ім'я. Слово potter в перекладі                            

з англійської мови на українську означає гончар. Хоча для українського читача 

слово potter не викликатиме жодних асоціацій, то для англомовних – таке 

прізвище буде не що інше як натяк на просте походження та скромний характер. 

Отже, переклад – це один із найважливіших моментів розвитку людства. 

Завдяки перекладу люди однієї країни знайомляться з життям, культурою, 

побутом, історією, науковими та літературними досягненнями інших країн. 

Значимість перекладу власних англійських імен на українську мову 

визначається тим, що сьогодні, коли Україна здобула міжнародне визнання і 
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налагоджує всебічні стосунки з багатьма країнами світу, потреба                                  

в неспотвореній передачі її ономастики й топоніміки набуває особливого 

значення. Найперше йдеться про передачу цих своєрідних реалій англійською 

мовою, що є мовою міжнародного спілкування в усіх головних сферах 

міждержавних відносин. 

Таким чином, перекладаючи власні імена з англійської мови                               

на українську застосовуються два основні варіанти перекладу: транскрипція та 

транслітерація. Транслітерація, як прийом власних імен в чистому вигляді                      

в українській мові на практиці майже не застосовується. Велика кількість 

власних імен перекладається за допомогою транскрипції, тобто фонетично 

передається на українську мову так, як вона звучить на англійській мові.  
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Современная жизнь общества наиболее ярко и своевременно отражается                  

в различных телепрограммах, а именно: новостных блоках, телепрограммах и 

шоу, ситкомах и фильмах. В связи с этим актуальным считаем исследовать 

оттенки модальности, как отражения современной действительности,                           

в англоязычном ситкоме. 

Объектом исследования являются модальные глаголы в современной 

английской речи, представленной в современной англоязычной речи. 

Предметом изучения являются особенности выражения модальных 

отношений в популярных ситкомах. 

Целью данного исследования есть определение и общая характеристика 

проявлений модальности в современном англоязычном ситкоме. 

Задачи, в рамках данной работы, направлены на изучение: 

– жанра ситкома; 

– существующих подходов к категории модальности; 

– значений модальных глаголов, которые актуализируются                  

в современных англоязычных ситкомах. 

Сегодня на любом телеканале любой страны мира невозможно не 

заметить телепрограммы с простым сюжетом, забавными персонажами и 

закадровым смехом, которые уже завоевали прочное место в телеэфире и 

выделились в отдельный жанр. Рассмотрим признаки данного жанра. 

Ситком – это ситуационная комедия, характеризующаяся постоянными 

персонажами и местом действия на протяжении всего сериала, имеющая 

законченный сюжет в конце каждого выпуска. Благодаря американскому радио, 

в 1920 году впервые появился жанр ситуационной комедии, а в 1951 году на 

голубые экраны вышел первый комедийный сериал «I Love Lucy» в жанре 

ситком. С тех пор этот термин начали применять к телевизионным комедийным 

сериалам [6].  

Ситком, несмотря на свою чрезвычайную популярность во всех странах 

мира, где этот жанр представлен, обычно довольно редко становится объектом 

исследования. Тем не менее, он является объектом уникальным для научного 

изучения. Как и некоторые другие формы массовой коммуникации, ситком 

может быть рассмотрен с разных точек зрения: начиная от философских 

исследований и заканчивая культурологическими и даже социологическими. 

При этом ценность ситкома с культурологической и социологической точек 

зрения заключается в том, что этот жанр позволяет аккумулировать знания о 
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жизни общества. В случае с ситкомом это особенно ценно, так как технология 

съемки позволяет оперативно реагировать на реальные события в жизни 

общества, а сам жанр располагает к возникновению сатирической 

составляющей [1, с. 123-125]. Таким образом, представляется возможным 

исследовать разнообразные экстралингвистические факторы, что включает 

культурно-исторические фоновые знания, экстралингвистический контекст 

(обстановка, время и место, к которым относится фильм), различные 

невербальные средства (рисунки, жесты, мимика, которые важны при создании 

и восприятии кинофильма). С учетом вышеописанных характеристик ситком 

является адекватным контекстом для изучения проявлений модальности в 

современном английском языке. 

Лингвистическое определение модальности как функционально-

семантической категории, выражающей разные виды отношения высказывания                   

к действительности, а также разные виды субъективной квалификации 

сообщаемого [2; 3, с. 303-304], позволяет разделить модальность на: объективную 

– выражает отношение сообщаемого к действительности в плане реальности  

(осуществляемости или осуществлённости) и ирреальности (неосуществлённости) 

и субъективную – выражает отношение говорящего к сообщаемому. 

Учитывая цель исследования, мы сконцентрируемся на модальных 

глаголах can (could), may (might), must (to have to, to be to), need, ought to, 

shall (should), will ( would). 

В материале исследования глагол can (могу, умею) употребляется как                  

с перфектным, так и не перфектным инфинитивом: 

1) And if we can we can’t get a pretty one cause it will wreck our marriage. 

[s9;e16] 

2) I’m thinking we can compromise of the house. [s9;e14] 

С неперфектным инфинитивом глагол can в отрицательной форме 

означает запрет: 

3) Doctor said I can’t have sushi. [e9;s16] 

Модальный глагол can в отрицательных предложениях со значением 

предположения встречается в материале исследования со значением                        

«просто не могу»: 

4) I can’t believe  Sheldon was gonna ask Amy to marry him.[s9;e15] 

Форма could (мог, умел) передает значение «способность  совершать 

действие» не только в прошлом, а зачастую в настоящем или будущем:  
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5) Maybe we could get Batman to actually show up.[e9;s17] 

6) I suppose we could try getting rid of the golf ball.[e9;s18 ] 

Также форма could передает значение «невероятности действия»: 

7) What could you possibly have that I would to be jealous of? [e9;s20] 

Наряду с can/could функционирует сочетание to be able to (быть                       

в состоянии). В отличие от can,  to be able to передаёт не/возможность 

действия  в будущем:  

8) Howard won’t be able to come over as much. [e9;s18] 

Глагол  must выражает высокую степень уверенности, основанную                      

на фактах и реализует значение «должно быть, несомненно, вероятно»: 

9) I’m sorry that must have been devastating for you. [e9;s19] 

10) It’s impossible, you must have had him when you were                              

a teenager. [e9;s18] 

Для выражения значения необходимости в материале исследования 

используется needn’t  (не должен, не нужно, не надо): 

11) I actually need to tell you guys something. [e9;s18] 

12) I don’t need my dessert уelling at me. [e9;s18] 

Значение долженствования реализуют глаголы to have to и to be to. Если 

must употребляется для передачи морального долга, то to have to выражает 

необходимость, вызванную внешними обстоятельствами: 

13) I bet whoever invented tiny umbrellas doesn’t have to worry about 

money. [e9;s19] 

14) I have to admit, I’ve been worried about the military applications since 

we started talking about this. [e9;s19] 

To have to также реализует значение долженствования в прошедшем и 

будущем времени вместо must:  

15) Oh, but then we would have to baby-proof the apartment. You know, my 

sister has one of those toilet locks in her bathroom, I have two doctorates, I still had 

to go in the sink. [e9;s15] 

16) I really had to do home for this. [e9;s19] 

17) Just a little embarrassed I had to be carried down the stairs like a baby. 

[e9;s17] 

To be to означает долженствование в силу договоренности или заранее 

намеченного плана:  
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18) As I said, the entire point of emulating Spock was to rise above human 

emotion. [e9;s18] 

Для выражения предположения, относящегося к будущему, must 

заменяется на will probably: 

19) Will you please tell me where we are going?[e9;s20] 

Модальный глагол may выражает значение предположения,                               

в правдоподобности которого говорящий не уверен. May встречается в 

материале исследования с: 

 перфектным инфинитивом (предположение о прошедшем действии): 

20) I read a couple guys in your department may have discovered a new 

planet  in our solar system?[e9;s19] 

21) As you know, several weeks ago, on our first encounter, we  may have 

gotten off on the wrong foot when I called you an idiot.[e9;s17] 

22) You may have actually just come up with something.[e9;s19] 

 неперфектным инфинитивом в придаточном предложении для 

выражения вежливой просьбы: 

23) If I may, I’d like to propose a toast [e9;s19] 

Если глагол may выражает разрешение и реализует значение «могу, 

можешь, может», то употребляется только с простым инфинитивом: 

24) You may selebrate my life by throwing cake, presents and a shower of 

admiration and love. [e9;s19] 

Might реализует значение предположение с большой степенью 

неопределённости и сомнения: 

25) I think you might be overreacting. [e9;s20] 

26) I might just take you up on that. [e9;s18] 

27) Sounds like something a member of the group might know. [e9;s19] 

 Глагол should в материале исследования встречается только со 

значением рекомендации и реализует значение «(не) следует»: 

28) Maybe you should get a new doctor.[e9;s16] 

29) I shouldn’t be raising a kid.[e9;s19] 

30) I should probably explain why I kinda fabled[e9;s15] 

31) Oh, if you are gonna factor in a sense of humor, then I should be at the 

top of the list. 
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32) He is impossible. I mean, holding a meeting to decide what breakfast 

cereal we should buy. 

Модальный глагол will придает действию в будущем оттенок желания, 

намерения, согласия:   

33) I will just open it now so it can get nice and flat before we drink it. 

На основе проанализированного материала можем сделать вывод о 

частотности  употребления модальных глаголов в современном английском 

языке: сan – 209, would – 126, could – 116, need – 101, have to – 89, should – 60, 

must – 56, might – 46, may – 18, shall – 8, to be able to – 8, will – 4, to be to – 2, 

ought to – 2 случая. Согласно результатам исследования, отметим, что наиболее 

употребляемым модальным глаголом является сan, а наименее частотными – 

will, to be to и ought to.  

На диаграмме приведено процентное соотношение употребления 

модальных глаголов. 

Рис. 1. Частотность употребления модальных глаголов 
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Таким образом, рассмотрев разные подходы к определению модальности, 

мы понимаем её как функционально-семантическую категорию языка, которая 

выражает эмоциональное отношение говорящего к сообщаемой информации. 

Актуальным контекстом для изучения языковых проявлений модальности 

является ситком как феномен искусства и массовой культуры, 

культурологическая и социолингвистическая ценность которого заключается в 

том, что этот вид массовой коммуникации в существенной степени позволяет 
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аккумулировать знания о жизни общества, актуальных моделях речевого 

поведения и, в частности, способах реализации различных модальных 

значений. 

Перспективу исследования усматриваем в дальнейшем изучении 

реализации оттенков модальности в современной англоязычной речи. 
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Ця стаття присвячена поширеним й непоширеним запереченням. У статті докладно 

розглянуто поняття «заперечення». Детально проаналізовані поширені й непоширені 

заперечення в англомовному та україномовному суспільстві з боку чоловіків та жінок та 

доказано те, що жінки частіше за чоловіків намагаються обґрунтувати свою точку зору. 
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Эта статья посвящена распространенным и нераспространенным отрицаниям.                        

В статье подробно рассмотрено понятие "отрицание". Детально проанализированы 

распространенные и нераспространенные отрицания в англоязычном и украиноязычном 

обществе со стороны мужчин и женщин и доказано то, что женщины чаще мужчин пытаются 

обосновать свою точку зрения. 

Ключевые слова: женщины, отрицания, количество, нераспространенные, 

распространенные, мужчины.  

The article is devoted to the widespread and unwidespread negations. The article examined 

in detail the concept "negation". The widespread and unwidespread negations in English-speaking 

and Ukrainian-speaking society from the side of men and women are analysed in detail and it is 

proved that women more frequent than men try to ground their point of view. 

Keywords: women, negations, amount, unwidespread, widespread, men.  

 

Мова – це багатогранне явище, яке потребує вивчення всіх його 

компонентів та структурних одиниць. Як кожна мовна категорія, заперечення 

володіє певними засобами свого вираження і підпорядковується певним 

правилам вжитку в англійській мові.  

http://dic.academic/
http://arcticaoy.ru/fb.ru/article/147610/sitkom---chto-eto-za-janr.html
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Заперечення являє собою важливу категорію мови, будучи однієї                          

з основних розумових операцій. Універсальність заперечення обумовлена 

прагненням людини до диференціації явищ дійсності й відбиттям цього 

процесу в мові.  

Заперечення є однією з парадигм сучасної англійської мови. В лінгвістиці 

найчастіше заперечення розглядається як елемент значення речення, який 

вказує, що зв'язок, який встановлюється між компонентами речення, на думку 

мовця, реально не існує або що відповідне стверджувальне речення 

відкидається мовцем як помилкове [2]. Загалом проблема заперечення в 

англійській мові залишається надзвичайно складною.  

Актуальність дослідження визначається невеликою кількістю робіт,                    

які б вивчали поширені й непоширені запереченням, а також проблемою 

вивчення основного ряду поширених й непоширених заперечень                                   

в англомовному та україномовному суспільстві, яка є досить важливим 

питанням на сучасному етапі становлення мови як міжнаціонального 

спілкування. 

Об’єктом дослідження є мовні засоби вираження заперечення                               

в англомовному та україномовному суспільстві. Предметом дослідження є 

засоби вираження поширених й непоширених заперечень з боку чоловіків та 

жінок в англомовному та україномовному суспільстві.  

Метою роботи є детальний розгляд засобів вираження поширених й 

непоширених заперечень з боку чоловіків та жінок в англомовному та 

україномовному суспільстві.  

Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета 

дослідження. Виникнення і функціонування такого явища, як заперечення,                          

вже було предметом спостережень у ряді робіт на матеріалі різних мов [2; 3; 4],                    

але детального аналізу поширених й непоширених заперечень з боку чоловіків 

та жінок в англомовному та україномовному суспільстві не було досліджено,                      

а також в роботі були отримані цікаві висновки, які теж складають наукову 

новизну дослідження.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що конкретний мовний 

матеріал, який міститься в дослідженні може використовуватися на практичних 

заняттях з історії англійської мови; при вивченні англійської мови                                    

для детального і глибинного її розуміння; на практичних заняттях з англійської 

мови; вчителями з поглибленим вивченням англійської мови; на  різних типах 
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уроків з лексики і морфології, а також для подальшого і більш детального 

вивчення цього питання. 

Заперечення – це важлива категорія мови, одна з основних розумових 

операцій, саме тому заперечення є об’єктом вивчення багатьох наук, у тому 

числі і лінгвістичної науки [1; 2; 3]. Для всебічного аналізу цього явища слід 

розглянути поняття заперечення в контексті різних наук. 

Першим, хто використав поняття заперечення, був Георг Вільгельм 

Фрідріх Гегель. Він ввів термін «заперечення» у філософію, але філософ вкладав 

у нього ідеалістичний зміст. На його думку, в основі заперечення лежить 

розвиток ідеї, думки [2]. Маркс і Енгельс, зберігши термін «заперечення», 

витлумачили його матеріалістично. Вони показали, що заперечення являє собою 

невід'ємний момент розвитку самої матеріальної дійсності. Заперечення 

притаманне і розвитку пізнання, науки [2]. 

Однак, категорія заперечення використовується не тільки в філософії. 

Заперечення є об'єктом лінгвістики, психології і формальної логіки [1; 2; 3].                

З точки зору формальної логіки заперечення являє собою «... логічну операцію, 

яка протиставляє істинному судженню – неістинне, помилковому судженню – 

нехибне судження, вказує на невідповідність предиката суб'єкту» [3].  

Як суто суб'єктивний прояв людської психіки трактують заперечення 

психологи [1]. Заперечення інтерпретується як породження різних психічних 

(чуттєвих) реакцій мовця, як вираження почуття протесту або заборони; як 

експлікація того, що відчувається протиріччям між очікуваним (або взагалі 

можливим) і дійсним, як відображення почуття розчарованості, контрасту, 

почуття відрази. Таким чином, згідно із цією концепцією, заперечення виступає 

не як відображення дійсності, а як прояв психіки людини, його психологічних і 

емоційних почуттів [1]. 

У лінгвістиці сутність мовного заперечення визначається по-різному.                   

 У сучасній лінгвістиці заперечення займає особливе місце і є мало вивченим. 

Термін «заперечення» означає елемент значення пропозиції, який вказує, що 

зв'язок, що встановлюється між компонентами пропозиції, на думку мовця, 

реально не існує або що відповідне стверджувальне речення відкидається 

мовцем як помилкове [2]. 

Отже, заперечення є не лише проблемою лінгвістів. Термін 

«заперечення» широко застосовується і в інших науках, таких як логіка                        

чи філософія, що говорить про багатоаспекність цього поняття. З огляду                         

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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на існування різних поглядів щодо тлумачення заперечення, та беручи до уваги 

мету статті, заперечення розглядаємо як вираз за допомогою лексичних, 

фразеологічних, синтаксичних та інших засобів мови того, що зв'язок між 

елементами висловлювання реально не існує. 

Провівши аналіз поширених та непоширених заперечень в англомовному 

та україномовному суспільстві треба зазначити, що, жінки частіше за чоловіків 

намагаються обґрунтувати свою точку зору. Особливо це стосується заперечень 

жінок на висловлювання чоловіків. Виняток з цієї тенденції становлять 

заперечення у діалогах підлітків, де хлопці й дівчата виявили схильність                     

до непоширених заперечень приблизно в однаковій пропорції. 

Слід відзначити, що вік не є вирішальним чинником, що впливає                        

на кількість поширених і непоширених заперечень у парах нерівних                            

за соціальним статусом людей. Це стосується як україномовного, так і 

англомовного суспільства (див. Таб. 1.). 

Таблиця 1. Поширені й непоширені заперечення 

 Поширені заперечення Непоширені заперечення 

 Англ. мова Укр. мова Англ. Мова Укр. мова 

ч → ч 26,2% 25,3% 22,1% 18,3% 

ж → ч 30,7% 33,5% 21,0% 22,9% 

ч → ж 42,8% 54,1% 18,4% 11,3% 

ж → ж 20,5% 25,3% 17,0% 9,3% 

Таблиця 2. Кількість заперечних відповідей старших за віком людей молодшим  

Поширені заперечення Непоширені заперечення 

Англ. мова Укр. мова Англ. мова Укр. мова 

Від 

жінок 

Від 

чол. 

Від 

жінок 

Від 

чол. 

Від 

жінок 

Від 

чол. 

Від 

жінок 

Від 

чол. 

21,4% 16,6% 25,9% 24,4% 78,6% 83,4% 74,1% 75,6% 

 

Приблизно три чверті заперечних відповідей з боку старших людей                    

в українській мові (47 проти 17 у чоловіків та 58 проти 20 у жінок) були 

непоширеними. В англійській мові кількість непоширених заперечень                        

ще більша (74 проти 17 у чоловіків та 69 проти 18 у жінок). Слід відзначити,                       
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що в той час як кількість заперечних відповідей певного типу з боку 

українських чоловіків та жінок майже збігається, вона трохи відрізняється для 

англомовного суспільства, де чоловіки виявили готовність заперечувати 

короткими фразами на п'ять відсотків. Як видно, різниця між кількістю таких 

заперечень в україномовному та англомовному суспільствах є, але вона несуттєва. 

Аналіз кількості поширених та непоширених заперечень вищих за 

соціальним статусом людей нижчим показав, що мовленнєва поведінка статей в 

обох суспільствах приблизно збігається (див. Таб. 3). 

Таблиця 3. Кількість заперечних відповідей вищих за соціальним статусом людей 

нижчим 

Поширені заперечення Непоширені заперечення 

Англ. мова Укр. мова Англ. мова Укр. мова 

Від 

жінок 

 

Від 

Чоловікі

в 

Від 

жінок 

 

Від 

чоловіків 

Від 

жінок 

 

Від 

чоловіків 

Від 

жінок 

 

Від 

чоловіків 

26,5% 18,6% 31,9% 25,4% 73,5% 81,4% 68,1% 74,6% 

Як видно з отриманих даних, і чоловіки, і жінки, вищі за соціальним 

статусом, схильні заперечувати короткими фразами. 

Таким чином, немає суттєвої різниці між кількістю поширених та 

непоширених заперечень в залежності від віку та від соціального статусу 

відповідно. З іншого боку, кількість чоловіків і жінок у відповідних категоріях 

майже збігається, що дає привід припускати незначну роль такого чинника, як 

стать, у визначенні на кількості поширених та непоширених заперечень в 

залежності від віку та соціального статусу. 

Отже, як видно, старші люди, в основному, заперечують молодшим 

короткими фразами. Ця ж тенденція простежується у запереченнях вищих за 

рангом осіб по відношенню до нижчих. 
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«концепт», як одного з ключових елементів когнітивної  лінгвістики. Узагальнено основні 

підходи до  вивчення концепту та розглянуті його головні типології.    
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The article analyzes the linguistic approaches to the interpretation of the term   «concept»  as 

one of the key elements of cognitive  linguistics. The main approaches to the understanding of the 

term «concept» were generalized as well as its main types were analyzed. 
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В статье рассматриваются и анализируются лингвистические подходы к толкованию 

понятия «концепт», как одного из ключевых элементов когнитивной лингвистики. 

Обобщены основные подходы к изучению концепта и проанализированы его основные 

типологии.   
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Одним з провідних понять сучасної когнітивної лінгвістики є концепт. 

Концепт – сучасний термін багатьох гуманітарних наук: мовознавства, 

літературознавства, філософії, лінгвістики, психології, культурології.  

У науковій літературі є досить багато дефініцій цього поняття, оскільки 

воно є одним із ключових у дослідженні мовної картини світу. Знання людей 

про об'єктивну дійсність організовано в вигляді концептів, абстрактних 

ментальних структур, що відображають різні сфери діяльності людини. Людина 

мислить концептами, комбінуючи їх, формуючи нові в ході мислення. Тому 

концепт розуміється як глобальна розумова одиниця, що є квантом 

структурованого знання [8; 11]. 

Актуальність роботи зумовлено проблемою осмислення мовних одиниць 

як структур представлення знань, оскільки за сукупністю концептів можна 

робити висновки про ментальні моделі дійсності, які відображені в мові взагалі 

й в мовній свідомості конкретних носіїв мови. 

Мета статті– проаналізувати та визначити найбільш релевантні сучасні 

лінгвістичні підходи до визначення поняття «концепт». 

Об'єктом дослідження  є  поняття «концепт» та  сучасні лінгвістичні  

підходи до його тлумачення. 

Предметом розвідки стало вивчення процесу об'єднання концептів                          

у концептосфери та їх структурування в свідомості людини. 
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Термін концепт, який прийшов у лінгвістику, культурологію, а потім і  

лінгвокультурологію з логіки та математики, набуває все більшого поширення. 

В українській мові слово «концепт» – калька латинського «conceptus» 

(поняття), і деякі дослідники оперують ними як синонімічними. І все ж таки, 

наразі вони є досить диференційованими. У лінгвістичних публікаціях останніх 

років концепт не ототожнюється з поняттям. Сучасна наука визначає концепт і 

поняття як сутності різного порядку. І хоча розуміння терміна концепт                        

у сучасній лінгвістиці досить варіативне, та й сам термін не має однозначного 

визначення, не викликає суперечок лише те положення, що концепт належить 

свідомості й включає чуттєво-вольові та образно-емпіричні характеристики. 

«Поняття» вживається, в першу чергу, в логіці та філософії, а «концепт» –                      

у мовознавстві, культурології, лінгводидактиці, лінгвістиці. Термін «поняття» 

включає систему логічних термінів, такого як «судження» , і є згустком 

раціональної частини концепту, тобто той зміст, який включає основні суттєві 

характеристики об'єкта. Концептами можна не лише мислити, але й їх можна 

переживати [4, с.128]. В. І. Карасик, Л. О. Чернейко та інші лінгвісти вважають 

концепт, як мінімум, тривимірним утворенням і виділяють його                        

предметно-образну, понятійну й ціннісну складові. Образна сторона концепту 

включає в себе зорові, слухові,  тактильні,  смакові  та  нюхові  характеристики 

предметів, явищ, подій, які відображені в нашій пам'яті. Понятійна сторона 

концепту – це те, як концепт зафіксований в мові, його значення, опис, 

структура, дефініція, порівняльні характеристики  певного  концепту                         

по відношенню до інших концептів. Ціннісна (інтерпретаційна) сторона 

концепту характеризує важливість цього психічного утворення як для індивіда, 

так і для всього  мовного колективу [4, с.129].  

У сучасному мовознавстві можна виділити три основні підходи                         

до розуміння поняття «концепт»: лінгвістичний, когнітивний та 

культурологічний. Докладніше розглянемо кожен з зазначених підходів: 

1) лінгвістичний підхід рзглядає концепт як те, що він існує для кожного 

словникового значення, то його слід розглядати як алгебраїчний вираз 

значення. Загалом, прихильники цього напряму розуміють концепт як увесь 

потенціал значення слова разом з його конотативним елементом [1; 7 ; 9; 14]. 

2) когнітивний підхід дає наступне визначення: концепт– явище 

ментального характеру. Представники когнітивного підходу зараховують 
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концепт до розумових явищ та тлумачать його як оперативну змістовну 

одиницю пам'яті, «квант  структурованого  знання» [8, с.11]. 

3) культурологічний підхід зазначае, що вся культура розуміється як 

сукупність концептів та відносин між ними. Концепт– головний осередок 

культури в ментальному світі людини [12, с.13]. Науковці, які дотримуються 

цього підходу , переконані, що при вивченні концепту, увагу слід приділяти 

культурній інформації, яку він передає. Необхідно зауважити, що всі 

вищенаведені підходи, пов'язані між собою, а не протиставлені один одному. 

Наразі всі мовознавчі підходи до розуміння поняття «концепт» зводяться 

зазвичай до лінгвокогнітивного та лінгвокультурологічного тлумачення цього 

явища. Так, наприклад, під концептом, як під поняттям лінгвокогнітивного 

явища, слід розуміти одиницю ментальних або психічних ресурсів нашої 

свідомості і тієї інформаційної структури, яка відображає знання та досвід 

людини; оперативна змістовна одиниця пам'яті, ментального лексикону, 

концептуальної системи мови й всієї картини світу, відображеної в людській 

психіці [2, с.90]. А з точки зору лінгвокультурологічного  підходу культурний 

концепт визначається базовою одиницею культури, є її концентратом [4, с.116]. 

Концепт як ментальне утворення в свідомості індивіда – вихід                                      

на концептосферу соціуму, тобто культури, а концепт як одиниця культури –                    

це фіксація колективного досвіду, який стає набутком індивіда. На думку 

В.І.Карасика, ці підходи відрізняються векторами стосовно індивіда: 

лінгвокогнітивний концепт– це напрямок від індивідуальної свідомості                      

до культури, а лінгвокультурний концепт– напрямок від культури                             

до індивідуальної свідомості. Поділ руху зовні й руху всередину є лише 

дослідницьким прийомом насправді цей рух є цілісним багатовимірним 

процесом [4, с.117]. Дослідники відзначають складну структуру концепту.                     

З одного боку його стосується все, що належить структурі поняття, з іншого –                  

в структуру концепту входить те, що робить його фактом культури – вихідна  

форма (етимологія), символіка, особливості сприйняття, оцінки та ін. 

Існує безліч трактувань поняття «концепт», іноді вони дуже 

відрізняються один від одного, одні з них вкрай звужені (Ю.С. Степанов,     

Д.С. Лихачов, В.І. Карасик), інші ж максимально широкі (С.Г. Воркачев, 

С.О. Аскольдов). На думку С. Г. Воркачева: «Концепт – це термін,                          

який поєднує лексикографічну і енциклопедичну інформацію, "найближче" і 

"найвідда-леніше" значення слова, знання про світ і про суб'єкт, який його пізнає» 
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[3, с.10]. С. Г. Воркачев розглядає концепт з різних точок зору: концепт – це і те, 

за допомогою чого людина пізнає світ; він заснований як на досвіді, так і                       

на енциклопедичній інформації, якась середня, вироблена в процесі пізнання, 

єдино вірна квінтесенція значення слова. Він вважає термін «концепт» 

зонтиковим, оскільки він покриває предметні області декількох наукових 

напрямків : перш за все когнітивної психології та когнітивної лінгвістики, яка 

займається проблемами мислення й пізнання, зберігання й переробки 

інформації, а також лінгвокультурології, визначаючись в рамках теорії, яка 

сворюється їх постулатами та базовими категоріями [3, с.18-19]. 

Якщо говорити про природу виникнення концепту, то на думку  

В. І. Карасика, концепт виникає в результаті взаємодії досвіду, відбору на 

основі критерій цінності та механізму запам'ятовування. Він пропонує вважати 

концепти первісними культурними утвореннями, виразом об’єктивного змісту 

слів, які мають сенс і тому транслюються в різні сфери сутності людини, а саме 

до понятійного, образного та діяльнісного освоєння світу [4]. 

За Ю. С. Степановим, концепт виникає при зіткненні світу культури та 

індивіда, що свідчить про те, що це визначення є найвужчим з усіх перерахованих, 

адже автор дає лінгвокультурологічне тлумачення концепту [12].  Д. С. Лихачов у 

своєму визначенні концепту як «заміщення значення слова в індивідуальній 

свідомості та в певному контексті» підкреслює його суто індивідуальну 

спрямованість як засобу розуміння навколишнього світу, не приділяючи уваги 

соціальній стороні цього поняття [9, с.281]. 

Таким чином, на сучасному етапі в мовознавстві неможливо 

відслідкувати єдину думку в трактуванні поняття «концепт» і його можливість  

характеризувати оточуючий світ. Незалежно від типів концептів, всі вони                     

є структурними ланками, будівельним матеріалом концептосфери певної мови, 

в якій можна виділити менші утворення. 

Дослідники відзначають, що концепт, як категорія, яка є однією                            

з найважливіших для цілої низки гуманітарних наук, характеризується своєю 

неоднорідністю. Виділяються конкретні й абстрактні, індивідуальні та групові 

концепти, їх поділ можна продовжити до транскультуральних універсалій. 

Концепт багатовимірний,в когнітивній лінгвістиці виділяють наступну 

його типологію його типологію: 

1) мисленнєві картинки (конкретні зорові образи – собака "німецька 

вівчарка"); 
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2) схеми (менш детальні образи – дім як помешкання); 

3) гіпероніми (дуже узагальнені образи – дерево); 

4) фрейми (сукупність асоціацій, які ми зберігаємо в пам'яті – Новий рік); 

5) інсайти (знання про функціональне призначення предемету – виделка); 

6) сценарії (знання про сюжетний розвиток подій -пологи); 

7) калейдоскопічні концепти (сукупність сценаріїв та фреймів,                                               

які пов'язані з почуттями – щастя); 

8) концепт уявлення (узагальнений чуттєво-наглядний образ предмета                 

або явища); 

9) концепт-гештальт (комплексна, цілісна,  функціональна, мисленнєва 

структура, яка впорядковує окремі явища у свідомості) [2, с.43-67]. 

Важливим моментом для розуміння поняття «концепт» є думка про те,                

що «жоден концепт не виражається у мові повністю» [11; 28; 29]. Так,                      

З.Д. Попова та  Й.А.Стернин наводять наступні аргументи: 

1) концепт – це результат індивідуального пізнання, а індивідуальне 

вимагає комплексних засобів вираження; 

2) концепт не має чіткої структури, він об'ємний, і тому не може бути 

виражений повністю; 

3) неможливо зафіксувати всі форми вираження концепту [11, с.29-30]. 

Деякі мовознавці тяжіють до думки, що лінгвокультурологічний та 

когнітивний підходи є одними з провідних для виявлення головних 

властивостей концептів, а саме, неізольованість та зв'язність з іншими 

концептами. Саме такий семантичний зв'язок між концептами дає можливість 

мовознавцям об'єднувати їх у концептосфери. Д. С. Лихачов пропонує вважати 

«концепт» свого роду «алгебраїчним» виразом значення (алгебраїчним виразом 

або «алгебраїчним позначенням» яким ми оперуємо в своєму письмовому та 

усному мовленні). «У сукупності потенції, що відкриваються у словниковому 

запасі окремої людини, як і всієї мови в цілому, ми можемо називати 

концептосферами». [9; 4]. Концептосфера мови співвідноситься з поняттям 

концептосфери культури. На думку Д. С. Лихачова, концептосфера 

національної мови складається з окремих варіантів, які групуються між собою. 

Так, існує концептосфера української мови, а в ній концептосфера «сім'ї», 

«політики», «молоді», індивідуальна концептосфера та ін.  

На думку В. А. Маслової, «концептосфера – це сукупність концептів, з яких, 

як з музичного полотна, складається світогляд носія мови» [10, с. 34]. 
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Концептосферу можна описати як польову структуру, у якої є «ядро                         

(когнітивно-пропозиційна структура важливого концепту), приядерна зона 

(лексичні репрезентації) та периферія (асоціативно-образні репрезентації)» [10; 35]. 

Якщо виходити з того положення, що концепти бувають національними та 

індивідуальними, то периферія відображатиме індивідуальні концепти,                       

а приядерна зона і ядро – загальнонаціональні й навіть універсальні. 

Підсумовуючи, аналіз теоретичних джерел показує, що утверджені                     

в мовознавстві підходи до тлумачення понять «концепт» та «концептосфера» 

дозволяють з нових позицій розглядати закономірності та особливості кореляції 

мови, свідомості та культури, а, отже, відкривають і нові аспекти взаємодії 

когнітивного мовознавства, лінгвокультурології, психології, культурології, 

філософії. Також з'являєтся можливість розширити рамки змістовного аналізу 

мовних явищ, що додає значно більшу глибину і ефективність семантичним 

дослідженням. 

Концепт має дуже складну багатомірну структуру. У ньому можна 

виділити як конкретне, так і абстрактне, як раціональне, так і емоційне, як 

універсальне, так і етнічне, як загальнонаціональне, так і індивідуально-

особистісне. Цим і пояснюється відсутність єдиного визначення. Різні підходи 

до трактування терміна «концепт» відображають його двосторонню природу: як 

значення мовного знака (лінгвістичне та культурологічне спрямування) і як 

змістовної сторони знака, представленої в ментальності (когнітивний 

напрямок). Необхідно зауважити, що подібний розподіл трактувань поняття 

«концепт» умовне, всі вищенаведені точки зору пов'язані між собою, а не 

протиставлені одина одній. Так, наприклад, когнітивний і культурологічний 

підходи до розуміння концепту не є взаємовиключними: концепт як ментальне 

утворення в свідомості людини є вихід на концептосферу соціуму, тобто в 

кінцевому результаті на культуру, а концепт як одиниця культури є фіксація 

колективного досвіду, який стає надбанням кожної людини. Іншими словами, ці 

два підходи розрізняються векторами по відношенню до носія мови: 

когнітивний підхід до концепту передбачає направлення від індивідуальної 

свідомості до культури, а культурологічний підхід - напрямок від культури до 

індивідуальної свідомості.  

Незважаючи на різноманітність існуючих визначень концепта, можна 

виділити в них спільну рису: в них завжди підкреслюється актуальна для 

сучасної лінгвістики ідея комплексного вивчення мови, свідомості й культури. 
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МАСКУЛІННІСТЬ І ФЕМІННІСТЬ  

ЯК ДВІ ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
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Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Птушка А.С. 
 

Ця стаття присвячена маскулінності і фемінінності як двум основним категоріям 

гендерних досліджень. У статті докладно розглянуто терміни «гендер», «маскулінність» та 

«фемінінність». Проаналізовані маскулінність і фемінінність як важливі атрибути суспільної 

свідомості та доказано, що маскулінність і фемінінність – це дві основні категорії гендерних 

досліджень. 

Ключові слова: гендер, гендерні дослідження, категорія, маскулінність, фемінінність.   

Эта статья посвящена маскулинности и фемининности как двум основным категориям 

гендерных исследований. В статье подробно рассмотрены термины "гендер", 

"маскулинность" и "фемининность". Проанализированы маскулинность и фемининность как 

важные атрибуты общественного сознания и доказано, что маскулинность и фемининность – 

это две основные категории гендерных исследований. 

Ключевые слова: гендер, гендерные исследования, категория, маскулинность, 

фемининность.  

This article is devoted to masculinity and femininity as to two basic categories of gender 

researches. The article examined in detail the terms "gender", "masculinity" and "femininity". 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Masculinity and femininity as important attributes of public consciousness are analysed and it is 

proved that masculinity and femininity are two basic categories of gender researches. 

Keywords: gender, gender researches, category, masculinity, femininity.  

 

Стаття присвячена маскулінності і фемінінності як двум основним 

категоріям гендерних досліджень. 

Маскулінність і фемінінність належать до центральних категорій 

міждисциплінарної наукової області знань під назвою «гендерні дослідження». 

Традиційно ці поняття визначалися як сукупність певних характеристик, 

поведінки, можливостей та очікувань, що детермінують соціальну практику тієї 

чи іншої групи, об'єднаної за ознакою статі. Однак залучення до вивчення мови 

та комунікації антропоцентричного підходу, який тісно пов'язаний                              

із когнітивною науковою парадигмою, дозволило дослідникам розглядати 

маскулінність та фемінінність як концепти та вивчати засоби їх маніфестації                

у мові і особливості прояву у комунікації [1;3]. 

Актуальність дослідження обумовлена складністю проблематики 

маскулінності і фемінінності як двох основних категорій гендерних досліджень.  

Об’єктом дослідження є гендерна приналежність адресантов і адресатів. 

Предметом дослідження є мовні засоби вербалізації концептів «маскулінність» 

та «фемінінність». Метою дослідження є вивчення структури культурних 

концептів «маскулінність» та «фемінінність». Наукова новизна дослідження 

визначається вибором предмета дослідження.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що конкретний мовний 

матеріал, що міститься в дослідженні, може використовуватися у теоретичних 

курсах із стилістики (розділ функціональні стилі); у спецкурсах з когнітивної та 

гендерної лінгвістики, а також у подальшому вивченні гендерної 

концептосфери англійської мови у межах системного підходу з метою 

поглибленого аналізу культурної специфіки концептів «маскулінність» та 

«фемінінність».  

Гендерні дослідження сьогодні є одними з найпоказовіших явищ 

культури початку 21 століття. Вони передбачають як теоретичну розробку 

філософських, соціологічних, психологічних питань, пов'язаних з традиційними 

проблемами особистості, суспільних помилок, суспільства в цілому, так і 

суспільну практику в найширшому значенні, включаючи художню творчість, 

політичне і соціальне управління, інститут сім'ї, освіту, сферу міжособових 

відносин. Це не тільки і не стільки предмет вивчення, скільки область 
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соціальної інженерії, тобто область, що багато в чому конструюється під 

впливом наукового дослідження. В якомусь значенні ця область новітньої 

соціальної утопії більш широка, оскільки охоплює все, у тому числі і одиничні 

проблеми взаємостосунків людини і суспільства, і набагато більш дієва, 

оскільки торкається кожної людини окремо, оцінюючи себе, будуючи 

відношення з оточуючими людьми, збавляючись від тих забобонів, які 

торкалися самих інтимних виявів неповторної індивідуальності кожного [1]. 

Перше поняття гендеру з`явилося в статті антрополога Гейба Рубіна,                  

у якому гендер визначався як «комплекс згод, який регулює біологічну стать як 

предмет суспільної діяльності» [2]. Англійське поняття gender означає рід,                   

як граматичний рід, мають на увазі відносини до визначеного класу, або                      

у людському суспільстві – до сімейної, родової традиції, до того ж,                           

що встановлює зв`язок поколінь, або генерацій [10]. 

Антропологи, етнографи та історики давно встановили відносність 

уявлень про «типове чоловіче» або «типове жіноче» те, що в одному 

суспільстві вважається чоловічим заняттям (поводженням, рисою характеру),                 

в іншому може бути визначено як жіноче. Визначене у світі різноманіття 

соціальних характеристик жінок та чоловіків та принципова тотожність 

біологічних характеристик людей дозволяє зробити висновок про те,                          

що біологічна стать не може бути поясненням відмінністю їх соціальних ролей, 

існуючих в різних суспільствах. Таким чином виникло поняття гендеру,                      

яке означає сукупність соціальних та культурних норм, які суспільство 

приписує виконувати людям в залежності від їх біологічної статі [2; 3; 5].  

У своєму новому неграматичному розумінні термін «гендер» був вперше 

вжитий психологом Робертом Столером у 1968 році. Він зробив це з метою 

виділення «маскулінності» (мужності) та «фемінінності» (жіночості)                                    

як соціокультурних характеристик «чоловічого» та «жіночого». При цьому 

«чоловіче» та «жіноче» виступали біологічною базою природного розрізнення 

чоловіків та жінок [2].  

Непряма залежність чоловічих або жіночих рис від біологічної статі лягла 

в основу досліджень природи маскулінності та фемінінності. Визнання того 

факту, що гендер є культурно обумовленим та має інституціональний та 

ритуалізований характер призводить до визнання його конвенціональності,                 

яка по-різному проявляється у різних культурних та мовних спільнотах на 

різних етапах їхнього розвитку. Це дозволяє розглядати феномени 
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маскулінність та фемінінність не як незмінну природну даність, а як динамічні 

мінливі продукти розвитку суспільства, які піддаються моделюванню. 

Словник гендерних термінів дає таке визначення маскулінності: 

«маскулінність – це комплекс аттітюдів, характеристик, поведінки, 

можливостей та очікувань, які детермінують соціальну практику тієї чи іншої 

групи, об'єднаної за ознакою статі» [6]. Іншими словами маскулінність – це те, 

що додається до анатомії задля отримання чоловічої гендерної ролі [7]. 

У сучасних соціальних науках існує багато концепцій маскулінності –                 

від ессенціалістської до соціально-конструктивної [4; 5]. Розглядаючи 

маскулінність треба ураховувати її множинність, історичність та ситуаційність. 

Множинність проявляється в існуванні у кожному суспільстві декількох 

моделей маскулінності – від домінантних до маргіналізованих. Історичність 

маскулінності проявляється у змінах, які вносяться у її структуру історичними 

процесами. Під впливом культурних та економічних факторів та 

технологічного розвитку суспільства змінюються соціальні практики чоловіків 

та жінок, що призводить до змін традиційних гендерних ролей. А ситуаційність 

маскулінності позначається у соціокультурній залежності її окремих 

інтенсифікаційних та інфляційних характеристик.  

Фемінінність описується як комплекс рис та особливостей поведінки, 

можливостей та очікувань, що визначають соціальну практику певної групи, 

об'єднаної за ознакою статі та конструюють жіночу гендерну роль [9].                             

Це сукупність суспільних уявлень, установок і вірувань про те, хто є жінка, які 

якості їй притаманні, а також система приписів, нормативний еталон жіночості [8].  

У дослідженнях маскулінності та фемінінності необхідно також брати до уваги 

той факт, що ці номінації мають метафоричний характер. Гендерна метафора, 

поняття порівняно нове, з одного боку представляє собою різновид тілесної 

метафори, а з іншого означає перенос не тільки фізичних, але й усієї сукупності 

духовних якостей та властивостей, об'єднаних словами маскулінність та 

фемінінність, на предмети, що не мають безпосереднього зв'язку із статтю. 

 Таким чином можна зробити висновок, що маскулінність та фемінінність 

– це важливі атрибути суспільної свідомості. З одного боку це – універсальні 

концепти, наявні у всіх культурах, але з іншого – вони мають певну специфіку, 

притаманну конкретному суспільству. У мові фіксується стереотипізація, яка 

властива колективній свідомості. Дослідження маскулінності та фемінінності 

має включати опис цих стереотипів та засоби їх маніфестації у мові. 
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Отже, маскулінність і фемінність – дві основні категорії гендерних 

досліджень, які узагальнюють нормативні уявлення та установки, якими мають 

бути і чим повинні займатися чоловіки та жінки у даному суспільстві й у дану 

епоху, а також виражають гендерну ідентичність людини. 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТА ВМІНЬ АУДІЮВАННЯ  
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Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Рябих М.В. 

 

Статтю присвячено проблемі формування у студентів мовних спеціальностей навичок 

та вмінь аудіювання в процесі навчання. Було розглянуто основні аспекти навчання 

аудіювання і проведено експериментальне дослідження серед студентів 5 курсу заочної 

форми навчання з використанням методики «Шкали діагностики та самодіагностики рівня 

аудіювання іншомовного тексту»; апробовано результати її використання на практиці. 

Ключові слова: аудіювання, аудіативні навички та вміння, методика, рівень 

аудіювання, шкала діагностики та самодіагностики. 

В статье рассматриваются проблемы формирования у студентов языковых 

спецыальностей навыков и уменийаудирования в процессе обучения. Рассмотрены основне 

аспекты обучения аудированию и проведено экспериментальное исследование среди 

студентов 5 курса заочной формы обучения с использованием методики  «Шкалы 

диагностики и самодиагностики уровня аудирования текста». Эффективность её применения 

и внедрения проверена практически. 

Ключевые слова: аудирование, аудитивные навыки и умения, методика, уровень 

аудирования, шкала диагностики и самодиагностики.  

The article deals with the problem of forming listening skills among the students of 

language field during their studying. The main aspects of improving  listening skills were analyzed 

and the experiment with using the “Diagnostic and self-diagnostic scale of listening skills” was 

carried out. The effectiveness of using it was tested practically. 
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Досліджуючи аудіювання та проблематику його навчання сучасні 

мовознавці демонструють значні здобутки. Це зумовлено використанням різних 

підходів, методів та прийомів його вивчення в іноземній мові. Однак навчання 

аудіюванню, формування у студентів необхідних для цього навичок та вмінь, 

залишається одним із недостатньо висвітлених питань і дедалі більше 

привертає увагу. В цьому й полягає науковий інтерес та актуальність 

дослідження. 

Питання навчання аудіювання іноземною мовою розглядається в 

методичній літературі багатьма сучасними мовознавцями. Зокрема, 

Ніколаєва С.Ю. [4] у своїй праці описує методи, прийом та систему вправ, які 

використовуються в навчанні аудіювання. А. П. Мусієнко, Т. Б. Тихонова, 

М.І. Жинкін, І.О. Зимня [3] визначають психологічні та психолого-педагогічні 

характеристики цього виду мовленнєвої діяльності та принципи відбору текстів 

для навчання аудіювання. Багато праць присвячує аудіюванню С.В. Гапанова, в 

яких подає особливості текстів та аудіотекстів для навчання аудіювання, а також 

звертає увагу на розвиток особистості в процесі навчання. Н.Н. Пруссаков 

розкриває проблематику труднощів при навчанні аудіюванню тексту, що звучить 

іноземною мовою. Серед сучасних вітчизняних учених, які присвятили свої 

дослідження безпосередньо проблемі формування навичок аудіювання можна 

також відзначити О.В. Березовську [1], Г.В. Щокіна [7]. 

Слід зазначити, що серед численних наукових праць особливо 

вирізняються ті, в яких зроблено спроби уточнити методику дослідження 

процесу навчання аудіювання або застосувати нову, ще не апробовану. Питання 

ж успішності навчання аудіювання в сучасній науці остаточно не розв’язане. 

Об’єктом дослідження є процес формування навичок та вмінь аудіювання 

у студентів мовних спеціальностей. Предметом дослідження виступають 

методи та способи навчання як засіб формування навичок та вмінь аудіювання. 

Мета статті – розглянути основні аспекти формування навичок та вмінь 

аудіювання студентів мовних спеціальностей, а також провести 

експериментальне дослідження ефективності використання «Шкали 

діагностики та самодіагностики рівня аудіювання іншомовного тексту» у 

навчальному процесі. 

Для досягнення поставленої мети були виконані наступні завдання: 
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 розглянути основні аспекти формування навичок та вмінь аудіювання 

студентів мовних спеціальностей; 

 розглянути сучасні методики навчання аудіювання; 

 провести практичне дослідження рівня аудіюванні у студентів за 

шкалою діагностики та самодіагностики. 

У методиці викладання іноземних мов аудіюванню надається величезне 

значення, тому що сприйняття іноземної мови на слух (зокрема англійської) – 

процес складний, що вимагає максимального зосередження і концентрації уваги 

студента, а від викладача – послідовної підготовки до розвитку цього виду 

мовленнєвої діяльності [5]. У зв’язку з цим нагальним постає питання 

методичної організації навчання аудіювання, правильного планування даного 

процесу, так, щоб рівень сформованості аудитивних навичок студентів 

відповідав їх професійним запитам. 

За даними досліджень [1, 3, 4], спеціальне навчання аудіювання 

позитивно впливає на розвиток мовленнєвого слуху, памяті, на формування 

навичок усного мовлення, зокрема його виразності, на засвоєння орфоепічних і 

орфографічних норм. 

У процесі опанування мови взагалі та формування навичок аудіювання 

зокрема, перед студентами вищих навчальних закладів, які вивчають іноземну 

мову, постає цілий ряд труднощів. Їх можна згрупувати по окремим групам: 

суб’єктивні – зумовлені індивідуально-віковими особливостями студентів; мовні 

(граматичні, фонетичні, лексичні); зумовлені умовами сприйняття інформації 

(темп, кількість, тривалість звучання пред’явленого тексту, наявність невідомих 

слів/зорових опор, джерело пред’явлення аудіо тексту). Наявність цих труднощів 

є, з одного боку, тією проблемою, вирішення якої призводить до формування 

навичок аудіювання та розвитку студентів, з іншого боку, вони не повинні 

перешкоджати навчальному процесу. Тому викладачеві необхідно уживати 

певних заходів для їх подолання студентами, не знімаючи їх повністю,                         

але навчаючи студентів переборювати труднощі власними зусиллями за 

допомогою спеціальних вправ.  

Слід зазначити, що організація навчального матеріалу, прийоми і способи 

навчання аудіювання, система вправ мають враховувати особистість студента – 

його потреби, мотиви, здібності, активність, інтелект. Основною вимогою до 

змісту текстів для аудіювання необхідно вважати їхню змістовність і 
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зацікавленість. Турбуючись про змістовність текстів, не треба при цьому 

перевантажувати їх інформацією. Посильність тексту – один з основних 

принципів відбору. Це забезпечується поєднанням інформативності                            

й насиченості. Разом з новими повідомленнями тексти повинні містити і вже 

відомі факти. Цим полегшується розуміння змісту. 

Сучасна методика викладання іноземної мови побудована на використанні 

автентичних текстів для аудіювання. Автентичний текст відтворює природні 

обставини, характерні для реального життя носіїв мови, що допомагає 

наблизитись до їх культури, мовлення і характеру. Прикладом подібних 

матеріалів можуть слугувати аудіозаписи фрагментів реальних публічних 

промов державних діячів, матеріали фахових іншомовних телепередач і 

радіопрограм (BBC, Euro News, CNN), автентичні художні фільми іноземною 

мовою, бажано ті, які мають опцію "субтитри" і в яких демонструється 

"зразкова" мова. Проте, деякі дослідники вважають, що окрім автентичних текстів 

в процесі навчання  необхідно також використовувати не автентичні [2, 6], 

напівавтентичні та квазіавтентичні тексти [1].  

Особливу увагу ми приділили дослідженню методики з використанням  

«Шкали діагностики та самодіагностики рівня аудіювання іншомовного 

тексту», що була запропонована А. Мусієнко та Т. Тихоновою [3]. Дана шкала 

має наступну конструкцію: 

перший рівень – слухаю, але не розумію, про що йдеться (≤ 20 %); 

другий рівень – слухаю, розумію загальний зміст (приблизно 30–40 %); 

третій рівень – слухаю, розумію, оцінюю, аналізую зміст (60–70 %); 

четвертий рівень – слухаю, усе розумію, можу взяти участь у мовленнєвій 

діяльності, пов’язаній із даним текстом (фрагментом) (90–100 %). 

Методично організація спільної групової навчальної роботи з аудіювання 

проводять таким чином: викладач дає завдання студентам за цією шкалою 

визначити власний рівень сприйняття та розуміння мовленнєвого іноземного 

тексту. Це стимулює усвідомлену участь студентів у цьому виді навчальної 

діяльності. Після прослуховування студенти мовою баскетбольного рефері 

показують, піднімаючи вгору один, два, три, чотири пальці, власний рівень 

розуміння тексту. Це не забирає часу, не збиває темпу й ритму заняття. 

Викладач у вигляді оперативного зворотного зв’язку одержує диференційовану 

оцінку групового розуміння тексту і відповідно до цього будує роботу в групі. 
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Для перевірки ефективності використання даної методики автором було 

проведено експеримент за участі студентів 11 студентів 5 курсу факультету 

іноземних мов заочної форми навчання. В ході експерименту було апробовано 

дану шкалу на практиці та визначено доцільність використання методики                       

у вищих навчальних закладах.  

Нами було запропоновано прослухати текст «Education», в якому 

висвітлювались погляди кількох осіб щодо необхідності отримання вищої освіти 

та її роль у житті кожного. Студенти оцінили власний рівень розуміння тексту                 

за поданою шкалою і загалом показали наступні результати: 55% групи                        

(6 студентів) розуміє, оцінює і аналізує зміст пропонованого тексту приблизно                     

на 60-70% (що відповідає третьому рівню), 4 студенти (36% групи) розуміють 

весь текст та здатні взяти участь у мовленнєвій діяльності, пов’язаній з аудіо 

матеріалом, їх рівень сприймання тексту складає 90%-100% (що відповідає 

четвертому рівню пред’явленої шкали), і лише 1 студент виявився на 2 рівні 

(будучи спроможним сприйняти приблизно 30-40% аудійованого тексту). Отже, 

отримані результати свідчать, що загальний  рівень групи можна оцінити як 

середній та вище за середній. Наглядно результати дослідження можна 

представити у вигляді діаграми (див. рис. 1). 

 

Рис. 1. Рівень аудіювання тексту в експериментальній  групі 

Виходячи з результатів ми можемо запропонувати наступні варіанти 

завдань відповідно рівня студентів. Найсильнішим студентам – викласти зміст 

тексту докладно (переказ). Як відомо, переказ є одним з найефективних прийомів 

роботи з аудіо текстом, адже, коли студент переказує його своїми словами, задає 

свій, зручний йому, темп, використовує свою лексику пояснення – це є корисним 

як для самого доповідача, так і для інших членів групи, адже допомагає їм слухати 

його без зайвого напруження та хвилювання, а також без зайвих перепон 

сприймати зрозумілу йому лексику. Також студентові четвертого рівня можна 
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запропонувати висловити свої думки стосовно заданої в тексті проблеми, 

використовуючи власний досвід. Найслабкішому студенту  можна дати зорову опору 

(скрипт) та пояснити нові для нього слова і конструкції, проаналізувати окремі його 

частини. Решта студентів беруть участь в обговоренні тексту, отримують додаткову 

інформацію і пояснення від своїх більш підготовлених одногрупників. Студенти 

працюють у підгрупах – це полегшує і прискорює процес засвоєння ними нових 

знань і робить процес навчання більш цікавим. Кожній підгрупі також пропонується 

обговорити точки зору окремих персонажів з аудіо тексту. 

Як один з варіантів, викладачем можуть бути запропоновані різні 

проблемні ситуації стосовно даної тематики; їх записують на смужках паперу                   

у вигляді білетів,  який студент має витягнути та з ходу розкрити її суть, або 

висловити свої думки стосовно даного питання (brainstorming). Також викладач 

може написати на картках активні слова, словосполучення з аудіо тексту                      

для складання студентами на їх основі свого варіанту розповіді – такий варіант 

вправ значно розширює словниковий запас (удосконалює лексичні навички) і 

робить в уяві студентів певні образи. 

Заняття може проходити у вигляді гри, круглого столу, семінару,                    

що допоможе групі уникнути психологічного напруження та надасть 

додаткового стимулу (у вигляді набору балів задля перемоги та отримання 

певного призу – їх варіантів можна вигадати безліч).  

Загалом, існує багато видів вправ (ми запропонували лише деякі з них, що, 

на наш погляд, робить процес навчання більш цікавим, без зайвого напруження, а 

отже – ефективним). Головне – зрозуміти слабкі сторони окремих студентів та 

допомогти їм подолати їх, використовуючи відповідні види завдань. 

Коли аудиторія опанує таку адаптовану самодіагностику, аудіюванню 

можна присвятити більше навчального часу, поступово збільшуючи складність 

аудійованих текстів та роблячи коротку перевірку зрозумілого усно або 

письмово на кожному етапі.  

Отож, використання такої шкали дає можливість викладачеві оперувати 

об’єктивними відомостями про рівень розвитку даної навички в групи загалом 

й у кожного студента зокрема і є засобом залучення кожного в процесс 

слухання, допомагає правильно диференціювати й оцінювати навички та 

уміння членів групи, що в свою чергу підказує викладачеві, якої складності 

тексти слід пропонувати аудиторії, чи правильно підібрано усний текст, які 

основні труднощі групи загалом і кожного її члена зокрема, стимулює його на 
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розроблення і використання різноманітних методів та прийомів навчання 

аудіювання, тобто до індивідуалізації процесу навчання в умовах спільної 

групової навчально-пізнавальної діяльності, а отже, досягнення                         

спільно-розподіленої навчальної ефективності. 

Перспектива подальшого дослідження вбачається у необхідності 

розробки комплексу ефективних вправ та їх раціонального впровадження                            

в навчальний процес з метою удосконалення навичок та вмінь аудіювання  

студентів мовних спеціальностей. 
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В статье рассматривается понятие модальности, анализируются разные подходы                   

к определению этой категории, а также значения модальных глаголов в современной 

англоязычной речи. 
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The article reveals the notion of modality, with the analysis of the available approaches                     

to this category as well as kinds of meanings of modal verbs in modern English speech. 

Key words: modality, modal verb, speech.   

 

Любые нюансы политической, экономической или культурной жизни 

общества непременно отпечатываются в речи представителей этого общества, 

что обусловливает актуальность исследования проявления категории 

модальности в англоязычной речи как отражении современной 

действительности. 

Объектом исследования являются модальные глаголы в современной 

английской речи. 

Предметом изучения являются особенности употребления модальных 

глаголов в современной англоязычной речи. 

Целью данного исследования есть определение и общая характеристика 

проявлений модальности в современной англоязычной речи. 

Задачи в рамках данной работы направлены на изучение: 

– существующих подходов к категории модальности; 

– значений модальных глаголов, которые актуализируются в 

современных англоязычных фильмах. 

Материалом исследования послужили популярные современные 

британские и американские фильмы и сериалы, которые демонстрируют 

разнообразные типы контекста для изучения модальности. 

Термин «модальность» широко используется в различных гуманитарных 

науках в значениях способа существования объекта или протекания явления, 

характеристики суждения или же способа понимания суждения об объекте, 

явлении или событии [3, с. 289; 4]. 

В языкознании модальность как функционально-семантическая 

категория, выражающая разные виды отношения высказывания к 

действительности, а также разные виды субъективной квалификации 

сообщаемого [1; 2, с. 303-304], подразделяется на: 

 объективную  – выражает отношение сообщаемого к действительности 

в плане реальности  (осуществляемости или осуществлённости) и ирреальности 

(неосуществлённости).  

 субъективную – выражает отношение говорящего к сообщаемому. 
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 Рассмотрим значения модальных глаголов: can (could), may (might), must 

(to have to, to be to), need, ought to, shall  (should), will (would). 

В материале исследования глагол can (могу, умею) употребляется как с 

перфектным, так и не перфектным инфинитивом: 

1)  Together, we can make this city safe for decent people [4].  

В проанализированных контекстах встречаются следующие  конструкции 

с can (could):  can’t possibly (просто не могу не), can’t help doing smth (не могу 

не делать): 

2) Unfortunately, old friends, I can't possibly reveal my sources [4]. 

3) "I can't possibly accept employment under those circumstances."[4] 

4) I can't help wondering what someone with your credentials is doing in a place 

like this [4]. 

Can в вопросительных предложениях, с вопросительными словами what, 

where, how имеет значение “и что (где, как) это он…”: 

5) What can you see?[4] 

6) How can I kill such a pitiful and cringing abomination? [4] 

С неперфектным инфинитивом глагол can с отрицанием означает 

невозможность совершения действия  или состояния в настоящем: 

7) He can't hear [3]. 

С перфектным означает предположение в настоящем о невозможности 

действия или состояния в прошлом и в обоих случаях имеет значение «не 

может быть, чтобы»: 

8) She can’t have travelled more than 2-3 hours.[4, s1;e1] 

Модальный глагол can в отрицательных предложениях со значением 

предположения встречается в материале исследования со значением «не 

может быть, чтобы»: 

9) Frodo can't be far away [3]. 

Форма could (мог, умел), обозначающая способность  совершать действие 

в прошлом, встречается в значении: 

 «вероятности действия» : 

10) Be off! I don't trust you, not as far as I could kick you [4]. 

11) But he could not triumph until the Ring was destroyed [3]. 

 для замены сan в косвенной речи: 

12) …she told she could never dance like Alice [2]. 
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Глагол must выражает высокую степень уверенности, основанную                  

на фактах и реализует значение «должно быть, несомненно, вероятно»: 

13) You must be some kind of jerk. You're a real nice girl and I like you a lot, 

but right now, shut up [4]. 

14) This guy must be the most worthless guy in America [4]. 

15) That's a big favor. You two must have been very close. Did you do time 

together as children?[4] 

16) You're telling me this now? You must be joking! 

  l just...wanted to help [1] 

В материале исследования must (должен, надо, нужно) реализует 

значение необходимости совершения действия: 

17) The ring must go to Frodo. It's late. The road is long. - Yes, it is time [3]. 

18) The ring must be destroyed [3]. 

19) Sorry, l must've a little sleepy start This's Amos gave to everyone... [4] 

Отрицательная форма mustn’t реализует значение запрета:  

20) We mustn't compare ourselves to regular people. We're artists [4]. 

Глагол to have to выражает необходимость, вызванную внешними 

обстоятельствами: 

21) Sometimes you have to look hard at something to see its value.[4, s1;e2] 

22) I have to find out what connects these 2 men. [4, s1;e2] 

23) It doesn't have to be a perfect world [1]. 

24) Cedric, we have to get back the cup! Now![1] 

 To be to означает долженствование в силу договоренности или заранее 

намеченного плана:  

25) He was to come but he changed his plans [4]. 

26) You are to take thеsе pills 3 times a day [4]. 

В материале исследования модальный глагол may выражает значение 

предположения: 

 перфектным инфинитивом (прошедшее время): 

27) I hope the contents make up for any inconvenience I may have caused you 

tonight. [4, s2;e1] 

 неперфектным инфинитивом (настоящее или будущее время): 

28) I may have to comply with this order, but I don’t have to like it. [4, s2;e2] 
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Если глагол may выражает разрешение и реализует значение 

«возможности», то в прошедшем времени заменяется на might: 

29)  We may celebrate in bankruptcy court.  A lot of people may stay away. 

They're scared [4]. 

30) Mr. Wayne told me to tell you that he might be a little late [4]. 

Глагол might имеет значение предположения и в условных предложениях 

второго и третьего типа:  

31) If Grissom knew about us he might hand you something [4]. 

32) Peter Pettigrew tried to warn the Potter's and might have managed to, 

If he hadn't run into old friend... Serius Black [1]. 

Might реализует значение предположение с большой степенью 

неопределённости и сомнения: 

33) I'm really crying. You might join me for a weep [4]. 

Глагол should в сочетании с: 

 неперфектным инфинитивом имеет значение рекомендации и 

реализует значение «следует»: 

34) There is something else you should know too, Harry [1]. 

35) We shouldn't talk about this. I was just trying to cheer you up. I'm sorry I 

did [2].  

 или же завуалированного приказа: 

36) The ministry had concluded that for your own safety... no students under the 

age of 17 should be allowed to put forward their names for the title of the 

tournament [1]. 

 перфектным инфинитивом выражает упрек: 

37) Harry, you should have told me weeks ago. The task is only 2 days from 

now![1] 

 В вопросах, начинающихся с why, should выражает сильное удивление, 

недоумение: 

38) - You're not worried about Kevin?[2] 

- Why should I be? He acted like a jerk and now he caught it in the butt [2]. 

Модальный глагол would в отрицательных предложениях выражает 

приказ: 

39) Harry, I want you to swear to me. You would not go looking for Black [1]. 



 168 

Глагол ought to выражает совет в моральной сфере. В сочетании с 

перфектным инфинитивом глагол ought to выражает упрек: 

40) Maybe we ought to give them a few days to think it over [4]. 

41) - You ought to think about the future. 

-   You mean when you run the show? 

-   You got no future, Jack [4]. 

Модальный глагол need (нужно, надо) выражает необходимость 

совершения действия: 

42) It needs more to make a king than a rabble such as this. 

43) They need to see us doing more than running to the car. 

На основе проанализированного материала частота  употребления 

модальных глаголов в современном английском языке представляется 

следующей: need – 601, have to – 69, сan – 69, would – 67, could – 36, must – 26, 

should – 22, may – 8, to be able to – 8, might – 6, shall – 3, to be to – 2, will – 1, 

ought to – 1 случай. Согласно результатам исследования, отметим, что наиболее 

употребляемым модальным глаголом является need, а наименее частотными – 

shall, will, to be to и ought to.  

Для большей наглядности на Рис. 1 приведено процентное соотношение 

употребления модальных глаголов в современной англоязычной речи. 

Рис. 1. Частотность употребления модальных глаголов 
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Таким образом, рассмотрев разные подходы к определению модальности, 

мы понимаем её как функционально-семантическую категорию языка, которая 

выражает эмоциональное отношение говорящего к сообщаемой информации. 
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Актуальным контекстом для изучения языковых проявлений модальности 

являются современные фильмы, которые позволяют проанализировать систему 

взаимоотношений между героями и исследовать языковые средства их 

объективации. 

Подводя итоги исследования, отметим, что употребление разных 

значений модальных глаголов, которые широко используются в современной 

англоязычной речи, позволяет персонажам фильмов выражать различные 

модальные оттенки: побуждение (просьба, приказ, рекомендация, запрет), 

вопрос, сомнение, утверждение, обещание, упрек, сильное удивление, 

недоумение. 

Перспективу исследования видим в дальнейшем изучении реализации 

категории модальности в современной англоязычной речи. 
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Ця стаття присвячена соціальній диференціації та створенню нових іменників 

жіночого роду. У статті докладно розглянуто терміни «диференціація» та «соціальна 

диференціація». Розглянуті пошуки обставин диференціації. Показани шляхи створення 

нових іменників жіночого роду та проаналізована соціальна диференціація. 

Ключові слова: гендер, диференціація, іменник, соціальна диференціація.   

Эта статья посвящена социальной дифференциации и созданию новых 

существительных женского рода. В статье подробно рассмотрены термины 

"дифференциация" и "социальная дифференциация". Рассмотрены поиски обстоятельств 

дифференциации. Показаны пути создания новых существительных женского рода а также 

была проанализирована социальная дифференциация. 

Ключевые слова: гендер, дифференциация, существительное, социальная 

дифференциация.  

This article is devoted to social differentiation and creation of new nouns of feminine 

gender. The article examined in detail the terms "differentiation" and "social differentiation".                 

The searches of circumstances of differentiation are considered. The ways of creation of new nouns 

of feminine gender are shown and also social differentiation is analysed. 
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Вже в глибокій старовині люди звертали увагу на те, що слова, якими 

вони користувалися в своїй рідній мові, ведуть себе в мові по-різному. Одні 

слова називають предмети, інші – дії, процеси, треті – якості, властивості 

предметів. Одні слова схиляються за відмінками, інші змінюються по обличчях 

і часам і т.д.. Ці спостереження, які були відзначені давньоіндійськими і 

давньогрецькими граматистами, дали підставу для виділення двох чітко 

виражених розрядів слів – імені і дієслова. Було виділено три частини мови –  

імена, дієслова та спілки [3].  

Сучасна англійська мова є мовою аналітичною, тобто має такий 

граматичний лад, при якому зв'язок слів у реченні виражається головним чином 

порядком слів і за допомогою службових слів – прийменників і союзів.                       

Але англосаксонська мова була мовою синтетичною, тобто мовою, в якій 

зв'язок слів у реченні виражався головним чином за допомогою зміни самих 

слів. У давньоанглійській мові була розвинена система словозмінних форм: 

іменники мали розвинену систему відмінювання і категорію граматичного 

роду, прикметники узгоджувалися з іменниками в роді, числі і відмінку, 

дієслова мали спеціальні форми для вираження досконалого і недосконалого 

виду та ін. [3]. Саме це і підкреслює мету дослідження, якою є розкриття усіх 

досягнень соціальної диференціації іменників жіночого роду в англійській мові. 

Актуальність дослідження обумовлена проблемою соціальної 

диференціації та створенням нових іменників – посад жіночого роду. 

Об’єктом дослідження є маркери жіночого роду англійських іменників. 

Предметом дослідження є особливості соціальної диференціації англійських 

іменників жіночого роду. Наукова новизна дослідження визначається вибором 

предмета дослідження.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що конкретний мовний 

матеріал, що міститься в дослідженні, може використовуватися у спецкурсах                 

з когнітивної та гендерної лінгвістики; на практичних заняттях з англійської 

мови у вигляді рекомендацій по вживанню маркерів жіночого роду англійських 

іменників, а також у подальшому вивченні проблеми соціальної диференціації 

іменників жіночого роду в англійській мові. 

Кожна людина, як і все суспільство, має свої певні особливості. В чомусь 

люди подібні, в чомусь відмінні. І ця відмінність виявляється не лише                         
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на психологічному, а й на соціальному, політичному і інших сферах людської 

діяльності. Такий розподіл населення за певними показниками називається 

диференціацією. Диференціація – це розподіл суспільства на спільності, 

фрагментація людської життєдіяльності на безліч відносно обмежених 

культурних просторів, конкретних функцій і соціальних занять. Іншими 

словами, соціальна диференціація – це процес появи функціонально 

спеціалізованих інститутів і поділу праці.  

Наприкінці XIX століття з'явилися праці багатьох російських вчених,                      

які займалися проблемою обставин диференціації [2; 4], всі їх роботи показали,                 

що – нормальною розумовою силою жінки буде та, котра гармоніює                                 

з народженням і годівльою бажаного числа здорових дітей. І якщо прагнути                         

до збільшення рівноцінності функцій чоловіків і жінок, то незабаром можна 

буде побачити, як покоління втратить моральність, любов, зійде до грубого 

задоволення чуттєвості, шлюб утратить ціну завдяки турботам, які він накладає 

на жінку, спокуса і проституція стануть звичайним явищем із усіма його 

наслідками знищенням плоду, дітовбивством, залишенням дітей. Тому 

виховання, навчаючи жінку професіям, що відповідають здібностям і гідності                           

її статі, насамперед повинне її готувати до домашнього життя, до ролі жінки, 

матері і виховательки. Сили жінок повинні вживатися згідно природним 

відносинам і інтересам статей і згідно інтересам дітей. Не треба робити 

ризикованих висновків, поступово замінити режимом справедливості старий 

режим гноблення.  

Таким чином пошук обставин диференціації показав, що аналіз гендерних 

відносин по суті є аналізом відносини влади статей в економічної, соціальної і 

політичної сферах життєдіяльності. 

Отже, переходячи до створення нових іменників жіночого роду, треба 

зазначити, що іменем іменником називається частина мови, яка позначає 

предмет, відповідаючи на питання: хто це? (Who is this?) Або що це? (What is 

this?) [1]. Іменники можуть позначати предмети і речовини (a table, a house, 

water), живі істоти (a girl, a cat), явища й абстрактні поняття (rain, peace, beauty, 

work, darkness).  

Якщо в російській мові іменник характеризується наявністю трьох 

граматичних категорій:  

1) категорії відмінка, вираженої парадигмою відмінювання, що складаються з 

шести відмінків; 
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2) категорії числа, що складаються з двох чисел – єдиного і множинного; 

3) категорії граматичного роду, що представляють три роди – чоловічий, 

жіночий та середній, які мають відповідне морфологічне вираження [5].  

В англійській мові іменник характеризується наявністю двох граматичних 

категорій:  

1) категорії числа, що складаються з двох чисел – єдиного і множинного; 

2) категорії детермінатівності (визначеності/невизначеності), вираженої 

артиклями в препозиції [1].  

Отже, зробивши аналіз маркерів жіночого роду англійських іменників ми 

зазначили, що особливе місце займають саме ті маркери жіночого роду 

англійських іменників, що позначають жінок у сфері їхньої професійної 

діяльності. У першу чергу, у даній підгрупі слід зазначити традиційні суфікси, 

що оформляють іменники відповідної семантики: -ess, -ette, -іпе. 

Як показує огляд лексикографічних джерел, прагнення до точності 

лексикографічних коментарів поєдналося в дослідників з їх власними 

антифеміністичними настроями і забобонами. Наприклад, деякі вчені трактату 

про походження слів помітили, що з часом багато з термінів для позначення 

жінки деградували, і додали приклад з іменником -coquette, що відбулося                      

від іменника -coq, спочатку в переносному значенні референта, що має в якості 

цілком гідного чоловіка. Інші перетворення лексичної одиниці - wench, що по 

черзі позначала «дитину будь-якої статі», «молоду робітницю», «простувату, 

неотесану особу жіночої статі» і, нарешті, «розпусницю», досить переконливо 

підтверджують ствердження про деградацію згаданих слів, а з іншого боку, – 

свідчать про прагнення дослідників розглядати імена іменники, маркіровані 

категорією жіновий статі, з позиції явного антифемінізму [6]. 

Багато іменників, такі як -sea і -sword у XVIII столітті асоціювалися                      

з чоловічим родом. Ці асоціації були викликані генетичною спільністю                        

з гендерними маркерами в латинській, грецькій або французських мовах, з яких 

вони були запозичені. Дана тема актуальна як в англійській, так і в українській 

мовах. Її формування визначається ступенням взаємодії з лінгвістичною 

реальністю, а в сучасних умовах додатковим аргументом може служити такий 

екстралінгвістичний фактор, як розвиток феміністичного руху, що значно 

розширює потенційні соціальні і професійні можливості для жінок. 

Таким чином, розглянувши велику кількість маркерів жіночого роду 

англійських іменників можна зазначити, що слова – посади жіночої статі –                  

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F


 173 

це особлива вимога майбутнього, та все більше жінок зайняті у сферах 

діяльності, які раніше були для них закриті. Лише одна третя іменників 

використовується у формі жіночого роду. Інші групи або не мають форми 

жіночого роду взагалі, або використовуються як у формі жіночого, так і 

чоловічого роду. 

З цих довідок можна зробити деякі підвисновки – продовж всієї історії, як 

англійці зробили поступовий перехід від граматичного до природного гендеру, 

слова, які позначають род занять або професію можуть бути, та час від часу 

використовуватись без відрізнення для жіночої та чоловічої статі. Але тому що 

чоловічий рід, усвідомлюючи або ні, вважається нормою, нові феміністські 

призначення були запровадженні і прийняті, коли не відчувалася потреба 

відстоювати прерогативу чоловічого роду. Як сама мова забезпечує доказами, 

раніше конкретні заняття переставали бути жіночою працею та ставали сферою 

діяльності, або професії, де домінували чоловіки, старі слова гендеру жіночого 

роду були доповнені чоловіками і стали відповідними призначеннями 

чоловічого роду. Це дослідження також дозволило виявити тенденцію щодо 

створення у сучасній українській мові форм іменників жіночого роду – назви 

професій яких вони не мали раніше. 

Також треба обов’язково зазначити, що завдяки порівняльному аналізу 

іменників – назв професій в англійській та українській мовах, як наприклад: 

вишивальниця – «та, хто вишиває, має своїм заняттям, ремеслом вишивання» та 

hatter – «хтось, хто робить капелюхи» можна сказати, що українська мова 

завдяки своїй флективності має більше можливостей для створення нових форм 

іменників жіночого роду, ніж англійська мова. В українській мові процес 

створення нових форм жіночого роду відбувається, перш за все, завдяки 

швидкому входженню жінок до політичного і економічного життя нашого 

суспільства. 

Отже, на шляху створення нових форм жіночого роду існує багато 

перешкод і перш за все, це загальне ставлення до жінки. Проблема соціальної 

диференціації та створення нових іменників жіночого роду на даний час 

здається актуальною і багатозначною. Ця проблема полягає в уявленні, яке 

закріплене багатьма віками щодо «другорядності» жінок. Треба зруйнувати 

концепцію «чоловічої переваги», яка коренями сягає у часи Адама і Єви. 

Перевага чоловічого роду – це некоректна номінація. Потрібно звільнити жінку 

від постійно гнітючого її комплексу неповноцінності. Виховувати наступні 
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покоління на принципі поваги і рівноправності. Знищити стереотипи про різні 

ролі чоловіків і жінок у суспільстві. Необхідно затвердити у свідомості 

суспільства жінку як сильну волею, розумну, талановиту і компетентну. Але на 

це знадобиться чимало часу і зусиль щоб перебороти забобони і закоренілі 

стереотипи суспільства. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЕРУНДІЮ 

У СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ МОВЛЕННІ  
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У статті подається визначення поняття «герундій», аналізуються різні типи 

герундіальних конструкцій, досліджуються семантичні та функціональні особливості 

герундію. 

Ключові слова: безособова форма дієслова, герундій, герундіальний зворот. 

В статье дается определение понятия «герундий», анализируются разные виды 

герундиальных конструкций, исследуются семантические и функциональные особенности 

герундия. 

Ключевые слова: герундий, герундиальный оборот, неличная форма глагола. 

The article defines the essence of “gerund”, analyzes different types of gerund constructions, 

explores the semantic and functional features of the gerund. 

Key words: gerund, gerund construction, non-finite form. 

 

Безособові форми дієслова представляють інтерес у плані вивчення їх 

особливостей, адже в українській та російській мовах відсутні їх повні аналоги, 

що, через інтерференцію рідної мови [3], викликає труднощі у студентів, які 

вивчають ці граматичні явища. Для підвищення мотивації до вивчення 

безособових форм дієслова необхідні такі засоби, які б стимулювали в 

студентах, перш за все, зацікавленість та потяг до самостійного дослідження 

цієї теми на матеріалі, який відрізняється для них  особистісним забарвленням. 
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Тому ми розглядаємо герундіальні конструкції на прикладах англомовних 

книжок, як умови підвищення ефективності вивчення іноземної мови.  

Об’єкт дослідження – герундіальні конструкції в англійській мові. 

Предмет дослідження – визначення особливостей функціонування 

герундіальних конструкцій. 

Мета дослідження – виявити цікаві особливості герундіальних 

конструкцій для підвищення ефективності вивчення іноземних мов. 

Завдання дослідження включають: 

1) дослідження категоріальних ознак герундію; 

2) визначення особливостей функціонування герундіальних 

конструкцій в англійській мові. 

Герундій (неозначена форма дієслова) є безособовою дієслівною формою, 

яка лише називае дію, не вказуючи ні особи, ні числа, та відповідає на питання 

«що?». Герундій в англійській мові має чотири форми: в дійсному стані і дві в 

пасивному. Герундій походить від віддієслівного іменника і зберіг якості цієї 

частини мови, виконуючи в реченні, як і іменник в російській та українській 

мовах, сінтаксичні функції іменника. 

Назва «герундій» пішла від латинського дієслова gerere, що позначає  

«діяти». Вона вказує на те, що завдяки герундію виражається виконання, 

вчинення дії, її процес [1]. У сучасній мові й дотепер спостерігається тісний 

зв'язок герундія та безпосередньо назви дії, що проявляється у дуальних 

характеристиках герундію як іменника, так і дієслова.  

Герундій може перекладатися з англійської віддієслівним іменником, 

проте його не можна ототожнювати з англійським віддієслівним іменником, 

адже герундій не має категорії числа та відмнку та не має перед собою 

артиклю. Герундій відрізняється граматичними особливостями як іменника, так 

і дієслова та завжди позначає дію як процес, тобто він не може позначати 

особу, предмет, речовину, а тільки дію, процес [2]. 

За своєю дуальною природою герундій схожий на інфінітив, але 

відрізняється від нього тим, що називаючи дію, він підкреслює процесуальність 

дії у найбільш зхагальному вигляді. Якщо розглядати герундій у відповідності 

до його характеристики засобами «категорії репрезентації» [4], герундій є 

формою субстантивної репрезентації процесу в дієслові із вираженим 
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субстантивним характером [4, с. 252]. Інші джерела підкреслюють іменниковий 

характер його функціонування [5, с. 84].  

Наприклад, герундій вживається у ролі підмета: 

1) Being made redundant can change people's lives, Lou. (subject) 

В реченні він також функціонує як частина присудку: 

2) The photographs were stacked carefully in the bottom drawer, where I had 

placed them the previous day, and now, crouched on the floor, I began laying 

them out and sorting through them, assessing which frames I might be able to 

fix. (predicative) 

3) I  go and watch my boyfriend when he does his running. (predicative) 

4) He’d come pretty far in rehab, but after a year with no improvement I think he 

found it pretty tough to keep believing it was worth it. (predicative) 

5) I thought it would be skiing or bungee jumping or something. (predicative) 

6) But it’s about just getting him out and about,widening his horizons. (predicate) 

7) Treena leant across and began slicing at Granddad’s plate with deft strokes. 

(predicative) 

8) But even as I had ridden the bus home, the same thoughts had already started 

buzzing around my head. (predicative) 

9) Nathan should have finished dressing him now.(predicative) 

10) But I didn’t want to sit downstairs with Mum and Granddad because Mum 

kept looking at me anxiously and saying things like ‘It will get better, love’ and 

‘No job is great on the first day’ – as if she’d had a ruddy job in the last twenty 

years. (predicative) 

Окрім цього, герундій виконує функцію додатку: 

11) The girls wore no make-up, and had the ruddy complexions of those who 

thought nothing of jogging for miles through icy conditions. (object) 

12) I think I’ve got some paperwork that needs sorting out.(object) 

13) You like telling people what they should be doing, don’t you?(object) 

14) He was a man who was used to being heard, after all. (object) 

15) I had spent much of that morning – time I usually spent cleaning – reading 

and rereading (predicative) the instruction manual for the chairlift but I was 

still dreading the moment when I was solely responsible for lifting (object) him 

two feet into the air.  
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16) I had loved reading as a child, but I couldn’t remember reading anything 

except magazines since.(object)  

17) I was afraid of getting something fundamental wrong again, of jeopardizing 

Will’s health. (object) 

18) I hated the fact that for my whole school career teachers insisted on telling 

me in hushed tones how bright she was, as if her brilliance wouldn’t mean that 

bydefault I lived in a permanent shadow.(object) 

19) She said it like I was suggesting performing amateur keyhole surgery on him. 

(object) 

20) I knew they would blame themselves for encouraging me to take the job. 

(object) 

21) Do we really have to do something that involves trekking up mountains, or 

hanging over ravines? (object) 

22) No matter what Lissa thinks,he is not a man who believes in talking 

unnecessary risks. (object) 

23) I liked arriving early at The buttered bun,firing up the huge tea urn in the 

corner,bringing in the crates of milk and bread from the backyard and chatting 

to Frank as we prepared to open.(object).  

24) I liked knowing everything there was to know about The Buttered Bun, and 

hearing about the lives of the people who came through it.(object) 

25) I had realized pretty quickly that I was essentially being instructed to 

befuddle old people into switching energy suppliers, and told Syed, my 

personal ‘adviser’ that I couldn’t do it. (object) 

26) Have you ever considered joining the entertainment industry?(object) 

27) I’m good at dealing with all sorts of people and … and I make a mean cup of 

tea. (object) 

28) It might be worth bearing in mind for the future. (object) 

29) I pulled the vacuum cleaner from the hall cupboard and ran it up and down 

the corridor and into the two bedrooms, thinking all the while that ifmy parents 

could see me they would have insisted on taking a commemorative photograph. 

(object) 

30) I hesitated outside Will Traynor’s bedroom, then reasoned that it needed 

vacuuming just likeanywhere else. (object) 
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31) I dusted some shelves that didn’t really need dusting, and contemplated 

cleaning some windows. (object) 

32) I hadn’t planned on going out (object) for lunch, but I was almost faint with 

reliefat getting out (attribute) of that house.  

33) It’s just a matter of getting used to him. (object) 

34) And as the days went by and I realized that his condition was not just a 

matter of being stuck in that chair, of the loss of physical freedom, but a never-

ending litany of indignities and health problems, of risks and discomforts, I 

decided that if I were Will, I would probably be pretty miserable too.  (object) 

35) If I asked him if he was warm enough, he would retort that he was quite 

capable of letting me know if he needed another blanket. (object) 

36) During those first two weeks, I got quite good at keeping my face completely 

blank, and I would turn away and disappear into the other room and just say 

as little to him as I possibly could. (object) 

37) I was thinking of getting a wood burner at home. (object) 

38) Will, it’s not like we came here expecting your blessing. (object) 

39) I have never been much good at hiding my feelings. (object) 

Також герундій вживається у ролі означення: 

40) Occasionally, there were pressure sores, from being seated in the same 

position for too long. (attribute) 

41) Will and I seemed to have found an easier way of being around each other. 

(attribute) 

42) He had this way of talking where you could never quite be sure that he wasn’t 

mocking you. (attribute) 

43) You know, you don’t dress like someone from round here. I quite look 

forward to seeing what insane combination you’re going to turn up in next. 

(attribute) 

44) Because my chances of getting Will away on holiday were about thesame as 

me competing on Mastermind. (attribute) 

45) So you have some experience of caring.(attribute) 

46) My mother calls me ‘individual’, which is her polite way of not quite 

understanding the way I dress. (attribute) 

44) The thought of going home with a ruined suit and another interview failure 

was beyond me. (attribute) 
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47) You could hear the man’s palpable relief at having found a topic he was 

comfortable with. (attribute) 

48) Louisa, would you mind putting some more logs on the fire?(attribute) I think 

it needs building up a bit.’  

У ролі обставини герундій вказує на різні обставини дії: 

49) I hesitated outside, but I could hear Mrs Traynor’s voice in my ears all the 

time now, criticizing me for leaving him. (adverbial modifier of reason)  

50) I took a sip of my drink before answering. (adverbial modifier) 

51) Don’t set out for home without ringing us first. (adverbial modifier of 

attendant circumstances)  

52) You don’t grow up used to silence in a house like mine, with its never-ending 

vacuuming, television blaring, and shrieking. (adverbial modifier) 

53) I saw the toddler, reaching for my hand, the schoolboy weeping tears offury 

after being bullied by some other child. (adverbial modifier of time) 

54) I walked back into the house without looking back. (adverbial modifier of 

manner) 

55) My sister confronted me within five minutes of arriving home, thundering up 

the stairs and throwin gopen the door of my room. (adverbial modifier) 

56) That way he could get a bit involved without even having to play. (adverbial 

modifier) 

57) I had passed this house a million times in my life without ever actually 

properly seeing it. (adverbial modifier) 

58) What kind of person came to an interview without even knowing what she 

wanted to do? (adverbial modifier) 

59) Mrs Traynor walked briskly down the corridor, gesturing from one doorway 

to the other, without looking back, her high heels clacking on the flagstones. 

(adverbial modifier) 

60) But I can get some special grant too, because of havingThomas, and the 

university is offering me reduced rates because they …’  (adverbial modifier of 

reason) 

61) I stood very still, calculating whether I could turn round without being heard. 

(adverbial modifier) 

Таким чином, бачимо, що наведені приклади герундію реалізують різні 

функції, а саме: додатку – 46%, обставини – 20%, означення  – 16,9%, 
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предикату – 15%, підмету – 1,5%. Це свідчить про наявність розмаїття 

безособових форм дієслова в англійській мові, а саме: герундію та 

герундіальних зворотів, а також про різні функціональні характеристики 

герундію, що збагачують та урізноманітнюють стиль художнього мовлення.  

Перспектива дослідження полягає у порівнянні особливостей реалізації 

різних функцій герундію у сучасному мовленні. 
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Сленг является неотъмлемой частью любого национального языка. Выбор 

произведения современной британской писательницы в качестве материала 

исследования обусловливает актуальность изучения вкраплений американского 

сленга в современной британской литературе. 

Объектом исследования являются американские сленговые единицы в 

современной английской речи. 
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Предметом изучения являются виды и функции американского сленга в 

современной британской литературе. 

Цель данного исследования – общая характеристика функций 

американского сленга в современной британской литературе. 

Задачи, поставленные в рамках данной работы, направлены на изучение: 

– существующих подходов к понятию сленга; 

– особенностей и функций американских сленговых единиц в 

современной британской художественной литературе. 

Сленг как относительно стойкий для определенного периода, широко 

употребляемый, стилистически маркированный (сниженный) лексический 

пласт, компонент экспрессивного просторечия, обладает пейоративной 

экспрессией [4]. 

В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой сленг включает 

элементы разговорного варианта той или иной профессиональной / социальной 

группы, которые, проникая в литературный язык, приобретают там особенную 

эмоционально-экспрессивную окраску [1]. 

Сленг может пониматься и как жаргон, входящий в разговорную лексику 

и отражающий грубо-фамильярное, иногда юмористическое отношение к 

предмету речи [2; 3; 5]. Рассмотрим выбранные примеры. 

1. Course they ave. 

2. Watch your step. Don’t drop em. They’ll bruise. 

3. Grew em from seed right here in my back garden. 

4. You’ve got to talk to em if you want em to grow. And tickle em. 

5. Takes a bit o getting used to, I reckon. 

6. What’s tha mean? I’m only a miner’s lad. I don’t know owt. 

7. They usually knock em flat first off. 

8. Not even grown men, some of em – boys my age and younger;… 

9. Worked double shifts for a week tryin to get em out. 

10.  You were to keep em. Use em. 

11.  And the chief of the tribe – I’d been teachin him English in me free time. Tha 

can keep thi beads, mate, but I’d be really grateful if tha could fix me toaster. 

В вышеприведенных примерах наблюдается опущение начальных 

согласных, что характерно для просторечия. В примерах, указанных далее, 

употребление неправильных грамматических форм свидетельствует о низкой 

образованности персонажа: 
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12.  These are me Specials. 

13.  These are me toms. 

14.  What the fuck thardoin ere? 

15.  Bin in a fight, or summat. 

16.  Try it, lad. Put some art in yer. 

17.  You goin to leave yer treasure chest for em to find, then? 

18.  Oh, this an that. 

19.  I promised mesself  I’d see everything. 

20.  Round red tomatoes, and never mind there’s a long yeller un that’d taste a 

mile better if they gave it a try. Red uns look better on shelves. 

21.  It’s a part of me plan, lad. Come winter I’ll be reight again, I promise. 

22.  When I’ve got me brass together I’ll buy it. 

23.  Mirabelle. Doin well, int she? That’s a French plum, a yeller gage, a goodun 

for jam or wine or just for eatin.   

Выражение goodun подразумевает good one.  

24.  Reckon this’ll do yer better for now.  

25.  Just carry it with you. In yer pocket, if you like, or on a bitta string. 

26.  Goin to condemn em all. All t’row. 

27.  Lost em when I were sixteen… 

28.  I allus said you’d get used to it one day. You allus were a bit draft. 

29.  That dun’t matter. 

Еще одной особенностью речи этого персонажа является слияние 

обрывков слов в непонятные сочетания: 

30.  Astthee a question, dinty? Один из возможных вариантов фразы – Have 

thee. 

31.  Atha deaf as well as daft? По все вероятности, это звучит: Is he. 

32.  Asthagotta fag, mate? Можно попытаться восстановить фразу до «is that 

have a». 

33.  This is meticklin stick, see? 

34.  Aye, I shoulda know.  

35.  Thadun’t reckon he’ll be back, then? = that don’t. 

36.  Nah, lad. Not invisible. 

37.  Yer sink yer roots deep, thinkinyergoin to stay for ever, and this is what 

happens. 

38.  Got a letter int post tother day. 
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39.  You’d think they’d remember summat like that. 

40.  Time to fatten up t’black cockerel, like they do in Haiti. 

41.  It’s me permanent solution. 

42.  Mebbe not proper Romanies , but gyppos, you might call em. 

Лексема gyppos обозначает цыган. 

43.  Gottabittova kick, though, annit. 

44.  I know what yer thought. 

45.  Allusaskin questions. Allusneedin to know summatannowt. 

Выражение невозможно расшифровать, но предлагаем вариант перевода: 

Вечно ты задаешь вопросы. Тебе всегда надо знать либо все, либо ничего. 

46.  Get this down thi. Do yer good. 

47.  Tharfuckin dead, athalistenin. 

48.  Fancy throwinthem seeds out over the railway. 

49.  I’ll fuckinave thee, tha bastard. 

50.  Mifuckin brother’ll ave thee anall! 

51.  It dun’t look like owt, does it?  

Лексема owt обозначает «нечто, кое-что» и вся фраза звучит 

следующим образом: «Не абы что, правда?» 

52.  I’ll sithee, then. 

53.  They’ll need feeding, anall. 

54.  Then you’ll want summat for them aphids. 

55.  An if you’d had any sense to look further than the end o’ yer nose. 

56.  Youalluswas hard work.  

В переводе фраза звучит следующим образом:  «ты всегда много работал». 

57.  I telledyer, if only you’d planted them seeds. 

58.  Thaz lost ‘im, tha beggar. 

59.  Iz ere! 

60.  Where the bleedinellizzy? 

61.  Thaallus did ask too many questions. 

62.  I telledyer first off, didn’t I? 

63.  Got it down to an art, anall. 

64.  Well, I’d rather have a quid in me hand than a chequeint post. 

Выражение chequeint post обозначает «cheque in the post».  

Таким образом, рассмотрев сленговые единицы в данном произведении, 

можем сделать вывод, что все они являются примером просторечия, выражают 
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эмоциональное отношение говорящего к сообщаемой информации. Отметим 

также, что употребление подобных единиц позволяет очень точно судить о 

происхождении, социально-экономическом статусе, уровне образованности, 

эмоциональном состоянии и даже возрасте говорящего. Анализ литературного 

контекста подтверждает сделанный нами вывод о том, что этот персонаж 

является пожилым афро-американцем, который всю жизнь проработал в шахте, 

т.к. не имел хорошего образования, и сейчас горестно жалуется на бедность и 

старость, употребляя устаревшие слова, которые помнит еще со времен своей 

молодости. Таким образом, анализ языкового материала позволяет получить не 

только лингвистические, но и социо-экономические, психологические данные. 

Перспективу исследования усматриваем в изучении особенностей 

перевода таких сленговых единиц. 
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В статье дается определение понятия «фразеологизм», анализируются разные виды 

классификации фразеологических единиц, исследуются семантические, стилистические и 

функциональные особенности реализации адвербиальных ФЕ в художественном тексте. 

Ключевые слова: адвербиальные ФЕ, фразеологизм, художественный текст. 

The article defines the essence of “phraseologism”, analyzes different types of classification 

of phraseological units, explores the semantic, stylistic and functional features                                   

of the implementation of adverbial phraseological units in fiction. 

Key words: adverbial phraseological units, fiction, phraseologism. 
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За більш ніж тисячолітню історію свого існування англійська мова 

накопичила вдалих та влучних висловів, тобто сталих висловів із самостійним 

значенням, які утворили особливий мовний шар – фразеологізми. Використання 

таких мовних одиниць робить висловлення або текст більш естетично та 

прагматично навантаженим, допомагаючи мовцю досягти своєї мети у будь-

якій ситуації спілкування. «За допомогою ідіом, як за допомогою різноманітних 

відтінків кольорів, інформаційний аспект мови доповнюється чуттєво-

інтуітивним описом нашого світу, нашого життя» [2, с. 15].   

Фразеологізми сучасної англійської мови утворюють різноманітну 

розгалужену систему одиниць, запозичених із різних мов світу, з літературних 

творів англомовних письменників різних епох, і кожен аспект цієї системи 

заслуговує на увагу дослідників. Зокрема, це стосується класичної англійської 

літератури, як скарбниці фразеологізмів, що завжди були одним з 

найулюбленіших засобів урізноманітнення художнього мовлення багатьма 

письменниками. Необхідність проаналізувати структуру та походження 

адвербіальних фразеологічних одиниць (ФО) обумовлює актуальність нашого 

дослідження. 

Теоретичні положення щодо видів класифікації, семантичних та 

структурних різновидів ФО базуються на працях видатних вчених в галузі 

лінгвістики (Н.Н. Амосова, Ш. Баллі, В.В. Виноградов, О.В. Кунін, 

О.І. Смирницький та ін.).  

Об’єкт дослідження – адвербіальні ФО в класичній англомовній 

літературі. 

Предмет дослідження – особливості структури та семантики 

адвербіальних ФО в літературній англійській мові. 

Мета дослідження – виокремити, класифікувати та проаналізувати види 

адвербіальних ФО в літературній англійській мові. 

Поставлена мета потребує вирішення наступних завдань:                                                                   

1. розмежувати поняття «фразеологізм», «фразеологічна одиниця» та 

«ідіома»; 

2. виокремити адвербіальні ФО у матеріалі дослідження; 

3. проаналізувати їх та класифікувати за структурними, семантичними 

та функціональними особливостями. 
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Матеріалом дослідження слугували 178 прикладів адвербіальних ФО, 

обраних з роману І. Во «Повернення у Брайдсхед». 

Наукова новизна дослідження полягає у подальшому аналізі 

особливостей функціонування адвербіальних ФО в англійській літературній 

мові та отриманні нових відомостей про структурно-семантичні та 

функціональні особливості адвербіальних ФО в англійській мові. 

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання 

отриманих результатів як допоміжного матеріалу у підготовці до практичних 

або лекційних занять із лексикології англійської мови. 
 

Сьогодні термін «фразеологія» позначає як розділ мовознавства, що 

вивчає фразеологічний склад мови в її сучасному стані та історичному 

розвитку; так і сукупність фразеологізмів даної мови [7, с. 560]. 

Фразеологізми як незмінні словесні комплекси протиставляються 

самостійним синтаксичним словосполученням як готові мовні формування, що 

відтворюються у процесі мовлення в готовому вигляді. Визначальною 

властивістю таких комплексів є семантична монолітність її складових 

компонентів, виражена їх наскрізною смисловою взаємопов’язаністю, або 

односторонньою залежністю однієї складової від іншої. Саме лексичне, а не 

граматичне значення цілої одиниці або її компонента є результатом 

внутрішньої семантичної пов'язаності фразеологічних одиниць (ФО), що і 

передбачає стабільність їх лексичного складу [1; 4]. 

Згідно з концепцією академіка В. В. Виноградова, існує три типи 

фразеологічних одиниць: 1) фразеологічні зрощення або ідіоми у вузькому 

значенні; 2) фразеологічні єдності; 3) фразеологічні поєднання.  

Під ідіомами В.В. Виноградов має на увазі немотивовані вирази, які 

служать еквівалентами слів. Фразеологічні єдності також виступають у якості 

еквівалентів слів, але на відміну від фразеологічних зрощень, їх значення 

випливає із сукупності значень лексичних компонентів. Фразеологічні 

поєднання – це вирази, які не є фіксованими, фразеологічне значення яких 

проявляється лише у зв’язку з певним колом понять та словесних позначень [3]. 

На сучасному етапі розвитку фразеології виникають нові класифікації 

ФО. Так, Н.Н. Амосова, використовуючи контекстологічний аналіз, виділяє 

«два типи фразеологічних одиниць – фраземи й ідіоми. Фразема – це одиниця 

постійного контексту, у якій вказівний мінімум, потрібний для актуалізації 
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певного значення слова, є єдино можливим, тобто постійним. Другий 

компонент є вказівним мінімумом для першого. Однослівні ідіоми, на відміну 

від фразем, – це одиниці постійного контексту, у яких вказівний мінімум і 

семантика одиниці нормально складають тотожність, представлену лексичним 

складом словосполучення. Ідіоми характеризуються цілісністю значення» [1, c. 

65]. 

Відомий вчений-германіст О.В. Кунін наводить універсальну 

класифікацію фразеологічних одиниць за походженням, розроблену на 

матеріалі англійської мови і яка є, з першого погляду, специфічною лише для 

цієї мови, успішно використовують і для класифікації іншомовних 

фразеологічних систем. Він виділяє фразеологічні деривації, тобто утворення 

фразеологічних одиниць від інших фразеологічних одиниць, серед яких він 

розрізняє наступні прийоми: 

а) виокремлення фразеологічної одиниці зі складу вихідного 

фразеологізму: a hot potato частина виразу drop something like a hot potato; 

б) утворення дієслівних фразеологічних одиниць від прислів’я з 

дієсловом в наказовому способі: strike while the iron is hot; 

в) конверсія: a stab in the back від дієслівного фразеологізму to stab 

someone in the back; 

г) утворення за аналогією: Aunt Thomasina за аналогією Uncle Tom; 

д) за контрастом hell on earth антонімічне heaven on earth; 

е) розгортання образу вихідного фразеологізму – to be nuts (to fall off 

one’s nut); 

ж) контамінація gild the lily від gild refined gold and paint the lily. 

Іншим способом формування фразеологізму, за О.В. Куніним, є 

утворення фразеологічної одиниці від перемінного словосполучення шляхом 

його трансформації: through thick and thin (through thicket and thin wood). 

Третя група включає фразеологізми-кальки: «утворення фразеологічної 

одиниці від іншомовного фразеологізму шляхом його калькування: it goes 

without saying від французького cela va sans dire». 

Нарешті, четверта, остання група за О.В. Куніним, включає 

фразеологізми з літературних джерел (у такому випадку в етимологічних 

примітках зазначається «шекспірівське», «дікенсівське» тощо) [5, c. 15]. 

Проте більшість дослідників сходяться в тому, що фразеологізми повинні 

характеризуватися трьома найважливішими параметрами: неоднослівністю, 
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стійкістю та ідіоматичністю. Останній позначає «властивість мовних одиниць 

формувати цілісне значення не із суми значень її складників або незалежно від 

них» [7, с. 173]. 

Більшість адвербіальних ФО починаються з прийменників at, by, on, 

under, with та ін. Наприклад: аt  (або in) the  (very) nick of time –  в останню мить; 

by word of mouth – усно; on one’s own hook (розм.) – самостійно, під свою 

відповідальність; на свій страх і ризик; with all one’s heart (and soul) – від 

щирого серця, від усієї душі, всім серцем. 

Переважна більшість адвербіальних ФО, за виключенням деяких 

зворотів, що починаються з прийменника from, наявні препозитивні або 

постпозитивні означення, а прийменник на початку звороту втрачає своє 

граматичне призначення – здійснювати підрядний зв'язок іменників, 

займенників або числівників. З'єднувальна функція початкового прийменника, 

який по суті слугує напівприйменником, відновлюється у складі речення, в 

якому вживається ФО, першим компонентом якої він виступає [6, c. 56]. 

Крім адвербіальних ФО з підрядної структурою, що починаються з 

прийменника, в сучасній англійській мові існують адвербіальні ФО  з 

підрядною структурою, в яких прийменник займає середнє положення: 

• all in the day's work - нормально, в порядку речей; 

• straight from the horse's mouth - з першоджерела. 

Наявна також невелика кількість адвербіальних ФО з підрядною 

структурою, що вживаються тільки в негативній формі: 

• not a shot in the locker - без грошей, ні пенні в кишені; 

• not half bad (розм.) - зовсім непогано, непогано; 

• no two ways about it - 1) це неминуче, іншого виходу немає; 2) про це не 

може бути двох думок та ін. 

До адвербіальних ФО з підрядною структурою відносяться також 

адвербіальні порівняння і напівкомпаративні фраземи. 

Адвербіальні порівняння - це порівняльні звороти, що виконують в 

реченні функцію обставини способу дії, можуть вживатися як в постпозиції, так 

і в препозиції до дієслова, і при цьому комами не виділяються. 

• As clean as a new pin - чисто, охайно 

1) She'll marry you, send you out to work, and you'll end up as clean as a new pin 

• (as) quick as a flash - блискавично, з блискавичною швидкістю 

2) Pretty soon Bob took his stand, and quick as a flash threw up his arm and fired. 
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Коли порівняння вживається як відокремлене визначення, воно 

виділяється комами або, якщо воно стоїть на початку речення, після нього 

ставиться кома. Відсутність або наявність ком або коми є істотним чинником в 

тих випадках, коли виникає неясність, чи стосується порівняння дієслова або 

іменника. Пунктуація допомагає визначити, чи маємо ми справу з ад'єктивним 

або адвербіальним порівнянням. 

Таким чином, підбиваючи підсумки дослідження, зауважимо, 

адвербіальні ФО 

Перспектива дослідження полягає у порівнянні особливостей 

функціонування різних типів ФО у художніх текстах. 
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НЕОМІФОЛОГІЗМ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ –

 поч. ХХІ ст. (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ В. ФОЛКНЕРА) 
 

Кравець О. М. (Харків) 

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

Стаття присвячена дослідженню специфіки художньої об’єктивації неоміфологічного 

підґрунтя творчості американського письменника В. Фолкнера («Галас і шал», «У свою 

останнюю годину», «Святилище», «Світло в серпні», «Авесаломе, Авесаломе!»), у творах якого 

виявляється фундаментальна особливість неоміфологічного світосприйняття – зв’язок людини з 

родом і Всесвітом, потреба в усталеності буття цілісній картині світу. Це оприявнюється у 

домінуванні міфологічних мотивів, пов’язаних із першостихіями води, вогню, землі, повітря, які 

віддзеркалюють коловоротність правічних природних процесів і долучають людину 

(«мікрокосм») до універсального Всесвіту («макрокосму»). 

Ключові слова: міфологічні мотиви, мультикультуралізм, неоміфологізм, роман, 

В. Фолкнер. 

Статья посвящена исследованию специфики художественной объективации 

неомифологической основы творчества американского писателя В. Фолкнера («Шум и 

ярость», «Когда я умирала», «Святилище», «Свет в августе», «Авессалом, Авессалом!»), в 

произведениях которого выявляется фундаментальная особенность неомифологического 

мировоззрения – связь человека с родом и Вселенной, потребность в устойчивости бытия и 
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целостной картине мира. Это проявляется в доминировании мифологических мотивов, связанных 

с первостихиями воды, огня, земли, воздуха, которые отражают круговорот извечных природных 

процессов и приобщают человека («микрокосм») к универсальному Мирозданию («макрокосму»). 

Ключевые слова: мифологические мотивы, мультикультурализм, неомифологизм, 

роман, В. Фолкнер. 

The article focuses on researching the peculiarities of the fiction objectivization of the 

neomythological grounds of the creative work of the American writer W. Faulkner (“The Sound and the 

Fury”,“As I Lay Dying”, “Sanctuary”, “Light in August”, “Absalom, Absalom!”), where there has been 

the fundamental specific feature of perceiving the world neomythologically revealed, which is the link 

between Man and his/her kin and the Universe, the need for ontological stability and a holistic picture of 

the world. All this proves to be represented in the domination of mythological motives connected with the 

elements of water, fire, earth and air which reflect the cycle of eternal natural processes and initiate people 

(“microcosm”) into the Universe (“macrocosm”).  

Key words: mythological motives, multiculturalism, neomythologism, novel, W. Faulkner. 

 

Розвиток неоміфологізму в американській літературі XX – поч. XXI ст. має 

власну специфіку. Американська література порівняно із західноєвропейським 

словесним мистецтвом охоплює відносно нетривалу історію існування, а тому вона 

не мала таких потужних автентичних культурних традицій, зокрема такого 

багатовікового фольклорного надбання, як західноєвропейські літератури. 

Американську літературу не можна визначати як утворення єдиного за своїми 

спрямуваннями і ціннісними орієнтаціями суб’єкта культури, оскільки вона 

включає різні літературні традиції (афро-, єврейсько-, індіансько-, азіатсько-

американську та ін.). Відтак, «множинність», «поліглосся», «розмаїття» 

розглядаються вітчизняними літературознавцями як корінні американські 

характеристики (Т. Денисова, Н. Висоцька, Б. Гіленсон, М. Тлостанова та ін.). 

Особливості соціально-історичного розвитку країни, зокрема імміграційні 

процеси, наявність численних етносів зумовили формування етнічної 

мультикультурності як особливості американської державності. 

«Мультикультуралізм», «множинність», «мультикультурне поліглосся», що 

виявляються домінантними характеристиками американської спільноти в ХХ ст., 

нашаровуються на всі сфери буття нації – культуру, філософію, мистецтво тощо. 

Звідси походить унікальна «вітражність» американської літератури, що 

вирізняється автентичним розмаїттям художнього мислення авторів. Американські 

письменники прагнули «заявити про себе» і віднайти власну ідентичність у 

різнокультурному середовищі через звернення до первнів, до автентичної культури, 

і відповідно до міфологічних структур, щоб відчути усталеність і цілісність                      

в мультикультурному просторі, зберегти «родову» приналежність і протистояти 

мерехтливому буттю. Тож, мультикультурний склад американської цивілізації 

загострив проблему загальнонаціональної та етногрупової самоідентифікації. 
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Втрата старих цінностей також позначилася на ментальності американців і 

стимулювала появу в XX ст. нового, неоміфологічного, типу свідомості,                          

що відобразилось в американській літературі цієї доби в домінуванні 

неоміфологізму як одного із художніх принципів мистецтва. 

Відтак, актуальність нашої роботи визначається її спрямованістю                       

до вивчення творчого досвіду американських письменників XX ст., зокрема 

В. Фолкнера, для якого неоміфологічні тенденції є провідними.  

В. Фолкнер (William Faulkner, 1897–1962) посідає чільне місце серед 

представників так званої «Південної школи» американських письменників 

(Т. Вулф, Р. Уоррен, А. Тейт, К. Брукс, Т. Уїльямс, Р. Райт, Дж. Колдуелл, 

Т. Капоте, В. Стайрон).  

Літературна спадщина Ф. Фолкнера є предметом наукової рефлексії                        

у зарубіжному (J. Anderson, C. Brooks, D. Fowler, F. Hoffman, D. Kartiganer, 

N. Polk, O. Vickery), вітчизняному і російському літературознавстві (Т. Денисова, 

Б. Гіленсон, О. Звєрєв, М. Миколайчук, О. Ніколюкін, М. Тлостанова та ін.). 

Попри наявність значної кількості наукових розвідок щодо вивчення творчості 

В. Фолкнера, окремі питання стосовно міфопоетики творів письменника 

залишились поза увагою дослідників. 

Метою роботи є виявлення неоміфологічного підґрунтя творів В. Фолкнера.  

Об’єктом дослідження є твори письменника: «Галас і шал» (1929), «У свою 

останнюю годину» (1930), «Святилище» (1931), «Світло в серпні» (1932), 

«Авесаломе, Авесаломе!» (1936). Предметом нашої розвідки виступає специфіка 

художньої об’єктивації неоміфологічного підґрунтя зазначених творів. 

Теоретико-методологічну основу роботи складають фундаментальні 

розвідки західних, українських та російських учених, присвячені проблемам 

вивчення зарубіжної літератури (Т. Денисова, Ю. Висоцька, Б. Гіленсон, 

О. Звєрєв, М. Миколайчук), теорії міфу та міфокритиці (С. Аверинцев, 

А. ван Геннеп, М. Еліаде, Є. Мелетинський, З. Мінц, А. Нямцу, В. Топоров), 

структуралізму та семіотики (Р. Барт, Ю. Лотман, В. Руднєв). 

Специфіка досліджуваного матеріалу й характер поставлених завдань 

зумовлюють комплексність застосованих методів: міфопоетичного, 

семіотичного, а також мотивного аналізу. 

Наукова новизна роботи полягає в системному вивченні неоміфологічних 

тенденцій у творчості В. Фолкнера, виявленні особливостей художньої 

актуалізації неоміфологічного підґрунтя у творах письменника («Галас і шал»,                 
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«У свою останнюю годину», «Святилище», «Світло в серпні», «Авесаломе 

Авесаломе!»). 

Південна американська традиція базувалась на патріархальних стосунках, 

відповідно громада як стійка єдність впливала на світосприйняття людей, 

формувала певні стосунки між ними і протистояла «північному оголеному 

індивідуалізму» [5, с. 91]. Літературна спадщина В. Фолкнера, що постає художнім 

осмисленням історії Півдня, виявляє фундаментальну особливість 

неоміфологічного світосприйняття – зв’язок людини з родом і Всесвітом, виражає 

ідею відновлення первісної гармонії світу, потребу в усталеності буття й цілісній 

картині світу.  

У творах В. Фолкнера порушується весь «проблемно-тематичний                        

комплекс» [8, с. 14], пов’язаний з темою дому, рідного краю. Письменник завжди 

зображує події, що відбуваються на Півдні США, його малій батьківщині, навіть 

коли це вигаданий округ Йокнапатофа в штаті Міссісіпі, персонажі якого 

переходять із роману в роман. Наративний рівень творів митця також виявляє 

специфіку оповідної стратегії, характерної для американського Півдня. 

В. Фолкнер осмислює людину в плині життя й історії, досліджує глибинні 

суперечності між особистістю і суспільством та ії «вписаність» у цей світ. 

Письменник шукає шляхи подолання самотності, відчуження й алієнації сучасної 

людини, що зумовлює ознаки «авторської модерної поетики»: ускладнене 

мовлення, принцип «подвійного бачення», образну символіку, глибинний 

психологізм, реалізований засобами «потоку свідомості», багатопланову сюжетно-

оповідну й часо-просторову організацію [8, с. 13]. 

Художньому світу В. Фолкнера притаманна архетипно-міфологічна природа. 

Нелінійність художньої структури творів обумовлена функціонуванням системи 

мотивів, що спричиняють сюжетне розгортання подій і формують авторський 

мотивний метатекст. У міфопоетиці митця важливого значення набувають 

першостихії, тобто первісні елементи творення Всесвіту (вода, вогонь, земля, 

повітря), які відображають коловоротність правічних природних процесів і 

долучають людину («мікрокосм») в її буденності до універсального Всесвіту 

(«макрокосму»). У неоміфологічних творах вони можуть оприявнюватись                         

у міфомотивах, архетипах, міфологемах, утворювати міфосемантичне поле, що 

розгортається і маркується за допомогою певних атрибутів (дерева, сонце, вітер). 

У прозі В. Фолкнера (наприклад, «Галас і шал», «В свою останнюю годину», 

«Святилище», «Світло в серпні, «Авесалом, Авесалом!»), за дослідницькими 
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спостереженнями А. Миколайчук, формуються знакові «мотивні комплекси», серед 

яких домінують архетипно-міфологічні. Зокрема, мотивні комплекси природних 

стихій (води, вогню, землі), що «перетинаються» в цих романах письменника і 

виступають засобом структурування художнього світу митця. Всі сюжетотвірні 

епізоди зазначених романів В. Фолкнера пов’язані з першостихіями, міфосемантика 

яких відображає душевні пориви персонажів і зумовлює їхні вчинки. 

Міфопоетичній семантиці води притаманна амбівалентність (прозора/брудна, 

життєдайна/смертоносна; вона символізує гріховність і спокутування, очищення; 

народження, життя і смерть). З міфологічною стихією води пов’язані також 

заголовки творів, імена тощо, зокрема символічною є назва вигаданого округу 

Йокнапатофа (з мови індіанського племені перекладається як «тихо тече вода 

долиною» [5]). Значна кількість річок, водоспадів, водних потоків виявляються                 

не тільки географічним топосом, а й набувають символічного значення і 

виступають поетикальним складником художнього світу письменника. 

Міфопоетична семантика водної стихії (водного дна, холоду, безодні, прірви) 

проявляється в ключових сюжетних ситуаціях романів В. Фолкнера. Зокрема 

міфологічну семантику має епізод подолання родиною Бандренів річки, що вийшла 

з берегів (роман «У свою останнюю годину»). Плин життя уподібнюється 

потужному потоку водної стихії, що є небезпечним для персонажів. В річку, яка 

постає уособленням міфологічного морського чудовиська, збирається кинутись 

Квентін, щоб покінчити життя самогубством (роман «Галас і шал»). 

У мотивній системі В. Фолкнера значущою є міфологічна семантика стихії 

вогню, що, зазвичай, має негативні конотації у творах письменника: 

всепоглинаючий вогонь пожежі будинку Джоанни Берден (роман «Світло в 

серпні»), підпал клуні («У свою останнюю годину»), обпалені частини тіла Бенджі 

(«Галас і шал»). Варіативним уособленням вогняної стихії виявляються мотиви 

спеки, палаючого сонця, що також оприявнюються в ключових епізодах романів. 

У творах письменника символічні топоси й локуси наділено 

амбівалентною міфологічною конотаційністю (дім, поріг, двері, вікно, коридор, 

паркан, міст, перехрестя, переправа, печера тощо). Концептуальними складниками 

художнього світу письменника виявляються мотиви землі, рідного дому та їхні 

атрибути. Міфологічна семантика мотиву землі унаочнюється через глибинні 

зв’язки цього першоелемента буття з людиною. Наявність/відсутність таких 

зв’язків зумовлює долю і вчинки персонажів надалі. Єдність із землею 

простежується в родині Бандренів (роман «В свою останнюю годину»), відірваність 
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від землі стає причиною трагедії Джо Крістмаса (роман «Світло в серпні»), 

сприйняття Дьюї Делл власного будинку як «чужого» простору, актуалізація 

опозиції «дом/антидом» («У свою останнюю годину»). Більшість героїв не здатні 

вирватись за межі автономії існування (романи «Святилище», «У свою останнюю 

годину»). В трилогії про Сноупсів («Селище» (1940), «Місто» (1957), «Особняк» 

(1959)) акцентовано увагу на протиставленні індустріальних взаємовідносин 

Півночі, де панує влада грошей,  «родовим» патріархальним стосункам Півдня. 

Отже, літературна спадщина В. Фолкнера постає художнім осмисленням 

історії американського Півдня. Твори письменника відображують специфічну рису 

Південної американської традиції – значущість громади як стійкої єдності, що 

впливала на світосприйняття людей і стосунки між ними. Відповідно у творах 

письменника («Галас і шал», «У свою останнюю годину», «Святилище», «Світло в 

серпні», «Авесалом, Авесалом!») виявляється фундаментальна особливість 

неоміфологічного світосприйняття – зв’язок людини з родом і Всесвітом, потреба в 

усталеності буття й цілісній картині світу. 

Отже, концептуальними складниками художнього світу письменника 

виявляються мотиви землі, рідного дому та їхні атрибути. Міфологічна семантика 

мотиву землі унаочнюється через глибинні зв’язки цього першоелемента буття з 

людиною. Наявність/відсутність таких зв’язків зумовлює вчинки і визначає долю 

персонажів. Художньому світу В. Фолкнера притаманна міфологічна природа, що 

оприявнюється у домінуванні міфологічних мотивів, пов’язаних із першостихіями 

води, вогню, землі, повітря. Первісні елементи творення Всесвіту відображають 

коловоротність правічних природних процесів і долучають людину («мікрокосм») в 

її буденності до універсального Всесвіту («макрокосму»), поглиблене вивчення 

чого у річищі когнітивного літературознавства та лінгвокультурулогії складає 

перспективу нашої розвідки.  
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТА ВМІНЬ ГОВОРІННЯ  

СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
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У статті розглядається основні методи формування навичок та вмінь говоріння та 

доцільність  використання інтерактивних ігор на уроках іноземної мови. Розкривається 

актуальність і практична цінність інтерактивних ігор, особливості використання 

інтерактивних ігор як найбільш ефективного методу формування комунікативної 

компетенції у студентів. Приділяється особлива увага можливостям цього методу. У статті 

подані приклади застосування інтерактивних ігор на уроці англійської мови, які найкращім 

чином активізують навчально-пізнавальну діяльність студентів. 

Ключові слова: активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів, іноземна 

мова, інтерактивні ігри, комунікативна компетенція, метод, навички та вміння говоріння. 

В статье рассматривается основные методы формирования навыков и умений 

говорения и целесообразность использования интерактивных игр на уроках иностранного 

языка. Раскрывается актуальность и практическая ценность интерактивных игр, 

особенности использования интерактивных игр как наиболее эффективного метода 

формирования коммуникативная компетенции у студентов. Уделяется особое внимание 

возможностям этого метода. В статье показаны примеры использования интерактивных игр 

на уроках английского языка, которые наилучшим образом активизируют учебно-

познавательной деятельность студентов 

Ключевые слова: активизация учебно-познавательной деятельности студентов, 

иностранный язык, интерактивные игры, коммуникативная компетенция, метод, навыки и 

умения говорения. 

The article looks at the main methods of forming the oral speech skills and abilities are 

examined and the reasonability of using interactive games on foreign language lessons. It reveals 

the relevance and practical value of interactive games, features using interactive games as the most 

effective method of formation communicative competence. Special attention is paid to educational 
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possibilities of this method. The examples of using interactive games are described in the article 

that  increase teaching and learning activities of students in the best manner. 

Key words: communicative competence, foreign language, increased teaching and learning 

activities of student, interactive games, method, oral speech skills. 
 

Реалізація мовної стратегії в освіті на сучасному етапі здійснюється шляхом 

комплексного і послідовного впровадження нововведень, які диктують нові вимоги 

до оволодіння іноземною мовою. Комунікативний підхід до навчання іноземним 

мовам є сьогодні методичним стандартом. Реалізація комунікативного підходу                    

у навчальному процесі з іноземної мови означає, що формування іншомовних 

мовленнєвих навичок і умінь відбувається шляхом і завдяки здійсненню студентом 

мовних спеціальностей іншомовної мовленнєвої діяльності.  

Теоретичні основи та методичні прийоми щодо формування навичок та 

умінь говоріння достатньо розроблені в науковій та методичній літературі 

такими вченими-дослідниками як Л.С. Виготський, М. І. Жинкін, 

І.О. Зимня, О.О. Леонтьєв, А.Р. Лурія, Т.В. Рябова, що вказує на те,                           

що проблема формування навичок та вмінь говоріння у системі освіти є досить 

актуальною і кількість наукових досліджень з цього питання швидко зростає. 

У наш час існують чимало методів навчання мовлення, як традиційних, 

так і новітніх. Основне завдання сучасного викладача – вибрати методи і форми 

організації навчальної діяльності студентів, які стимулюють студентів                      

до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення до спілкування і 

висловлення власних думок англійською мовою. Означеним вимогам найкраще 

відповідають саме інтерактивні ігри, які розглядаються у даній статі. 

Об’єктом дослідження є процес формування навичок та вмінь говоріння                 

у студентів мовних спеціальностей. 

Предметом дослідження виступають інтерактивні ігри                                         

як найефективніший метод формування навичок та вмінь усного мовлення. 

Мета дослідження полягає в аналізі методів формування навичок та вмінь 

усного мовлення студентів мовних спеціальностей, а також дослідження 

особливостей використання інтерактивних ігор як одного із найбільш 

ефективних методів і показати їх ефективність у процесі навчання. 

Для досягнення мети були поставлені  такі задачі: 

– розглянути теоретичні основи формування навичок та вмінь 

говоріння. 
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– провести аналіз існуючих підходів формування навичок та вмінь 

усного мовлення. 

– обґрунтувати доцільність використання інтерактивних ігор                      

на уроках англійської мови. 

– навести приклади інтерактивних ігор і показати ефективність                     

їх використання. 

Методами дослідження є аналіз і синтез під час опрацювання 

лінгвістичного, психологічного, педагогічного і методичного матеріалу                        

з об’єкту дослідження; систематизація кращого досвіду методистів та вчених; 

спостереження, експериментальне навчання та підведення результатів. 

Говоріння являє собою продуктивний вид мовленнєвої діяльності, за 

допомогою якого здійснюється усне вербальне спілкування. Говоріння 

представляє собою форму усного спілкування, яка виконує важливі функції, а 

саме обмін інформацією, встановлення контактна та взаєморозуміння. 

Говоріння здійснюється у двох формах – діалогічному та монологічному 

мовленні. Діалогічне мовлення передбачає обмін репліками між двома або кількома 

співрозмовниками. Монологічне мовлення являю собою зв’язане безперервне 

висловлювання думок однією особою, звернення до одного або декількох особам. 

Існують багато різних підходів до навчання діалогічного та 

монологічного мовлення. Такі підходи як «зверху» та «знизу»                                       

є високоефективними та функціонують як в монологічному так і в діалогічному 

мовленні, але по-різному, згідно до форми мовлення. Важливо також 

зауважити, що у процесі навчання говорінню важливим та необхідним                         

є інтегроване сполучення підходів до навчання тієї чи іншої форми мовлення.  

Обираючи підхід, викладач обирає також принципи навчання, засоби, 

прийоми та згідно з усім встановлює комплекс вправ для розвитку мовленнєвих 

навичок. 

Основною метою навчання іноземної мови є формування у студентів 

комунікативної компетенції, яка передбачає вміння використовувати іноземну 

мову як засіб спілкування у різноманітних сферах життя [5].  

Сьогодні приділяють належну увагу впровадженню інтерактивних ігор                 

в процес навчання у процесі яких студент вступає в діалог з викладачем або 

іншими студентами, бере активну участь у пізнавальному процесі, створюючи 

ситуацію мовленнєвої взаємодії, які сприяють удосконаленню комунікативного 

досвіду студентів. 
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Важливий внесок у розробку та впровадження інтерактивних методів 

зробили німецькі вчені на початку 90-х років – Арнольд Р., Шелтен A., 

Швейтцер И., Стус Ф., Вейдиг І. У працях Гітельман Л.Д. та Магури М.І. 

інтерактивні методи викладання іноземних мов розглядаються як важливий 

засіб підготовки конкурентоспроможних та кваліфікованих студентів. 

Визначенням сутності інтерактивного навчання, класифікацією інтерактивних 

методів займалися вчені О. І. Пометун, Л. В. Пироженко та ін. 

Інтерактивний (від англ. Interaction – взаємодія) – той, що базується на 

взаємодії; означає наявність зворотного зв'язку між викладачем та студентами. 

Інтерактивне навчання – це такий вид діяльності, що передбачає взаємодію 

студента з навчальним середовищем, яке слугує джерелом засвоюваного 

студентом досвіду [6].  

Інтерактивним можна назвати метод, в якому той, хто навчається,                          

є учасником. Студент не вступає лише слухачем, спостерігачем, а бере активну 

участь у тому, що відбувається [7]. 

Інтерактивне навчання є одним із сучасних напрямів активної взаємодії,                  

у процесі якої студент вступає в діалог з викладачем або іншими студентами, 

бере активну участь у пізнавальному процесі, виконуючи творчі, пошукові, 

проблемні завдання у парі або групі [8].  

Методика навчання «Гра» включає в себе різні аспекти мотивації: 

– Комунікативні мотиви. Спільне рішення ігрових завдань сприяє 

міжособистісної комунікації і зміцнює відносини між студентами. 

– Моральні мотиви. У грі студенти можуть постояти за себе, 

захистити свої погляди, знання, висловити своє ставлення до роботи. 

– Когнітивні мотиви. Кожна гра має близький результат (кінець гри). 

Він закликає студентів для досягнення мети (або перемогу) і підвищує їх інтерес, 

щоб знайти шляхи для досягнення мети. У грі студенти спочатку рівні, і результат 

залежить від самого гравця, від його особистих якостей. Ситуація успіху створює 

сприятливе емоційне тло для розвитку пізнавального інтересу [4]. 

Незважаючи на те, що інтерактивні ігри є основною формою організації 

пізнавальної діяльності, що дає змогу створити комфортні умови навчання,но 

інтерактивні ігри мають як позитивні сторони, так і негативні. До позитивних 

належать: 

– розширення пізнавальних можливостей студентів (здобуття, аналіз, 

застосування інформації з різних джерел); 
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– високий рівень засвоєння знань; 

– оптимальний контроль викладача; 

– взаємодія та партнерство між викладачем і студентами; 

– пошук альтернативного підходу в оцінюванні знань студентів. 

Недоліком інтерактивних ігор є недостатність методичних розробок 

уроків з іноземної мови, необхідність значних затрат часу на вивчення 

певної інформації [1]. 

У порівнянні з традиційними методами, перевагами 

інтерактивного навчання є: 

– участь у роботі всіх студентів групи; 

– формування вміння працювати у команді; 

– вироблення доброзичливого ставлення до опонента; 

– можливість висловлювати власну думку; 

– створення «ситуації успіху»; 

– можливість засвоєння великої кількості матеріалу за короткий 

проміжок часу; 

– формування навичок толерантного спілкування; 

– уміння аргументувати свою думку, знаходити альтернативне 

рішення проблеми [9]. 

Гра є потужним стимулом до вивчення іноземних мов і ефективним 

інструментом для вчителя мови. Навчальна гра –  це організована завдання, яке 

вимагає інтенсивної емоційної і розумової сили. Позитивним є той факт, що 

через цей шлях студенти опановують іноземною мовою. Так  метод гри має 

великий освітній потенціал. Для студентів гра  –  це перш за все розвага. Гра на 

уроці сприяє вирішенню важливих методологічних проблем: 

– створює психологічну готовність студентів до мовної комунікації; 

– вона забезпечує природну необхідність для багатоцільового 

повторення вивченого матеріалу; 

– тренує студентів правильно вибрати варіанти мови [3]. 

Всі учасники рівні в грі. Це можливо майже для кожного студента – 

навіть для тих, у кого не так багато знань в мові. Більш того, слабкий студент 

може стати першим у грі: винахідливість ось те, що важливіше, ніж знання в 

темі. Почуття рівності, атмосфера захопленості й радості, відчуття доступності 

робочих місць – все це дає студентам можливість подолати їх боязкість, яка 
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перешкоджає вільному використанню слів у мові, зменшує страх помилок, і 

благотворно впливає на результат навчання.  

Тобто основна функція гри полягає у тому, що вона є засобом навчання, 

ровитку і виховання. Це така огранізація навчального процесу, під час якої 

навчання здійснюється у процесі включення студента у навчальну гру. Гра сприяє 

високому ступеню мотивації студентів до говоріння й залучення їх у прородну-

мовну ситуацію, якісному граматичному оформленню мовного висловлення, 

зняттю тривожності, позитивному емоційному фону на уроці, кращому 

запам’ятовуванню граматичних структур й розвитку здатності творчої уяви [2]. 

З метою перевірки доцільності використання інтерактивних ігор для 

формування навичок та вмінь говоріння нами були впроваджені наступні 

інтерактивні ігри: «Work in pairs» (робота в парах), «Brain storming» («мозговий 

штурм»), «Press method» («Прес метод»), «Finish sentence» («Закінчи речення»), 

«Merry-go-round» («Карусель»). Результати експериментального навчання 

свідчать про  високий рівень зацікавленості до виконання запропонованих ігор, 

актину участь у спілкуванні. Найбільш ефективною була гра «Finish sentence» і 

найменшу ефективність показала гра «Merry-go-round».  

Запропоновані ігри можна застосовувати безпосередньо після викладу 

викладачем нового матеріалу, замість опитування, на уроках, які присвячені 

застосуванню знань, умінь та навичок говоріння, бо вони  сприяють  

ефективному повторенню вивченої лексики; поповненню словникового запасу; 

глибокому засвоєнню навичок правильної артикуляції; розвитку пам’яті, уваги, 

мислення; формуванню вмінь працювати в парах, групах. 

Таким чином аналіз результатів ігрових методів дозволяє стверджувати, що 

цілеспрямована робота студентів упродовж усього заняття під час виконання ігор 

найкращім чином сприяє не тільки формуванню навичок та умінь говоріння, а і їх 

засвоєнню та застосуванню в усіх сферах суспільного життя.   
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Стаття присвячена дослідженню лексико-прагматичних характеристик сучасного 

англомовного публіцистичного дискурсу, зокрема функціонуванню оказіоналізмів.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию лексико-прагматических характеристик 

современного англоязычного публицистического дискурса, в частности функционированию 

окказионализмов. 
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Summary. The article is devoted to the study of lexical and pragmatic characteristics of the 

modern English publicistic discourse. In particular, the functioning of occasionalisms has been 

analyzed. 

Key words: publicistic discourse, neologism, occasionalism. 

 

Створення нових слів зумовлене потребою суспільства розкрити нові 

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

неологізмів та спостереження за інноваційними процесами свідчать,                            

що кількісні зміни в словниковому складі спричинили і якісні зміни в шляхах, 

способах і засобах збагачення, які зумовлені власне лінгвістичними чинниками 

розвитку лексичного складу мови. Актуальність нашого дослідження, таким 

чином, зумовлена необхідністю реєстраціїта широкого лінгвістичного аналізу 

лексичних інновацій, що входять до публіцистичного дискурсу. 

Об’єктом дослідження виступають оказіональні лексеми сучасного 

англомовного публіцистичного дискурсу.  

Предметом аналізу виступають прагматичні особливості зазначених 

одиниць. 

Метою роботи є визначення прагматичних характеристик 

функціонування лексичних інновацій в сучасному англомовному 

публіцистичному дискурсі.  
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Реалізація поставленої мети передбачає вирішення низки завдань: 

– дати визначення публіцистичному дискурсу; 

– охарактеризувати оказіоналізми як різновид лексичних інновацій; 

– проаналізувати особливості реалізації прагматичної функції 

оказіональними лексемами у публіцистичному дискурсі. 

Матеріалом дослідження виступили 109 оказіональних лексем, відібраних 

з періодичних видань Великої Британії та США за 2013-2015 рр. 

Методи дослідження: метод суцільної вибірки; структурного та 

семантичного аналізу; метод прагматичного аналізу. 

Теоретичне значення роботи визначається тим, що в ній запропонований 

комплексний підхід до дослідження оказіональних лексем публіцистичного 

дискурсу з урахуванням їхніх лексико-прагматичних характеристик. 

Практичне значення роботи визначається тим, що її результати можуть 

бути використані в процесі викладання теоретичних курсів з лексикології та 

прагматики сучасної англійської мови.  

В останні десятиліття в англійській лексичній системі відбуваються 

кількісні та якісні зміни внаслідок впливу мовних і позамовних чинників.            

До мовних чинників належать, насамперед, розширення можливостей 

точнішого відображення об’єктивної реальності, прагнення до подолання 

номінативної недостатності та до уніфікації мовних засобів, прагнення носіїв 

мови поповнити, поглибити й розширити уявлення про предмет або явище, 

деталізувати поняття, ознаки завдяки розмежуванню смислових і 

функціональних відтінків [6] 

Окрім зазначених вище лінгвістичних, виникнення сучасних інновацій 

зумовлене екстралінгвістичними чинниками. Зокрема: політико-економічні 

зміни (акцент робиться на тому, що саме відбувається у період політико-

економічних змін у лексичних інноваціях і який вигляд має загальна 

характеристика цього відображення у мовах). Нова лексика,                                      

яка співвідноситься з політичним та економічним життям, становить найбільшу 

соціофункціональну групу інновацій останніх десятиліть [1; 3; 4]. 

Отже, сучасний етап розвитку людства характеризується 

безпрецедентним зростанням і розширенням суспільно-політичних, 

економічних, наукових і культурних зв’язків між народами, а це сприяє появі 
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нових понять в таких важливих сферах життя, як політика, інформаційні 

технології, економіка тощо. Нові поняття потребують термінів та дефініцій,                     

що зумовлює виникнення великої кількості інновацій, які позначають нові та 

актуальні явища [6, с. 157]. 

Розуміючи дискурс згідно з визначенням, запропонованим 

представниками Харківської лінгвістичної школи, як мовленнєво-

комунікативну діяльність, що протікає у широкому соціокультурному контексті 

та є сукупністю процесу і результату [2, с. 2], публіцистичний дискурс 

визначаємо як інституалізовану мовленнєво-комунікативну діяльність,                     

що реалізується у межах публіцистичних засобів масової інформації. Здатність 

публіцистичного дискурсу до відображення актуальних проблем як соціуму                 

в цілому, так і окремих його представників робить його адекватним контекстом 

для аналізу лексичних оказіоналізмів. 

На відміну від неологізмів, що відбивають зміни  в навколишній дійсності 

та відповідають соціальним потребам мовного колективу [3], оказіональні 

новотвори розуміємо як вираження протиріччя між фактом мовлення, з одного 

боку, і системою і нормою мови, з іншого. Таким інноваціям притаманні: 

приналежність до мовлення, одноразовість, контекстуальна залежність, 

непередбачуваність, номінативна факультативність, експресивність, 

ненормативність, творимість, невідтворюваність, словотворча похідність 

синхронно-діахронна дифузність, нездатність до утворення контексту [5]. 

Прагматичний аспект використання оказіоналізмів у публіцистичному 

дискурсі полягає у тому факті, що вони виступають засобом привернути увагу 

реципієнта та зацікавити його в інформації, що передається. Саме цьому 

оказіоналізми часто розташовані у заголовках. 

(1) Bighead (The Washington Post). 

(2) Нe was an anti-anti-American, and often criticized anti-American 

propaganda in London for what it was (American Enterprise). 

(3) She resembled a rather tall and scrawny, black-legged, black-crested, 

blackbreasted (The San Francisco Chronicle). 

(4) Albanianization of the local residents (The Christian Science Monitor). 

(5) A megabook is a book expected to be a megahit, perhaps making somebody 

megarich. (The Christian Science Monitor). 
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(6) The “fundies”in the multi-national organization [Greenpeace] object 

fiercely to Solos size and fuel consumption and want a greener wind-assisted 

alternative, while the “realos” say they need something strong and fast enough to 

compete naval ships. (The Christian Science Monitor). 

Прагматичною функцією оказіонального слова є його призначення в 

якості засобу впливу на адресата і потенційної регуляції його поведінки, а 

також вираження почуттів  і емоцій самого мовця-номінатора за рахунок 

прагматичного компонента семантичної структури, що пояснюється наявністю 

експресивних та аксіологічних сем.  

Під експресивною підфункцією прагматичної функції ми розуміємо 

призначення оказіональних мовних засобів для впливу на психіку  і поведінку 

адресата шляхом особливих виразно-образотворчих якостей, таких як 

образність, інтенсивність, новизна, незвичайність, незвичність для сприйняття.  

Під оцінною підфункцією розуміється призначення оказіональних мовних 

засобів для передачі суб'єктивної оцінки  – позитивної чи негативний – з метою 

впливу на оцінні установки адресата і, таким чином, на його поведінку.  

Перспектива подальшого дослідження полягає у вивченні когнітивних 

особливостей створення оказіоналізмів у різних типах дискурсу. 
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Сучасний стан міжнародних зв’язків України, її вихід у світовий простір, 

нові політичні та культурні реалії вимагають значного підвищення статусу 

іноземних мов у нашій країні. 

Іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування, завдяки 

ній відбувається вербальне порозуміння громадян різних країн, вона забезпечує 

високий рівень їхнього культурного розвитку, який дає можливість вільно 

орієнтуватись та комфортно почуватись у країні, мова якої вивчається. Саме 

тому стає актуальною позиція яка дає здатність зрозуміти представника іншої 

культури не тільки завдяки коректному використанню мовних одиниць, а й 

особливим умінням розуміти норми його культури. 

Сьогодні викладання іноземних мов повинно не відставати від вимог 

часу, використовувати останні наукові та технічні досягнення. 

Цілі, зміст і засоби навчання, методи формування у студентів навичок 

мовленнєвої діяльності, методи самоконтролю, планування навчального 

процесу, відомі напрями методики у навчанні іноземній мові, усе це є 

теоретичним аспектом методичної підготовки викладачів іноземної мови. 

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, до пріоритетів сучасного світу, 

освіта відносить уміння користуватись такими технологіями та знаннями, що 

надають змогу задовільнити потреби інформаційного суспільства. 
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Актуальність теми полягає в необхідності уточнень функцій іноземної 

мови, визначенні нових стратегічних напрямів процесу оволодіння нею, 

перегляду шляхів і засобів навчання, провадженні інноваційних технологій у 

процесі навчання іноземної мови 

Мета дослідження – проаналізувати особливості розвитку іншомовної 

комунікативної компетенції студентів у процесі навчання за допомогою 

новітніх технологій. 

Об’єкт дослідження - є комунікативна компетенція, її види, використання 

інноваційних технологій у навчанні іноземної мови. 

Завдання дослідження: 

дослідити основні стратегічні і методичні засади комунікативно-

орієнтованого підходу при навчанні іноземним мовам; 

виявити особливості процесу у застосуванні інноваційних технологій 

навчання. 

Предмет дослідження – шляхи та засоби формування комунікативної 

компетенції студентів за допомогою використання інноваційних технологій при 

навчанні іноземної мови. 

Навчання іноземним мовам має відповідати вимогам часу, та 

ґрунтуватися на успіхах, прогресивних досягненнях в науці і техніці.[2] Саме 

знання іноземних мов, є суттєвою передумовою для особистих, культурних, 

професійних та економічних контактів у сучасному багатомовному та 

мобільному світі. Завдяки цьому положенню, затверджується нове 

формулювання практичних, освітніх, та освітніх цілей розвитку навчання 

іноземних мов. [1] 

Теоретичний аспект методологічного навчання вчителів іноземної мови 

повинен сформувати елементарні знання теоретичних основ методології 

іноземної мови, навчальні цілі, зміст, принципи та навчальні засоби, методи і 

технології, щоб розвивати у студентів навички та здібності мовленнєвої 

діяльності, форм і методів управління, планування та організації освітнього 

процесу, найвідоміших методологічних тенденцій та підходів у навчанні 

іноземній мові. 

Поняття компетентності студентів стає релевантним, тому, на даній стадії 

розвитку методології навчального змісту визначається через іншомовні 

комунікативні компетенції: мовну, мовленнєву, стратегічну та 

соціокультурну.[5] 
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Вчитель іноземної мови повинен прийняти до уваги докази психології 

мовленнєвої діяльності, такі як мовленнєві вміння аудіювання, читання, 

говоріння і письма. 

Ці чотири навички складають мовленнєву компетентність, а знання мови і  

відповідні мовні навички, складають мовну компетентність студентів. 

Професійні, міжкультурні та лінгвокраїнознавчі знання утворюють 

соціокультурну та соціолінгвістичну компетенції студентів. Всі ці типи компетенцій 

утворюють іншомовну комунікативну компетенцію студентів, формування якої                    

є головною глобальною метою навчання іноземних мов. [7, c.35-37]. 

Швидкість і якість формування комунікативної компетентності                          

в основному залежать від рівня формування у студентів загальнонавчальної 

компетенції, яку поділяють на дискурсивну і стратегічну компетенції. 

Дискурсивна компетенція – здатність побудувати своє мовлення, 

спираючись на знанням принципів тематичної організації тексту, його 

структури, послідовності, логічної організації, стилю і реєстру, риторичних 

принципів ефективності, тобто впливу на слухача/читача. 

Стратегічна компетенція охоплює знання різних стратегій впровадження 

професійної мовленнєвої діяльності у читанні, говоріння , письмі, аудіюванні, 

здатність проаналізувати і оцінити ситуацію спілкування і вибирати відповідну 

лінію мовленнєвої поведінки; здатність керувати власні та чужі мовленнєві 

вчинки; здатність використовувати власний словесний досвід з рідної чи 

іноземної мови для компенсації дефіциту наявних мовних засобів; здатність 

здійснювати самоосвіту за допомогою сучасних інноваційних методів. 

Вивчення іноземної мови стосується усних вправ, і це головна специфіка 

предмета та основні труднощі викладання, особливо коли мається на увазі 

формування умінь говоріння. Навчати мовленнєвої діяльності допустиме лише 

в живому спілкуванні. Звичайно, є комп'ютерні програми, компакт диски CD, 

але незалежно від того наскільки інтерактивними вони можуть бути, надати 

вони можуть лише спілкування з машиною, а не з живою людиною. Винятком є 

комп'ютерні телекомунікації, коли студент вступає в живий діалог (письмовий 

або усний) зі справжнім партнером – носієм мови. 

Виходячи зі специфічних особливостей предмета, знаючи дидактичні 

властивості і функції Інтернету, його можливості і ресурси, можливо 

визначити, які навчальні цілі можуть використовуватися різними послугами і 

ресурсами в мережі. 
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Завдяки інформаційним технологіям збільшується мотивація до вивчення 

і стимулюється пізнавальний інтерес, збільшується ефективність самостійної 

роботи [6]. 

Використовуючи інформаційні технології необхідно пам'ятати, що 

інформаційні технології можуть стати головними інструментами в галузі 

просвітницької, освітньої та творчої діяльності студентів, а також подальшої 

професійної діяльності. 

Наприклад, інформаційно – модульна технологія дозволяє активно 

використовувати дистанційне навчання, що базується на використанні 

широкого спектра різноманітних інформаційних, технологічних та технічних 

засобів, які дозволяють побудувати навчальний процес без урахування місця та 

часу [3, c. 242]. 

Завдяки методу проектів навіть пасивні студенти або ті які мають 

недостатній рівень володіння іноземної мови, з великим інтересом долучаються 

до роботи. Врахування сталих індивідуальних рис особистості є 

найефективнішим способом заохочення студентів до навчального процесу [4]. 

Отже, комп’ютерна система навчального призначення надає можливість 

диференціювати процес навчання, застосовувати індивідуальний підхід, 

забезпечувати самоконтроль і самоперевірку навчально-пізнавальної 

діяльності; демонструвати візуальну навчальну інформацію; моделювати                       

й імітувати процеси і явища; прищеплювати вміння приймати рішення тощо. 

Тобто, можна констатувати, що використання сучасних технологій у 

навчанні іноземних мов дозволяє студентам засвоїти більше матеріалу у більш 

короткий час, та сприяє поступовому формуванню у студентів відповідної 

сучасним вимогам іншомовної комунікативної компетенції. 

Комунікативний – компетентнісний підхід  до навчання мов включає                    

в себе і забезпечує роботу над здатністю вільно використовувати мовленнєве 

спілкування в усній або письмовій формі, дає можливість використовувати 

основні правила мовленєвої поведінки, які існують у суспільстві, 

використовуючи ресурси мови в різних ситуаціях повсякденного життя. 
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В статье рассматриваются понятия «кинодискурс» и «модальность», анализируются 

разные подходы к определению категории модальности, а также значения и частотность 

модальных глаголов, употребляющихся в современном англоязычном кинодискурсе. 
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The article reveals the notions of “cinema discourse” and “modality”, with a focus on the 

analysis of the available approaches to category of modality, as well as the meanings and frequency 

of modal verbs present in modern English cinema discourse. 

Key words: modality, discourse, English cinema discourse.   

У статті розглядаються поняття «кінодискурс» та «модальність», аналізуються різні 

підходи до визначення категорії модальності, а також значення та частотність модальних 

дієслів, вживаних у сучасному англомовному дискурсі. 

Ключові слова: модальність, дискурс, англомовний кинодискурс. 

 

Актуальность исследования обусловлена общей ориентацией 

современной лингвистики на изучение функциональной стороны языка, на 

толкование языка как деятельности, служащей средством реализации интенций 

субъекта дискурса. Личностная ориентированность таких интенций определяет 

взаимоотношения коммуникантов и наиболее ярко проявляется в кинодискурсе 

как подлинной модели реальности [9].  

Объектом исследования являются значения модальных глаголов в 

современной английской речи. 

Предметом изучения являются особенности выражения модальных 

отношений в современном англоязычном кинодискурсе. 

Цель данного исследования – общая характеристика проявлений 

модальности в современном англоязычном кинодискурсе. 

http://www.nbuv.gov.ua/
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Задачи в рамках данной работы направлены на изучение: 

– существующих подходов к категории модальности; 

– значений модальных глаголов, которые актуализируются                                   

в современных англоязычных фильмах. 

Лингвистическое определение модальности как функционально-

семантической категории, выражающей разные виды отношения высказывания 

к действительности, а также разные виды субъективной квалификации 

сообщаемого [1; 2, с. 303-304], позволяет разделить модальность на: 

 объективную – выражает отношение сообщаемого                          

к действительности в плане реальности  (осуществляемости или 

осуществлённости) и ирреальности (неосуществлённости).  

 субъективную – выражает отношение говорящего                               

к сообщаемому. 

В английском языке модальность имеет различные лексические и 

грамматические способы выражения: специальные формы наклонений, 

модальные слова, модальные глаголы. 

Кинофильмы являются идеальным контекстом для исследования такой 

сложной языковой категории, как модальность, поскольку представляют собой 

поликодовые тексты, т.е. тексты сложной семиотической природы, состоящие из 

вербального текста в устной или письменной форме, изображения, а также знаков 

иной природы [8; 10], где «возникновение смыслов зависит от взаимодействия 

изображения, звука и начертания знаков» [7].  

Кинодискурс понимаем как связный текст, являющийся вербальным 

компонентом фильма, в совокупности с невербальными компонентами: 

аудиовизуальным рядом этого фильма и другими значимыми для смысловой 

завершенности фильма экстралингвистическими факторами, что включает 

разнообразные культурно-исторические фоновые знания адресата, 

экстралингвистический контекст (обстановка, время и место, к которым 

относится фильм), различные невербальные средства (рисунки, жесты, мимика, 

которые важны при создании и восприятии кинофильма) [5, с. 3]. 

Такое сочетание различных семиотических единиц в их неразрывном 

единстве, характеризующееся связностью, цельностью, завершенностью, 

адресатностью [6], воспринимается зрителем как действие [7], а конкретность и 
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многомерность кинообразов обеспечивает эффективность усвоения сообщаемой 

социокультурной информации [8].  

Таким образом, кинодискурс дает целостное представление о ситуации 

общения, взаимоотношениях коммуникантов, их ролях, статусе, позволяя 

исследователю осознать эксплицитные и имплицитные установки адресанта и 

алресата, чтобы верно интерпретировать модальность высказывания. 

Учитывая цель исследования, мы сконцентрируемся на модальных 

глаголах can (could), may (might), must, to have to, to be to, need, ought to, shall  

(should), will ( would). 

В материале исследования глагол can употребляется:                                     

 как с перфектным инфинитивом в значении (могу, умею):   

1) -You just don't know when to give up, do you. 

-I can do this all day. [2]  

 так и не перфектным инфинитивом в значении (не может быть): 

2) She can’t have travelled more than 2-3 hours.[7] 

В проанализированных контекстах встречается конструкция can’t help 

doing smth / сan’t help but (не могу не делать): 

3) We're together finally, and I can't help but think you're not happy about it.[8] 

Can в вопросительных предложениях, с вопросительными словами what, 

where, how имеет значение “и что (где, как) это он…”: 

4) How can you put this on my shoulders? Why are you being so selfish? [5] 

5) What can I do for you, Mr?.[5] 

С неперфектным инфинитивом глагол can с отрицанием означает 

невероятность совершения действия  или состояния в настоящем: 

6) I can't turn away without knowing you'll be all right.[5] 

 С перфектным означает предположение в настоящем о невозможности 

действия или состояния в прошлом и имеет значение «не может быть, 

чтобы»: 

7) We'll send out some search parties. They can't have gone far.[1] 

Модальный глагол can в отрицательных предложениях встречается в 

материале исследования со значением «не может быть, чтобы»: 

8) This can't be the data point. This technology is ancient.[3] 

Форма could (мог, умел), способность  совершать действие в прошлом, 

встречается в значении: 
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 «возможности»  

9) You could have killed us both. Is that your idea of a joke? [1] 

 для замены сan в косвенной речи: 

10) What I was thinking was what could have happened to this girl to make her 

think she had no way out? [5] 

Употребление could с отрицанием означает предположение, относящееся 

к настоящему времени и сделанное гораздо более осторожно, чем при 

употреблении формы can: 

11) Well, I couldn't leave my best girl. Not when she owes me a dance..[3] 

Наряду с can/could функционирует сочетание to be able to (быть в 

состоянии). В отличие от can,  to be able to передаёт возможность действия на 

будущее и если речь идет о фактически совершившемся действии:  

12) Lola won't be able to testify against him now. He's immune. .[1] 

Со значением смог, удалось, сумел встречается только to be able to: 

13) Thanks to you, they were able to close ranks and throw me to the 

wolves!.[1] 

Глагол  must выражает высокую степень уверенности, основанную на 

фактах и реализует значение «должно быть, несомненно, вероятно»: 

14) I think you must have had a love affair with her .[5] 

15) My name is Paul Marshall. You must be the cousins from the north...[1] 

В материале исследования Must (должен, надо, нужно) реализует 

значение необходимости совершения действия: 

16) You must promise me that you'll survive, that you won't give up.[5] 

Must встречается в сочетании с : 

 неперфектным инфинитивом (выражение предположения, 

относящегося к настоящему действию, происходящему в момент речи): 

17) Look at you. You must be freezing. Let's get you inside .[5]  

 перфектным инфинитивом (предположение, относящееся к 

прошедшему): 

18) He must have been nervous, but he never faltered …[5] 

Отрицательная форма mustn’t реализует значение запрета:  

19) You must not speak. I will answer for you [4] 

Для выражения отсутствия необходимости в материале исследования 

встречается needn’t/don’t need  (не должен, не нужно, не надо): 
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20) Well you don’t need to know about that, do you?[2] 

Значения  must реализуют глаголы to have to и to be to. Если must 

употребляется для передачи морального долга, то to have to выражает 

необходимость, вызванную внешними обстоятельствами: 

21) What do you think you're doing? You'll have to pay for that, you know..[3] 

22) I'm sorry to have to do this, but I had no place else to crash. [3] 

 To be to означает долженствование в силу договоренности или заранее 

намеченного плана:  

23) She should show more affection than she feels, not less, if she is to secure 

him. [6] 

24) My father is to give a party at Lucas Lodge and you are all invited! [6] 

To have to также реализует значение долженствования в прошедшем и 

будущем времени вместо must:  

25) - Falcon, where are you now? - I had to take a detour. [3] 

26) What if I told you that in just a few short years, your automobile won't even 

have to touch the ground, at all. [2] 

Для выражения предположения, относящегося к будущему, must 

заменяется на will probably: 

27) - You know, if you ask Kristen out, she'll probably say yes.- That's why I 

don't ask. [2] 

28) It's about a young girl, a young and foolish girl, who sees something which she 

doesn't understand, but she thinks she does. I probably won't ever finish it. [1] 

Модальный глагол may выражает значение предположения, в 

правдоподобии которого говорящий не уверен. May встречается в материале 

исследования с: 

 перфектным инфинитивом (прошедшее время): 

29) It puts me to mind greatly of perhaps you may have visited Rosings Park  [6] 

 неперфектным инфинитивом (настоящее или будущее время): 

30) She may be mine on paper but in the eyes of God, she belongs to Thomas 

Andrews [5] 

Глагол may  имеет значение «может быть, возможно»: 

31) I am certain of nothing. I fear it may not work at all..[8, s2;e2] 

Если глагол may выражает разрешение и реализует значение «могу, 

можешь, может», то употребляется только в настоящем времени: 
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32) Where, God willing, you may expect me by four in the afternoon..[6] 

Глагол might имеет значение разрешения, предположения и в условных 

предложениях второго и третьего типа:  

33)  Good. If he found out, there's no knowing what he might do.[4] 

С перфектной формой инфинитива might выражает догадку о 

возможности чего-либо: 

34) And such I might still have been, but for you. Dearest, loveliest Elizabeth!. [6] 

Might реализует значение предположение с большой степенью 

неопределённости и сомнения: 

35) I might even, when this is all over,...go dancing. [2] 

Shall в вопросительном предложении при обращении к собеседнику 

выражает оттенок долженствования, распоряжения:  

36) - Oh, Lydia, when shall we meet again? - Not these two or three years, 

perhaps. [6] 

В утвердительных и отрицательных предложениях передает оттенок 

обещания, приказания, угрозы: 

37) - I shall destroy you. - She can destroy you. She will spread rumors.[4] 

Глагол should в сочетании с : 

 неперфектным инфинитивом имеет значение рекомендации 

на будущее и реализует значение «следует»: 

38) You should never ask an engineer to explain a thing, because he will.[4] 

 с перфектным инфинитивом выражает упрек, сожаление: 

39) You have ruined me. I should not have asked you to come. [4] 

 В вопросах, начинающихся с why, should выражает сильное удивление, 

недоумение: 

40) - Are the flowers for him?- Why shouldn't they be? [1] 

Модальный глагол will придает действию в будущем оттенок желания, 

намерения, согласия:   

41) Someday, if you are fortunate, you will have a patron too. [4] 

Would в материале исследования встречается только в условных 

предложениях со значением точного намерения: 

42) I wouldn’t keep this from you if I could. He's here visiting Mrs Lefroy 

and...He is engaged [9] 

Глагол ought to выражает совет в моральной сфере: 
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43)  A geisha as desired as she is ought to keep a close eye on her clothes..[4] 

44) It ought to be so, but your arts and allurements may have made him forget 

what he owes to himself and the family..[9] 

Модальный глагол need (нужно, надо) выражает необходимость 

совершения действия: 

45) But if you want to stay ahead of me, Mr. Secretary, you need to keep both 

eyes open..[3] 

На основе проанализированного материала частота употребления 

модальных глаголов в современном английском языке представляется 

следующей: сan – 200, would – 125, could – 117, need – 100, have to – 80, should – 

63, must – 54, might – 49, may – 20, to be to – 3, shall – 9, to be able to – 6,  will – 4, 

ought to – 3 случая. Согласно результатам исследования, отметим, что наиболее 

употребляемым модальным глаголом является сan, а наименее частотными – 

will, to be to и ought to. На диаграмме приведено процентное соотношение 

употребления модальных глаголов. 

Рис. 1. Частотность употребления модальных глаголов 
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Таким образом, рассмотрев характеристики кинодискурса, мы понимаем 

его как сочетание вербального компонента фильма с невербальными: 

аудиовизуальным рядом этого фильма и другими значимыми для смысловой 

завершенности фильма экстралингвистическими факторами. Считаем, что 

кинодискурс является актуальным контекстом для изучения языковых проявлений 

модальности как функционально-семантической категории языка, которая 

выражает эмоциональное отношение говорящего к сообщаемой информации, 

поскольку именно кинодискурс, как общественное явление, наиболее 
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приближенное к адресату, позволяет выразить индивидуальную мысль и 

отношение говорящего. 

Подводя итоги исследования, отметим, что употребление разных 

значений модальных глаголов, которые широко используются в современном 

англоязычном кинодискурсе, имеет, зависимо от цели говорящего и его 

эмоционального состояния, разный иллокутивный эффект на адресата: 

побуждение (просьба, приказ), вопрос, сомнение, утверждение, обещание. 

Перспективу исследования усматриваем в дальнейшем изучении 

реализации оттенков модальности в современной англоязычной речи. 
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Стаття присвячена аналізу прагматичних характеристик засобів реалізації та 

функціонування в сучасному англомовному дискурсі процесів обміну та накладання 

мовленнєвих ходів та аналізу міни комунікативних ролей. 

Ключові слова: дискурс, мовленнєвий хід, міна комунікативних ролей. 

Статья посвящена анализу прагматических характеристик способов реализации и 

функционирования в современном англоязычном дискурсе процессов обмена и наложения 

речевых ходов и анализу мины коммуникативных ролей. 

Ключевые слова: дискурс, речевой акт, мина коммуникативных ролей. 

The present article is devoted to analyzing the pragmatic features and the functions of the 

turn-taking organization of speech in English discourse and analyzing the signals of role exchange. 

Key words: discourse, turn-taking organization, signal of role-exchange. 

 

Розвиток сучасного мовознавства характеризується переміщенням центра 

дослідницьких інтересів з розгляду мови з точки зору її структури на аналіз її 

функціонування в процесі мовленнєвої діяльності, тобто на її комунікативно-

прагматичний аспект. Прагматична лінгвістика розглядає синтаксичні 

структури речення як компоненти мовленнєвих дій, за допомогою яких 

досягається взаємодія між людьми, які спілкуються та чиниться вплив з боку 

мовця на партнера із спілкування та спільної діяльності. 

Дана стаття присвячена аналізу прагматичних характеристик, засобів 

реалізації та функціонування в сучасному англомовному художньому дискурсі 

процесів обміну та накладання мовленнєвих ходів та аналізу міни 

комунікативних ролей та її функції у спілкуванні. 

У зв’язку з цим, актуальність нашого дослідження обумовлена його 

включенністю в широке коло проблем теорії мовленнєвих актів, комунікативної 

лінгвістики, зокрема проблем англомовного дискурсу. Пропоноване 

дослідження бере до уваги різноманітні види міни комунікативних ролей.  

Теоретичні положення щодо особливостей сучасного дискурсу базуються 

на працях вчених – представників різних галузей лінгвістики, зокрема, теорії 

дискурсу (О.І. Морозова, І.С. Шевченко, Т.А. ван Дейк, Г.Г. Почепцов) та 

комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення дискурсу (Дж.Л. Остіна, 

Дж.Р. Сьорля, Д. Вундерліха, Г. Вежбицької, Г.Г. Почепцова, В.В. Богданова, 
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Ю.Д. Апресян та ін.). Незважаючи на те, що сьогодні проблеми обміну та 

накладання мовленнєвих ходів в художньому дискурсі широко досліджуються 

лінгвістами, існує необхідність у більш детальному аналізі різноманітних видів 

міни комунікативних ролей в сучасному художньому дискурсі. 

Метою дослідження є встановлення найбільш поширених засобів 

реалізації обміну мовленнєвими ходами в сучасному художньому англійському 

дискурсі. 

Об’єкт дослідження – накладання мовленнєвих ходів як засіб міни 

комунікативних ролей в англомовному дискурсі. 

Предмет дослідження – комунікативно-прагматичні особливості 

накладання мовленнєвих ходів в англомовному дискурсі та вплив лише 

комунікативних ролей на спілкування. 

Матеріал дослідження складають 120 прикладів обміну мовленнєвими 

ходами в англомовному художньому дискурсі, одержаних шляхом суцільної 

вибірки із художніх текстів англомовної літератури британських та 

американських авторів – Е. Хемінгуея та А.К. Дойля. 

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в тому, що воно є 

внеском у теорію комунікації, прагмалінгвістику, отримані дані сприяють 

поліпшенню взаєморозуміння під час спілкування. Практичне значення 

дослідження полягає у отриманні результатів, які можуть бути корисними для 

кожної людини. Методологічну основу дослідження становлять метод 

порівняльного аналізу, метод узагальнення та систематизації інформації, а 

також методи дискурсивного аналізу. 

Комунікація – особливий модус існування живої людської мови з 

притаманного лише йому категоріальною організацією засобів мовленнєвого 

ходу. Найважливішими категоріями є дискурс, мовленнєвий жанр і 

мовленнєвий акт. 

Ми розуміємо дискурс як тип комунікативної діяльності, інтерактивне 

явище, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву (усну, писемну, 

паралінгвальну), який відбувається у межах конкретного аналізу спілкування. 

Дискурс – це сукупність мовленнєво-мисленнєвих дій комунікантів, пов’язаних 

з пізнанням, осмисленням і презентацією світу мовцем і осмисленням мовної 

картини світу адресанта слухачем. Людське спілкування здійснюється 

головним чином за допомогою звукової мови. Разом з тим помітну роль у 

спілкуванні грають і невербальні (немовні) форми.  
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Отже, вивчаючи обмін ролями у мовленні, базуємось на тому, що мова 

колективу не є «наукова фікція», змушене «усереднення» фактів індивідуальної 

мови [2; 3]. Він існує об’єктивно, але не тільки не як «безпосередня даність»,                        

а як загальне, існуюче в окремому, як те, що знову відтворюється у мові, 

повторюючи в тисячах, мільйонах і мільярдах висловлень, вимовних і 

сприйманих у відповідному колективі. 

Ми розуміємо мовленнєвий внесок як результат процесу, довжина і 

структура визначаються ходом мовленнєвої взаємодії (інтеракції) [1]. Ідеальний 

мовленнєвий хід володіє тріадичною структурою: у першій частині вказується 

на відношення до попереднього ходу; у третій частині установлюється 

відношення до наступного ходу і заради проміжної частини відбувається 

мовленнєвий хід. Міна комунікативних ролей трактується як система взаємодії, 

що гарантує безперервне протікання розмови, забезпечення мовцями, так і 

слухачами умов і відповідних сигналів (немовних або язикових) передачі 

комусь з учасників права на черговий мовленнєвий внесок. 

Існує декілька класифікацій обміну мовленнєвих ходів. Для побудови 

адекватної моделі МКР необхідний підхід, що враховує вплив ситуативного 

контексту на принципи організації дискурса. Принцип МКР обумовлений 

інтерперсональними факторами. У результаті такого обміну комунікативними 

діями перебивання сприяють просуванню інтеракції. Різко підвищується роль 

невербального компонента комунікації в ситуаціях МКР у точці розбіжності 

опонентів. 

Зміни у механізмі МКР обумовлені т. зв. конверсаційним стилем                     

“high-involvement style”, що, зокрема, характеризується швидкою міною ролей 

мовця та слухача, а також синхронністю здійснення ходів (cooperative overlap), 

відрізки симультанного говоріння розглядаються як кооперативні накладення 

ходів (cooperative overlap). 

На основі інтеграції концепцій кооперативності можна зазначити, що усі 

типи розмовного дискурсу можна описати в рамках єдиної моделі комунікації,       

а на основі цієї моделі можна побудувати адекватні приватні моделі, зокрема 

модель міни комунікативних ролей, що буде враховувати фактори 

ситуативного контексту. 

МКР – найважливіша категорія аналізу розмови, яка бере участь                         

у конструкції сценарію взаємодії, оскільки є одним з найважливіших аспектів 

організації дискурса. У зв’язку з цим деякі лінгвісти відносять індекси міни 
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комунікативних ролей поряд з іншими мовно-організуючими засобами у сферу 

дейксиса дискурсу, відзначаючи їх метакомунікативний характер [5]. 

МКР є складовою частиною дискурсно-дейктично компонента сценарію 

взаємодії і за певних умов може визначатися когнітивними і соціокультурними 

факторами. Основним фактором (темою сценарію) варто назвати тип дискурсу, 

що з типом соціальної сфери. При комплексному застосуванні соціальних 

перемінних соціальні сфери можна умовно розбити на 2 групи: (1) формальна 

(високий) рівень формальності, тверда необхідність дотримання норм, 

наявність ієрархії у відносинах і т.д.; (2) неформальна (особистісний характер 

спілкування, неофіційне спілкування, високий ступінь знайомства, симетричні 

соціальні відносини і т.д.). 

Відповідно можна виділити наступні сфери спілкування: 

(1) інституційно-виробнича сфера; (2) обслуговування (споживання); (3) сфера 

дозвілля; (4) сімейно-побутова сфера. 

Спираючись на дану типологію сфер спілкування, ми з’ясовуємо, у якому 

ступені характер і сигнали МКР залежать від типу соціальної сфери: 

1) Інституційно-виробнича сфера. 

Як відомо, у випадку діалогічної мовної інтеракції міна комунікативних 

ролей може піти з ініціативи мовця або слухача. Очевидним є той факт,                     

що МКР за допомогою інтерактивного ведучого, як правило, здійснюється                   

в інституційній сфері, наприклад, у результаті здійснення метакомунікативних 

ходів спікером обо іншими учасниками офіційних зборів в умовах твердого 

регламенту, наприклад: 

When she took the thermometer out 

She read it and then shook it. 

“What’s the temperature?” 

(1) “You are not supposed to know that.” 

“Tell me what it is.” 

“It’s almost normal” (2, p. 78) 

(2) “Very clean,” said the house doctor. 

“Very clean and nice.” 

“Um,” said the doctor with the beard. The third doctor looked over the house 

doctor’s shoulder. 

“Please move the knee,” said the decided doctor. 

“I can’t.” (2, p. 78) 
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В інституційному дискурсі міна ролей, як видно з прикладів, 

здійснюється послідовно. Можна допустити, що на це впливає офіційність 

ситуацій таких розмов. 

2) Сфера обслуговування. 

У цій сфері також переважають комунікативні ходи, що утворюють 

обміни, які в елементарному виді представляються схемою «ініціація – 

реакція». Відмінність від обмінних структур в інституційній сфері часто 

полягає в тому, що останні мають односпрямований характер (ведучий, як 

правило, ініціює обмін), тоді як у сфері обслуговування (без інтерактивного 

ведучого) обміни мають різнонаправлений характер. 

Схема обміну на практиці багаторазово ускладнюється і має більш 

комплексний вид МКР, відповідно, здійснюється за допомогою проголошення 

ініціативного (передписувального) ходу, що вимагає проголошення (виконання) 

реактивного (запропонованого) ходу. Ця схема реалізується при здійсненні 

обмінів типу: питання – відповідь; прохання – відповідь – дія; вітання – 

відповідне вітання й ін. 

За нашими даними, таким чином, така міна ролей виглядає у 

англомовному дискурсі у сфері обслуговування в художній літературі: 

(1) “Where is the gasoline park now?” 

“At the same place.” (2, p. 16) 

(2) “Would you wish dinner to be served at once, sir?” 

“Is it ready?” 

“In a few minutes, sir. You will find hot water in your rooms. My wife and I 

will be happy, Sir Henry, to stay with you until you have made your fresh 

arrangements, but you will understand that under the new conditions this house will 

require a considerable staff.” (1, p. 64) 

У наведених прикладах міна ролей відбувається згідно комунікативних 

статус мовців: мовець із вищим статусом має більшу свободу ініціювання міни 

ролей або неповної відповіді. У той же час мовець із підлеглим статусом 

демонструє велику ступінь ввічливості, використовує звертання “sir” і таке інше. 

3) Сфера дозвілля та сімейно-побутова сфера. 

У сфері дозвілля і сімейно-побутовій сфері МКР відбувається головним 

чином з ініціативи як мовця, так і слухача. Цілком можливий і варіант                            

з інтерактивним ведучим, якщо глава родини є незаперечним і абсолютним 
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авторитетом у колі членів цієї родини й виконує функції «спікера» у «сімейній 

раді». Для європейського способу життя такі приклади – скоріше рідкість і 

показник глибокого консерватизму. 

Який зі способів МКР превалює в даній неформальній інтеракції, 

визначається багато в чому ступенем знайомства інтерактантів. Якщо учасники 

спілкування давно і добре знайомі, то переважає «нульова» регуляція МКР або 

ж передача комунікативного ходу в результаті прямого або непрямого 

«призначення» наступного мовця, а також передача ходу в рамках обміну 

комунікативними ходами в залежності від соціального мотиву (типу 

макроінтенції) інтеракції. 

(1) “Don’t go, Helen,” Miss Barkley said. 

“I’d really rather. I must write some letters.” 

“Good-night,” I said. 

“Good night, Mr Henry.” 

“Don’t write anything that will bother the censor.”  

 “Don’t worry. I only write about what a beautiful place we live in and how 

brave the Italians are.” (2, p. 23) 

(2) “You don’t mind my driving straight home, sir Henry?” said Dr Mortimer. 

“My wife is expecting me.” 

“Surely you will stay and have some dinner?” 

“No, I must go. I shall probably find some work awaiting me. I would stay to 

show you over the house, but Barrymore will be a better guide than I. Good-bye, and 

never hesitate night or day to send for me if I can be of service.” (1, p. 63) 

Підводячи підсумок аналізу міни ролей в художньому дискурсі ми 

можемо зробити деякі висновки: 

Мовленнєві сигнали МКР можуть бути соціально орієнтованими. У цьому 

відношенні визначений інтерес представляє іллокутивний потенціал 

мовленнєвих дій (сигналів) МКР. Соціальна сфера цілком може визначати типи 

мовленнєвих дій при МКР. Дослідження в цій області показало, що про МКР 

можуть сигналізувати мовленнєві дії директивного, еротативного і 
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конотативного типу. Дискурс здатний до самоорганізації, містить засоби,                 

що регулюють і структурують процес комунікації. 

З одного боку, у мовних сигналах МКР може утримуватися відносна 

інформація соціально-дейктичного характеру, що символічно позначає ступень 

соціальної дистанції. Це, насамперед, граматикалізована система ввічливості. 

З іншого боку, у регуляції МКР бере участь абсолютна інформація 

соціально-дейктичного характеру, у тому числі і символи соціальних ролей 

комунікантів, що мають у даному інституті особливий статус або 

особливі риси. 

Приклади, що вище приводилися, свідчать про те, що структури, що 

сигналізують про МКР в офіційному дискурсі, в основному носять прямий, 

яскраво виражений характер. 

У напівофіційному і неофіційному дискурсі, навпроти, переважають 

метакомунікативні сигнали, непрямим образом регулюючи передачу 

комунікативної ролі. Комуніканти уникають «ритуалізованих» нормативних 

ходів. Сюди відносяться метакомунікативні елементи, поліфункціональні                 

по своїй природі. 

Таким чином, соціальна детермінованість МКР робить необхідним 

інтегрований підхід до вивчення феномена «передачі або узяття» мовного 

кроку, що враховує наявність суб’єкта, об’єкта, параметри ситуації 

спілкування, мету та результат здійснення міни комунікативних ролей. 
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В статье рассматривается категория условного наклонения и виды союзов, 
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У статті розглянуто категорію умовного способу та види сполучників, що 

використовуються у сучасному англійському мовленні з метою передачі значення умовності, 

а також наведено результати кількісного аналізу частотності вживання умовного значення. 
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The article deals with the category of Subjunctive Mood and the kinds of conjunctions used 

to denote the subjunctive meaning in the modern English speech. The results of quantity analysis of 

the frequency of using the subjunctive meaning have been given.  

Key words: the Subjunctive Mood, conjunction, English speech. 

 

Категорія умовного способу (Subjunctive) є однією з найсуперечливіших 

та найскладніших проблем англійської теоретичної граматики. Деякі 

дослідники вважають, що сьогодні вживання умовного значення в англійській 

мови не є частим [1; 2; 3]. Але ж з огляду на те, як розвивається сучасний 

кінематограф, можна дійти висновку, що реалізація умовного значення посідає 

тут чи не найперше місце.  

Об’єктом дослідження є категорія умовності в сучасному англійському 

мовленні.  

Предметом дослідження є засоби вираження умовності в сучасних 

англомовних фільмах.  

Метою статті є аналіз засобів вираження умовності в сучасних 

англомовних фільмах. 

Для реалізації вказаної мети необхідно виконати такі завдання:  

1) дослідити тенденцію використання умовного значення  в англомовних 

фільмах;  

2) розглянути засоби вираження умовності в сучасному англійському 

мовленні. 
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Сполучник – це службова частина мови, яка вживається для поєднання 

членів речення, частин складного речення і окремих речень у тексті [4]. 

Умовні сполучники поєднують частини складнопідрядного речення,                 

у якому вказується умова виконання певної події. До умовних сполучників 

належать: if, whatever, unless, provided, as long as, in case, in case of. 

Сполучник if  має значення “якщо, якщо б“ та виражає залежність 

виконання дії головного речення від умови, що вказується у підрядному 

реченні.  

(1) - I told you I was on call. 

- Here. It won`t be attractive if your nose swells up. You never know who 

you might run into [5]. 

(2) - Look. Stun gun marks. Right there. Just like Hoyt's victims. Any sick perp 

could have done this if he watched TV news and read a paper. - Frost, go 

get some sleep.   -  I`m fine. [5].  

(3) If I was a guy, you wouldn`t be worried. -You ever like the same guy as 

your best friend? – No [4].  

(4)  You`d tell me if you were a cyborg, right? No, I don`t think I would [4].  

(5) -I take 3 sugar. -For Christ`s sake, since when? Since I don`t know. Since 

for a while. You`d know that if we were still partners [5].  

(6) If our apprentice was a soldier, we`d have gotten a hit on his fingerprints 

or his DNA in the military database. We didn`t get a hit [5].  

(7) Come on, you didn't put the potato peels in the garbage disposal? If you 

were home a little more, I would've known not to do... [3]. 

(8) I can`t sleep. I will just listen to that wind howl.  I have missed that shanty. 

Well, at least, no one's gonna come out here, not in this weather. If you're 

right there, it would have to be something very serious [2].  

(9) Leopold Leopoldovich loathed the pedalic version. But he did make one or 

two useful observations so if you'd like to hear what they are. Yes. I mean it 

wouldn`t hurt [2].  

(10) Detective Beckett, if the point of the game was to shoot without bullets, 

then why would you have bullets, unless you intended to use them? I told 

you. How'd you know she was poisoned if you didn't kill her? I have a good 

sense of smell [5].  

(11) So Ashley was pregnant? Autopsy wouldn't have caught it if it was early 

enough. Husband didn't seem like he knew [5].  
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(12) Hey, Evan, any way to tell if that nicotine was absorbed through Taylor's 

scalp? [5].  

(13) I just read the forensic accounting report. If he wanted out, all he had to 

do was file for divorce [2].  

(14) Look, I lost my phone on the platform. What if the Muirfield people have 

it, and they know about you? This is why you have to stop all contact with 

me [2].  

(15) I'm pretty sure if we showed this to an expert, they'd confirm that this was 

you signing out Ashley's True to Color Blond [3]. 

Cполучник whether (“чи“) виражає сумнів щодо виконання певної дії чи 

розгортання ситуації. 

(16) Whether he comes or not makes no difference at all [5] 

Unless (“якщо“) – сполучник, який виражає чітку умову виконання дії, що 

має відношення до минулого і до майбутнього. 

(17) Unless you put in best licks you won`t pass your final test [2].  

(18) Unless you have purchased tickets already, you won’t be able to attend 

the show [3].  

(19) -Detective Beckett, If the point of the game was to shoot without bullets, 

then why would you have bullets, unless you intended to use them? I told 

you [3].  

(20) -Your decision to make a video that night doesn't make any sense. Unless 

you knew something was gonna happen [4].  

(21) Not unless we can provide evidence that ties Boothe to Lance's death [3].  

(22) And right now, we can't even prove that the two of them met. Well, he had 

an around-the-clock driver, so why would he take mass transit? Unless it 

was a secret rendezvous [4].  

(23)  Sid called me and told me the paperwork for my stake in the show was 

ready, but he wouldn't sign off unless I brought him something [2]. 

Сполучник providing (“за умови що“) використовується в реченні, якщо 

мовець хоче наголосити, що є лише одна і найголовніша умова для виконання 

тієї чи іншої дії.  

(24) We’ll soak in the sun, providing it doesn`t come down in torrents [2]. 

In case (“у випадку“) виражає варіативність щодо здійснення дій та 

розгортання ситуацій. Мовець дає реципієнту можливість самому вирішувати 
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порядок розгортання подій. Реципієнту дається вибір: скористатися або                    

не скористатися наданими можливостями. 

(25) She will agree with you on that point in case you are not as obstinate as a 

mule [1].  

(26) -Why did Hoyt come after you? – Hoyt`s first victim was mine. And in case 

you hadn`t noticed, I seem to be Hoyt`s favorite type: I am female [5]. 

        As long as (“до тих пір“) – це сполучник, який вказує на період виконання 

дії за певної умови. Наприклад:  

(27) As long as your parents say us what to do I will call you “mother`s boy” [1].  

(28) I won't, I promise. As long as you tell me your version of what happened [3].  

(29) I don't need everyone to know, - as long as I know you're sure about us [5]. 

Більш наглядно частотність вживання умовних сполучників подана на Рис 1 

Рис. 1. Частотність використання умовних сполучників 
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В складнопідрядних реченнях, де функціонують сурядні сполучники, 

виокремлюють дві самостійні частини умовної конструкції, які виступають як 

два самостійних речення. Однак формальний вказівник зв’язку – сурядний 

сполучник – функціонує як підрядний, адже є вказівником умовного зв’язку.                     

В обох типах речення поряд з особовими формами дієслова вживають 

імперативні форми. Таке явище було описане в рамках теорії кондиціональної 

координації, суть якої полягає в тому, що в ряді складнопідрядних конструкцій 

можуть бути наявні лише імперативні складові, але при більш глибокому 

дослідженні можна виявити і умовний компонент речення [5]. Для того, щоб у 

подальших дослідженнях не виникало протиріч, пов’язаних з підрядним 
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функціонуванням сурядних сполучників в реченнях такого типу, деякі вчені 

виділяють окрему групу сполучників, які отримали назву сполучників з 

лівостороннім підпорядкуванням (left-subordinating conjunctions). Наприклад:  

(30) Big Louie sees you with the loot and he puts a contract out on you [1]. 

Перспектива дослідження полягає у подальшому аналізі та систематизації 

засобів реалізації умовності на матеріалі сучасної англійської мови. 
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В статье рассматривается понятие дискурса, анализируются различные подходы                   
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У статті розглядається поняття дискурсу, аналізуються різні підходи до визначення 

категорії модальності, а також значення та частотність модальних дієслів, що 

використовуються у сучасному англомовному дискурсі. 

Ключові слова: дискурс, модальність, модальне дієслово. 

 

В результате своего развития в конце ХХ века лингвистика вышла на 

новый уровень исследований – уровень дискурса. Все последующие годы 

ученые разных стран активно занимаются изучением самых разнообразных 

аспектов дискурса. Именно в дискурсе субъект демонстрирует всю полноту 
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личностных смыслов, в частности модальных отношений. В связи с этим 

актуальным считаем исследовать оттенки модальности, как отражения 

современной действительности, в англоязычном дискурсе. 

Объектом исследования являются модальные глаголы в современном 

англоязычном дискурсе. 

Предметом изучения являются особенности выражения модальных 

отношений в современном англоязычном дискурсе. 

Целью данного исследования есть определение и общая характеристика 

проявлений модальности в современном англоязычном дискурсе. 

Задачи в рамках данной работы направлены на изучение: 

   – понятия «дискурс» и его харатеристик; 

– существующих подходов к категории модальности; 

– значений модальных глаголов, которые актуализируются в 

современном англоязычном дискурсе. 

Материалом исследования послужил популярный современный 

британский сериал «Шерлок» (2010-1014), который до мельчайших 

подробностей отражает систему взаимоотношений между представителями 

британского общества сегодня, а также известный во всем мире американский 

сериал «Друзья», который является образцом поведения современных 

американцев. Выбранный материал является идеальным контекстом для 

исследования значений модальности как в британском, так и американском 

дискурсах. 
 

Дискурс, как особое использование языка для выражения ментальности, 

особого мира, за которым «встает особая грамматика, особый лексикон, особые 

правила словоупотребления, особая семантика» [6, c. 42-44] является наиболее 

подходящим контекстом для изучения проявлений модальности. Еще 

Э. Бенвенист считал дискурс речью, неотделимой от говорящего [1], а затем 

Т. ван Дейк подчеркивал, что дискурс является способом актуализации текста 

как статичного объекта в определенных ментальных и прагматических 

условиях [2, c. 45]. 

Близка к такой интерпретации дискурса и точка зрения Ю.Н. Караулова, 

который  трактует его как языковое образование, рассматриваемое во всей 

полноте свеого выражения (вербального и невербального, 
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паралингвистического) с учетом всех экстралингвистических факторов 

(социальных, культурных, психологических), существенных для успішного 

языкового взаимодействия [4, c. 49]. 

Основываясь на дефиниции, предложенной Т.А. ван Дейком, под 

дискурсом понимаем «сложное коммуникативное явление, включающее кроме 

текста, еще и экстралингвистические факторы (знания про мир, мысли, 

установки, цели адресанта), необходимые для понимания текста» [2, с. 123].  

Одним из таких экстралингвистических факторов, присутствующих в 

дискурсе, и является модальность в широком смысле как способ существования 

объекта или протекания явления, или же способ понимания суждения об 

объекте, явлении или событии [3; 6]. 

В лингвистике модальность как функционально-семантическая категория, 

выражающая разные виды отношения высказывания к действительности, 

подразделяется на объективную – выражает отношение сообщаемого к 

действительности в плане реальности (осуществляемости или 

осуществлённости) и ирреальности (неосуществлённости) и субъективную – 

выражает отношение говорящего к сообщаемому [5, c. 303-304]. 

 В английском языке модальность имеет различные лексические и 

грамматические способы выражения: специальные формы наклонений, 

модальные слова, модальные глаголы. 

Учитывая цель исследования, мы сконцентрируемся на модальных 

глаголах can (could), may (might), must (to have to, to be to), need, ought to, shall  

(should), will ( would). 

В материале исследования глагол can (могу, умею) употребляется как с 

перфектным, так и не перфектным инфинитивом: 

1) - But father, I can`t marry him! [Friends, s01e01] 

2) - But she could have checked into a hotel, left it there! [Sherlock s01e01] 

3) - Did he offer you money to spy on me? 

- Yes. 

- Did you take it? 

- No. 

- Pity, we could have split the fee. [Sherlock s 01e01] 
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Can в вопросительных предложениях, с вопросительными словами what, 

where, how имеет значение “и что (где, как) это он…”: 

4) How can you not remember which room? [Sherlock  s3;e2] 

5) What police inspector could have made that deduction?[ Sherlock s3;e1] 

С неперфектным инфинитивом глагол can с отрицанием означает 

невероятность совершения действия  или состояния в настоящем: 

6) We can’t giggle it’s a crime scene. [Sherlock s01e01] 

 С перфектным означает предположение в настоящем о невозможности 

действия или состояния в прошлом и в обоих случаях имеет значение «не 

может быть, чтобы»: 

7) She can’t have travelled more than 2-3 hours.[ Sherlock s1;e1] 

Can используется также для выражения возможности (или 

невозможности) что-то совершить согласно закону или правилам (формальное 

право): 

8) You can`t just break into my flat! 

 - You can`t withhold evidence – and I didn`t break it. [Sherlock s01e01] 

Форма could (мог, умел), способность  совершать действие в прошлом, 

встречается в значении: 

 «возможности»  
  

9)   So the killer must have driven here. Forgot the case was in the car[Sherlock 

s01e01] 

10) But she could have checked into a hotel, left it there! [Sherlock s01e01] 

11) I could be wrong, but I think that`s none of your business.[Sherlock s01e01] 

12) He could only keep her case by accident, if it was in a car.[Sherlock s01e01] 

13) She could be trying to tell us something. [Sherlock s01e01] 

Глагол  must выражает высокую степень уверенности, основанную на 

фактах и реализует значение «должно быть, несомненно, вероятно»: 

14) Dear God, what is it like in your funny little brains? It must be so boring. 

[Sherlock s01e01] 

15) I told Mike this morning I must be a difficult man to find a flatmate for. 

[Sherlock s01e01] 

Must встречается в сочетании с : 
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 неперфектным инфинитивом (выражение предположения, 

относящегося к настоящему): 

16) Dear God, what is it like in your funny little brains? It must be so boring. 

[Sherlock s01e01] 

 (предположение о совершении действия в момент речи): 

17) Your leg must be hurting you. Sit down. [Sherlock s01e01] 

 перфектным инфинитивом (предположение, относящееся к 

прошедшему): 

18) She must have had a phone or an organiser! [Sherlock s01e01] 

19) So the killer must have driven here. Forgot the case was in the car.   

But she could have checked into a hotel, left it there![Sherlock s01e01] 

Значения  must реализуют глаголы to have to и to be to. Если must 

употребляется для передачи морального долга, то to have to выражает 

необходимость, вызванную внешними обстоятельствами: 

20) Obviously, this is a frightening time for people, but all anyone has to do is 

exercise reasonable precautions.[Sherlock s01e01] 

21) Serial killers, always hard. You have to wait for them to make a mistake. 

[Sherlock s01e01] 

 To be to означает долженствование в силу договоренности или заранее 

намеченного плана:  

22) Let`s go with me. I am to take you home.[Sherlock s01e01] 

Для выражения предположения, относящегося к будущему, must 

заменяется на will probably: 

23) If you were to ask him he’d probably say his arch-enemy.[Sherlock s01e01] 

Модальный глагол may  имеет значение «может быть, возможно»: 

24) I can give you 2 minutes. - May need longer! [Sherlock s01e01] 

Другими словами, might выражает догадку о возможности чего-либо: 

25) So this investigation might move a bit quicker if you were to take my words as 

gospel. [Sherlock s01e01] 

26) I should really get back to work. - Yeah, otherwise  someone might get what 

they actually ordered! [Friends s01e03] 

27) You may as well eat. We might have a long wait. [Sherlock s01e01] 
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В отличие от  глагола may, might реализует значение предположение с 

большeй степенью неопределённости и сомнения: 

28) We have, what you might call… a difficult relationship. [Sherlock s01e01] 

Глагол should в сочетании с неперфектным инфинитивом имеет значение 

рекомендации и реализует значение «следует»: 

29) Potential flatmates should know the worst about each other. [Sherlock 

s01e01] 

30) She should not be wearing those pants. [Friends s01e03] 

Глагол ought to выражает большую вероятность: 

31) Got my eye on a nice little place in central London. We ought to be able to 

afford it.[Sherlock s01e01] 

Модальный глагол need (нужно, надо) выражает необходимость 

совершения действия: 

32) You need to bring Rachel in to question her. I need to question her! 

[Sherlock s01e01] 

33) - Look, there are people, like Ross, who need to shoot for the stars. With his 

museum and his papers getting published.[Friends s01 e03]   

Таким образом, рассмотрев разные подходы к определению модальности, 

мы понимаем её как функционально-семантическую категорию языка, которая 

выражает эмоциональное отношение говорящего к сообщаемой информации и 

зачастую реализуется посредством модальных глаголов, представляющих для 

нас особый интерес, так как призваны выражать личное отношение говорящего 

к предмету его высказывания. 

Актуальным контекстом для изучения языковых проявлений модальности 

является дискурс, как сложное коммуникативное явление, включающее кроме 

текста, еще и экстралингвистические факторы (знания про мир, мысли, 

установки, цели адресанта), необходимые для понимания высказывания. 

Подводя итоги исследования, отметим, что употребление разных 

значений модальных глаголов, которые широко используются в современном 

англоязычном дискурсе, имеет, зависимо от цели говорящего и его 

эмоционального состояния, разный иллокутивный эффект на адресата: 

побуждение (просьба, приказ), вопрос, сомнение, утверждение, обещание. 
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Перспективу исследования усматриваем в сравнительном изучении 

реализации оттенков модальности в современном британском и американском 

дискурсах. 
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Анотація: У статті здійснено аналіз лексико-фразеологічних способів репрезентації 

концепту MEMORY/ПАМ’ЯТЬ в англомовній та українськомовній лінгвокультурах. 

Виявлено специфічні риси змісту культурно-детермінованого лінгвоконцепту 

MEMORY/ПАМ’ЯТЬ з визначенням його етнокультурної специфіки.  

Ключові слова: аксіологія, концепт MEMORY/ПАМ’ЯТЬ, лінгвокультурологія, 

субконцепт, фразеологічна репрезентація. 

Аннотация: В данной статье осуществлен комплексный анализ лингвоконцепта 

MEMORY/ПАМЯТЬ в англоязычной и украинской лингвокультурах. Выявлены 

специфические черты содержания культурно-детерминированного лингвоконцепта 

MEMORY/ПАМЯТЬ с определением его этнокультурной специфики.  

Ключевые слова: аксиология, концепт MEMORY/ПАМЯТЬ, лингвокультурология, 

субконцепт, фразеологическая репрезентация.  

Annotation: The present article focuses on analyzing lexico-phraseological ways of 

representing the concept MEMORY in the English language and Ukrainian language 

linguocultures. There have been specific features of the content of the culturally determined concept 

MEMORY revealed with a special emphasis on its ethnocultural peculiarities.  

Keywords: axiology, concept MEMORY, linguoculturology, subconcept, phraseological 

representation.  

Актуальність нашого дослідження концепту MEMORY/ПАМ’ЯТЬ та 

способів його лексико-фразеологічної об’єктивації в англійській та українській 

мовах визначається тим, що лінгвоконцепт MEMORY/ПАМ’ЯТЬ є культурно 

значущим для більшості етноспільнот, оскільки він характеризується глобальністю 
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й універсальністю, що виявляється у вагомості цього психічного явища для життя 

будь-якої людини і суспільства (Є.В.Бондаренко, Л.С.Виготський, О.О.Прохоров, 

J.Helmert, S. Pannasch). Він опинився в центрі активного дослідження 

західноєвропейських лінгвокультурологів (M.Jare, H.Marcus, L. Bertz), однак у 

вітчизняному мовознавстві й досі не потрапив у фокус інтенсивного наукового 

інтересу [2; 4; 7], і дотепер не існує жодного комплексного монографічного 

дослідження цього концепту, здійсненого на матеріалі англійської або української 

мови, що підтверджує нагальність нашої розвідки.  

У цьому зв’язку, метою роботи є компаративний аналіз мовної онтології 

концепту MEMORY/ПАМ’ЯТЬ з акцентом на вивченні способів його лексико-

фразеологічного вираження в англійській та українській мовах у річищі 

когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології. 

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію наступних завдань: 

обґрунтувати лінгвокультурний статус концепту MEMORY/ПАМ’ЯТЬ; 

визначити специфіку дискурсивного функціонування лінгвоконцепту 

MEMORY/ПАМ’ЯТЬ; виявити змістовну специфіку лінгвоконцепту 

MEMORY/ПАМ’ЯТЬ, репрезентованого в англійській та українській мовах                 

з вивченням його асоціативних зв’язків, що показують наявність субконцепту 

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ в українській лінгвокультурі.  

Об’єктом дослідження є лінгвокультурний концепт MEMORY/ПАМ’ЯТЬ, 

репрезентований в англійській та українській мовах, а його предмет складає 

культурно-детермінована специфіка концептуального змісту, актуалізована 

лексико-фразеологічними засобами англійської та української мови.   

Матеріал роботи представлений прямими та метафоричними номінаціями 

пам’яті (200) із словників, художніх, публіцистичних та релігійних текстів 

англійською та українською мовами.  

Методологічною основою дослідження є теоретичні положення щодо 

особливостей функціонування лінгвоконцептів, представлені в працях з 

когнітивістики (М.М.Болдирєв, З.Д. Попова, Й.А. Стернін, С.А.Жаботинська, 

І.С.Шевченко, М.М.Полюжин), лінгвоконцептології й етнопсихології 

(С.Г. Воркачев, Д.Б.Гудков, В.І. Карасик, В.Б. Кашкін, В.В. Красних, 

Ю.А.Зацний, F.Ungerer, H.Schmid та ін.). 

Мета, завдання та теоретико-методологічні засади розвідки обумовили 

використання в роботі таких методів: загальних – дедуктивного, індуктивного; 

дискурсивний аналіз, аналіз дефініцій; інтроспекція. 
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Наукова новизна роботи полягає в авторському визначенні системних 

зв’язків між складниками змістовної архітектоніки концепту 

MEMORY/ПАМ’ЯТЬ, репрезентованого лексико-фразеологічними засобами 

англійської та української мови з виявленням конвергенцій та дивергенцій щодо 

його концептуалізованої та вербалізованої аксіології з акцентом на з’ясуванні 

специфіки функціональної онтології концепту, що вивчається.  

Лінгвокультурний концепт MEMORY/ПАМ’ЯТЬ є одним з основних і 

універсальних в мові та культурі. Механізми запам’ятовування входять до 

релігійних, соціальних, побутових ритуалів [9], а сама «пам’ять включається до 

різних типів дискурсу: філософський, психоаналітичний, соціологічний, 

біологічний, комп’ютерний, історичний, літературний» та ін. [4, c. 49]. 

Звертаючись до поняття «культурна пам’ять», історики культури акцентують 

увагу на тому, що завдяки пам’яті життя людини набуває двовимірності та 

двочасовості, що зберігаються на всіх етапах культурної революції та еволюції.  

На відміну від функціонування в англомовній лінгвокультурі концепт 

ПАМ’ЯТЬ виявляється обов’язковим для української концептосфери й 

відповідає критеріям, висунутим до культурно значущих концептів, а саме: 

1) поширеність згадування про нього в сильних місцях тексту – заголовку, 

початку і кінці; 2) використання цього імені чи його антонімів у назвах статей, 

книг, віршів; 3) створення метафор, що визначають роль концепту в картині 

світу мовця, а також метафор, що стали афоризмами; 4) використання цього 

імені для номінації матеріальних об’єктів: кораблів, клубів, кафе, тощо; 

5) існування у складі специфічних конструкцій для оформлення важливих 

категорій буття [1; 2]. 

Спостереження засвідчують наявність у поняттєвій складовій концепту 

ПАМ’ЯТЬ таких компонентів, як «розум», «мислення», «знання», «уміння», 

«голова», «серце», «зір», «слух», «свідомість», «добро», «зло» та ін [7, c. 172], при 

чому на лексичному рівні компоненти «розум», «мислення» виявляються в 

семантичній близькості дієслів згадувати, спогадувати і думати: А що, синку, – 

каже дід, – треба спогадати, а де то ми ті скирти будем закладати? (Є.Гуцало). 

Пам’ять може й протиставлятися мисленню, оскільки процес запам’ятовування 

сприймається як механічний, а мислення є динамічним: Наука в двох перших 

гімназіальних класах вимагала лише пам’яті, а не праці думок (І.Франко). 

Оскільки наслідком ментальної діяльності є знання, вони також пов’язані з 

пам’яттю, що є очевидним на вербальному рівні, коли пам'ять і знання семантично 
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зближуються: Every man’s memory is his private knowledge / Не мав куди йти Сивоок, 

тож подався по низу вздовж уділля і небавом був уже коло родимового обійстя, 

коло першого свого в житті дому, який знав і пам’ятав (П.Загребельний). 

Вагомими складовими поняттєвого компонента концепту 

MEMORY/ПАМ’ЯТЬ виявляютья ГОЛОВА, СЕРЦЕ, ДУША. У наївній картині 

світу пам'ять має певну локалізацію – в голові людини, що вербально 

репрезентується наступним чином: to bear in mind, to make a mental note, 

тримати в голові, вбити в голову (мозок), заховати в голові та ін. З точки зору 

наївного світосприйняття, голова є органом пам’яті й протиставляється душі і 

серцю як органам емоцій та почуттів, наприклад, вираз викинути з голови 

означає забути або «перестати думати про когось або щось», а вираз вирвати 

із серця означає не забути, а розлюбити. У ході роботи ми дійшли висновку, 

що такі наївно-мовні уявлення східних слов’ян, зокрема українців, про 

анатомію людини відрізняються від архаїчної західноєвропейської моделі [8], в 

якій органом пам'яті виступає, вочевидь, серце. Український вираз пам’ять 

серця вживається на позначення емоційної, а не інтелектуальної пам'яті. Це – 

спогади про що-небудь дороге, близьке, незабутнє: Не почує тиша ця глибока 

Голосу твого, друже мій… Пам'ять серця, – о, вона жорстока, Та без неї 

тяжче, як при ній! (М.Рильський). 

Аналіз фактичного матеріалу доводить, що пам’ять перебуває в тісному 

зв’язку з когніцією. У мові такий зв'язок передається через фразеологізацію, 

наприклад, by memory, to be out of one’s mind, to cross one’s mind, to occupy one’s 

mind, втратити пам'ять, вбитися в пам'ять, при повній тямі й пам'яті та ін. 

На лексичному рівні взаємозв’язок пам’яті і свідомості вербалізується 

переважним чином лексемами to memorize, to remember, to memory, пам’ятати, 

нaпам’ять, безпам’ятність, опам’ятати,  опам’ятатися, спам’ятатися.  

Етимологічний аналіз концепту також доводить спорідненість концепту 

MEMORY/ПАМ’ЯТЬ з концептами царини ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

Етимологічні паралелі виявляють зв’язок пам’яті з сумнівом, духом, волею, 

увагою, думкою, наміром, розумом, згадкою, любов'ю, а також з дієсловами: 

пам’ятати, згадувати, згадувати, що або безпосередньо включено в 

асоціативний ряд пам’яті (совість, любов, життя, думка, розум, спогад, згадка, 

пам'ятати, згадувати, нагадувати), або корелює  з ним (думати, вірити, цінувати, 

нагадувати, переконувати, умовляти, прагнути, рватися душею до чого-небудь). 



 238 

В українській мовній свідомості пам’ять виявляється тісно пов’язаною з 

добром і злом, що зафіксовано в пареміях: Добро пам’ятай, а зло забувай / 

Не поминай лихом, а добром, як хочеш / Добре довго пам’ятається, а лихе ще 

довше / Хто в пір’я проростає, той за бідного не пам’ятає та ін. На 

лексичному рівні знаходимо лексичні репрезентації злопам’ятний, 

злопам’ятність, злопам’ятство, незлопам’ятний, незлопам’ятність. В 

українській мові концепт ЗЛА ПАМ’ЯТЬ представлено екстенсивніше, ніж 

концепт ДОБРА ПАМ’ЯТЬ, що майже не має дериватів, окрім оказіональної 

лексеми добропам’ятний. Така диспропорція, очевидно, збігається з 

твердженням про те, що зло людина, на жаль, пам’ятає довше, ніж добро. 

У мові пам’ять вербалізується не лише як біологічний феномен, а і як 

феномен соціальний [6], коли йдеться про суспільну і колективну пам’ять. 

Зберігати пам’ять про своє минуле, своїх предків означає безперервність, 

спадкоємність поколінь у часі: Memory …is the historical diary peoples carry 

about (O.Wilde) / Звуть молодого місяцем і князем. У них дівчина сходить, як 

зоря. Шанують предків. А зберуться разом – у них тут пам’ять замість 

вівтаря. Згадають рід до сьомого коліна... (Л.Костенко). Суспільна пам’ять 

сприймається як необхідність для існування не лише народу, а й окремої 

особистості, це – інструмент володіння часом, опанування істини, це місточок 

між минулим і майбутнім. 

В філософії пам’ять пов’язана з чуттєвим, експериєнційним сприйняттям, 

з якого виникає здатність запам’ятовувати. Платоном та Арістотелем були 

сформовані основні уявлення про пам’ять, спогади, забування, забуття. Пам’ять 

у древніх греків позначалася як «спогад, в якому зберігається сприйнята 

інформація, що доповнюється особистим досвідом, а Платон розумів анамнесіс 

як основне значення пам’яті і пов'язував його з душею [6, c. 48]. 

Досліджуючи онтологію концепта MEMORY/ПАМ’ЯТЬ у психології, ми 

виявили, що пам’ять у наш час вивчається в світлі когнітивного підходу і 

визначається, як «здатність живої системи фіксувати факт взаємодії з 

середовищем, зберігати результат даної взаємодії у формі досвіду і 

використовувати його в поведінці, ототожнюючись з інформаційним 

пристроєм, що використовує знаки» [5, c. 6], оскільки у фокусі когнітивістики – 

проблему знання та інформаційних процесів, що вивчаютья на інтегративній 

основі філософії і психології, лінгвістики й культурології, нейронауки і 

вивчення штучного інтелекту [1; 3]. Зазначимо, що у лінгвістиці пам’ять 
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досліджується як «мовна пам’ять», «етимологічна пам’ять слова, «культурна 

пам’ять», «прихована пам’ять», при чому знаковість тут є ключовою 

властивістю, що об’єднує пам’ять і мову [1; 5].  

У соціології пам’ять розглядається як соціальна функція, що виступає у 

вигляді історичної пам’яті та є нерозривно пов'язаною з історичною свідомістю. 

Евристична цінність терміноконцепту MEMORY/ПАМ’ЯТЬ (за визначенням 

О.С.Кубрякової) полягає в його найбагатших потенціях, обумовлених саме тим, 

що пам’ять належить водночас до розряду і соціокультурних, і культурно-

мовних феноменів. 

Порівнюючи способи фразеологічної об’єктивації концепту 

MEMORY/ПАМ’ЯТЬ в англійській та українській мовах, нами було виявлено, що 

базовими семантичними ознаками його імені в українській мові є: 1) здатність 

людської душі утримувати і відтворювати в свідомості події; 2) запас 

збережених у свідомості вражень минулого; 3) думка; 4) мораль, совість; 

5) церковна служба за того, хто помер. В англійській мові, за результатами 

аналізу лексикографічних джерел, виявляємо наступні семантичні ознаки 

ключового слова-репрезентанта концепта, що вивчаєтья: 1) можливість людини 

пам'ятати минуле; 2) розумова здатність зберігати факти в свідомості і 

можливість їх відтворювати зусиллям волі або спонтанно; 3) період часу, 

протягом якого людина пам’ятає; 4) дар, що дозволяє зберігати знання про 

минуле і застосовувати їх в майбутньому; 5) ємність, де містяться знання; 

6) спогад, процеси згадування/забування; 7) образ, що зберігається у свідомості 

або картина події; 9) інформаційна ємність комп’ютера. 

Відсоток українських паремій, об’єднаних логемою «пам’ять-подяка»,              

в два рази перевищує відповідний відсоток прислів’їв англійською мовою, проте 

кількість прислів’їв, представлених логемою «пам'ять-життєвий досвід», значно 

вище в англійській мові. Зміст прислів’їв в логемі «практичне застосування 

пам'яті», «вибірковість/ненадійність пам’яті» і «пам'ять любові» в обох 

лінгвокультурах виявляється приблизно однаковим. В українській мові дуже багато 

фразеологізмів, об'єднаних логемою «злопам’ятність», при чому вони у 62%  

випадків корелюють з концептами РЕВНОЩІ, ЗАЗДРІСТЬ, ПОМСТА. В корпусі 

англомовного фактажу подібних прислів’їв не виявлено. Для українських прислів’їв 

характерною є побутова конкретика та іронічність вербалізації, а паремії 

англомовної лінгвокультури є більш дидактичними і декларативними. 
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Найяскравішою універсальною рисою концептуалізації та фразеологізації 

пам’яті в афоризмах як англійською, так і українською мовами є праксеологічна 

характеристика ставлення до минулого, ходу життя, переосмислення моральних 

категорій: 1) ПАМ’ЯТЬ – ДОСВІД (All water has a perfect memory and is forever 

trying to get back to where it was (T. Morrison) / Бережи в пам’яті імена великих 

людей і в своїх походах і діях з розсудливістю слідуй за їхнім прикладом 

(О. Суворов); 2) ПАМ’ЯТЬ – ЗНАННЯ (Memory is like a purse, – if it be over-full 

that it can not shut, all will drop out of it. Take heed of a gluttonous curiosity to feed 

on many things, lest the greediness of the appetite of thy memory spoil the digestion 

thereof (T. Fuller) / Якщо наука є пам’ять розуму, то мистецтво є пам’ять 

почуття (В. Солоухин); 3) ЗАБУДЬКУВАТІСТЬ – ЧУДОВА ВЛАСТИВІСТЬ 

ПАМ’ЯТІ (An angel has no memory (T. Southern) / Wisdom is founded on memory; 

happiness – on forgetfulness (M. Cooley) / Якби людина пам'ятала про всі 

пережиті прикрощі, в душі її не залишилося б місця для радості (І. Шевельов).   

Щодо аксіології фразеологізації концепту MEMORY/ПАМ’ЯТЬ, 

універсальними виявляються наступні: ПАМ’ЯТЬ – ПОДЯКА (In memory 

everything seems to happen to music (T.Williams) / Не згадуй про свої добрі справи, 

щоб пам’ятав про них Бог (І.Златоуст); ПАМ’ЯТЬ – ПАМ’ЯТЬ ЛЮБОВІ (Mild 

brown eyes beckon me to the past, but memory provides no clue (M.Cooley) / Найважче 

викинути з голови пам’ять серця (К. Кушнер); АМБІВАЛЕНТНІСТЬ Memory is 

imagination pinned down (M.Clarx) / Пам'ять оживляє навіть камені (Л.Українка).  

Перспективою подальшої роботи, зумовленою результатами нашої 

розвідки, фрагмент якої наведено у цій статті, вбачається поглиблене 

компаративне когнітивно-лінгвокультурне вивчення способів лексико-

фразеологічної актуалізації концепту MEMORY/ПАМ’ЯТЬ із зверненням до 

процедури когнітивного мапування та асоціативного експерименту на матеріалі не 

тільки англійської та української, а й французької мови.  
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню структурно-семантичних характеристик 

інновацій у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі, зокрема функціонуванню 

оказіональних одиниць.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию структурно-семантических 

характеристик инноваций в современном англоязычном публицистическом дискурсм, в 

частности функционированию окказиональных единиц. 
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Summary. The article is devoted to the study of structural and semantic characteristics of 

innovations in the modern English publicistic discourse. In particular, the functioning of 

occasionalisms has been analyzed. 

Key words: publicistic discourse, neologism, occasionalism. 

 

Актуальність даної теми обумовлена увагою в останні десятиліття як 

вітчизняних, так і закордонних лінгвістів до змін лексичного складу мов 

(В. І. Заботкіна, Ю. А. Зацний, С.М. Єнікєєва, О.В. Ребрій, R. Fisher). 

Підвищена зацікавленість в інноваціях обґрунтовується тим, що останнім часом 

в англійській публіцистиці з’являється великий прошарок нових слів та 

словосполучень, утворених з метою посилення прагматичного впливу на 

читача. Усі ці інновації потребують комплексного аналізу, досліджень 

основних джерел, способів та механізмів утворення.  

Питання орієнтованості мови на отримувача повідомлення розглядаються 

у межах лінгвістичної прагматики, де ця проблема трактується як “фактор 

адресата”. Серед існуючих способів номінації оказіональне словотворення є 

одним із найважливіших засобів номінації в англійській мові і поповнення її 

http://www.eprints.nottingham.ac.uk/
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словникового складу в даний час. Аналіз сучасних досліджень в галузі 

англійської лексики свідчить про відсутність спеціальних праць, присвячених 

вивченню структурно-семантичних характеристик оказіональних мовних 

одиниць у сучасному англомовному публицистичному дискурсі [2; 4; 5]. 

Об'єктом дослідження в даній роботі виступають оказіональні інновації, 

що функціонують у сучасних англомовних публіцистичних статтях.  

Предметом дослідження є структурно-семантичні характеристики 

оказіональних одиниць. 

Отже, мета роботи полягає у дослідженні специфіки утворення 

оказіональних слів у сучасній англійській мові. 

Вищезазначена мета вимагає вирішення наступних завдань: 

1) дати визначення поняття «оказіоналізм»; 

2) дослідити структурно-семантичні характеристики оказіональних 

одиниць, що виникають у сучасній англійській мові; 

Матеріалом для даного дослідження слугували 126 новотворів, обраних 

методом суцільної вибірки з американських та британських періодичних 

видань, фільмів та пісень.  

Методи дослідження включали структурно-семантичний аналіз та 

соціолінгвістичий метод. Отримані результати були узагальнені за допомогою 

кількісного аналізу.  

Теоретичною основою слугували праці у галузі неології вітчизняних 

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

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

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

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

Теоретична цінність роботи полягає в уточненні поняття інновації та 

визначенні ознак оказіональних одиниць, що становить доробок до неології.  

Практична цінність роботи  визначається отриманням значної кількості 

даних стосовно розвитку лексичного складу сучасної англійської мови. 

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

англомовними текстами.  

Мовна система розвивається на всіх рівнях, але з різним темпом 

інтенсивності. Найшвидше зміни помітні на лексико-фразеологічному і 

морфологічному рівнях, що проявляється у функціонуванні нових слів, сталих 
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словосполучень і словотворчих елементів. Фонетичний і синтаксичний рівні 

також зазнають змін, але вони менш помітні.  

Зважаючи на мету та завдання роботи, акцентуємо увагу на змінах, що 

ведуть до кількісних і якісних змін словникового складу сучасної англійської 

мови, призводять до поповнення і оновлення лексичного рівня лінгвальної 

системи. Зазначені зміни досліджує галузь лінгвістичної науки – неологія, 

тобто “розділ мовознавства, що досліджує нові слова (способи їх творення, 

типи значень, вживання)” [1, c. 105]. Ключовим поняттям сучасної неології є 

“неологізм”, “інновація”. Існують різні підходи до його визначення, наприклад, 

“слово або мовний зворот, створений для позначення нового предмета чи 

поняття” [3, с. 576] або “слово чи сполука, використані мовою в певний період 

на позначення нового або вже наявного поняття, чи в новому значенні й 

усвідомлюються як такі носіями мови” [6, с. 41] та ін.  

Так, сучасний лігнвіст Ю. А. Зацний під неологізмами англійської мови 

розуміє слова та словосполучення, що сприймаються носіями літературної мови 

окремого національного-територіального варіанта як нові (за формою або 

змістом) [5, с. 9].  

Дослідження інновацій завжди є надзвичайно актуальним, адже саме 

вони дозволяють найкраще зрозуміти та проаналізувати такі проблеми, як 

співвідношення мови та мовлення, мовна еволюція, креативний потенціал мови, 

соціальна сутність мови тощо. Об’єктом нашої зацікавленості виступають 

інновації англійської мови, які, в переважній більшості мають оказіональний 

статус, спричинений «плинністю» їхнього існування в якості засобів фіксації 

ситуативних параметрів мовлення. Спробуємо визначити феномен 

оказіональності з позицій сучасної лінгвістики.  

Під оказіональними розуміємо індивідуально-авторські, одиничні, не 

зафіксовані словниками мовні одиниці. Ми вважаємо за потрібне 

диференціювати нові слова на неологізми та оказіоналізми, протиставляючи їх 

як одиниці мови та мовлення. Неологізми кваліфікуються як такі, що є 

частиною мовної системи й можуть бути використані кожним мовцем у 

типових ситуаціях; а оказіоналізми – як слова, що виникають під час 

мовленнєвої комунікації і не виходять за межі конкретних ситуацій спілкування 

[4; 7; 8]. 
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Проаналізувавши виокремлені методом суцільної вибірки оказіональні 

інновації, можемо з’ясувати продуктивність способів словотворення, за 

допомогою яких у сучасній англійській мові створюються оказіональні 

одиниці: словоскладання, афіксація, скорочення, телескопія, конверсія. 

Розглянемо найпродуктивніші із задіяних способів та моделей 

оказіонального словотвору. 

(1) Dustin Hoffman has been a poor tutee, a street hustler, a soap-opera 

actress and an idiot savant. (Style).  

(2) An iPodder is easy to spot. (Cosmopolitan) 

(3) Сary Cooper, Professor of Organisational Psychology believes that there is 

a definite “type” who decided to upshift. (The Chicago Tribune) 

(4) Forget your urge to undecorate to give prospective buyers a blank slate 

(The Sunday Times ) 

(5) You can webster any word you’re not sure of (The Washington Post) 

(6) Hobbyists, part-timers, and dabblers suddenly have a market for their 

efforts. Smart companies discover ways to tap the latent talent of the crowd. 

It’s not outsourcing; it’s crowdsourcing (The Washington Post)  

(7) The North American pattern brands all adhere to a sizing standard set 

many years ago, while there is a need to vanity size the women’s apparel 

industry. In general, the pricier the clothes, the smaller the sizes must read 

(The Washington Post). 

(8) franglais : (français + anglais), slanguage: (slang+language) 

Отже, оказіоналізми у роботі визначаємо як клас лексичних інновацій, 

утворюваних для реалізації негайних комунікативних потреб мовця. Критерієм 

відокремлення оказіоналізмів від іншого класу інновацій – неологізмів – є 

невходження до системи мови.  

Проаналізувавши виокремлені методом суцільної вибірки оказіональні 

новотвори, можемо визначити наступні продуктивні способи їх творення у 

сучасній англійській мові: словоскладання (38 %), афіксація (30 %), скорочення 

(18 %), телескопія (9, 5 %), конверсія (4, 5 %). При цьому слід зазначити, що 

оказіональний словотвір не має принципових відмінностей від узуального 

стосовно залучення тих або інших способів та моделей. 

Перспектива подальшого дослідження полягає у вивченні особливостей 

створення різних видів оказіоналізмів. 
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У статті визначено жанрово-стилістичні особливості англомовних економічних 

статей, проаналізовано різні групи лексики, притаманної для комунікації в економічній 

галузі життя. 

Ключові слова: текст, економічна стаття, жанр. 

В статье определены жанрово-стилистические особенности англоязычных 

экономических статей, проанализированы различные группы лексики, характерные для 

коммуникации в экономической сфере жизни. 

Ключевые слова: текст, экономическая статья, жанр. 

The article reveals genre and stylistic peculiarities of English economic articles,                      

with the analysis of different groups of vocabulary used in the sphere of economic life. 

Key words: text, economic article, genre. 

 

У зв'язку з істотними змінами у функціонуванні багатьох сучасних мов                        

у галузі масової комунікації, обумовлені екстралінгвальними чинниками –  

масштабними трансформаціями у політично-економічному та культурному 

житті нашого суспільства, необхідним видається вивчення стилістичних 
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особливостей сучасної мови засобів масової інформації, а саме: мови 

економіки. 

Економіка по всьому світу останнім часом переживає велику кількість 

трансформацій, пов’язаних з різноманітними процесами та явищами, що 

викликає появу нових мовних одиниць та зумовлює актуальність нашого 

дослідження. 

Об’єктом дослідження стала лексична складова економічних текстів. 

Предметом вивчення є жанрово-стилістичні особливості лексики 

економічних статей. 

Метою даного дослідження є виявлення та загальна характеристика 

жанрово-стилістичних особливостей текстів економічної тематики.  

Задачі, що постають в рамках цієї роботи, є наступними:  

1) розглянути жанрові особливості економічних статей;  

2) вивчити лексичні риси економічних текстів. 

Для досягнення поставленої мети було використано матеріал                                

з аутентичних англомовних періодичних видань загальним об’ємом                         

100000 друкованих знаків, зміст якого дає можливість провести аналіз                           

жанрово-стилістичних особливостей текстів економічної тематики. 

У кожному стилі слово виконує різні функції: наукова мова прагне 

обмежити значення слова поняттям – чітким, окресленим, стабільним, а 

розмовна мова відрізняється найбільшою рухливістю слова, яке має широке, 

розпливчасте значення. Для слова у художній літературі характерне оголення 

його внутрішньої форми, закладеної у ньому образності, мінливе внаслідок 

творчої діяльності митця, який свідомо використовує можливості лексики. 

Для визначення жанрових характеристик економічної статті спочатку 

розглянемо поняття тексту. Найбільш релевантним бачиться визначення тексту 

як відрізку писемного мовлення, в якому мовну реалізацію отримує певна 

ситуація як змістовна єдність, побудована за певним комунікативним планом 

для реалізації певного комунікативного наміру [3, с. 124].  

За визначенням І.Р. Гальперіна, текст є витвором мовленнєвотворчого 

процесу, що є завершеним та об’єктивованим  у вигляді письмового документу, 

літературно оброблене у відповідності до типу такого документу; витвір, що 

складається із заголовка (назви) та ряду особливих одиниць (надфразових 

едностей), об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, 

стилістичного зв’язку. Такий витвір завжди має певну цілеспрямованість та 
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прагматичну настанову [4, с. 18]. Отже, текстом може бути будь-який 

мовленнєвий витвір, що реалізується у графічній або звуковій формі 

(незалежно від  способу його породження та сприйняття комунікантами). 

У формуванні тексту як єдиного цілого вирішальну роль грає його 

призначення, навіщо та з якою метою він створюється. «Призначення тексту є 

не чимось зовнішнім  у відношенні до його лінгвальних ознак, а його 

внутрішнім орієнтиром та регулятором, що обумовлює  і саме конструювання 

тексту, і його дію» [8, с. 5-6]. Таким чином, однією з найважливіших ознак 

певної організації тексту є його прагматична спрямованість на реципієнта, яка 

призводить до досягнення результату, що був заданий   продуцентом цього 

тексту. 

За комунікативною функцією, газетна економічна стаття, безперечно, 

належить до інформативного типу тексту та відрізняється наступними 

ознаками: інформативність, аргументативність, відбиття авторської думки  та 

ін. Ще однією важливою специфічною ознакою економічної статті як типу 

публіцистичного тексту є приналежність до масової комунікації – тексти такого 

типу, як правило, характеризуються спрямованістю на масову аудиторію [6]. 

Вони розраховані на масового читача, тобто реципієнта достатньо різнорідного 

з точки зору професійної приналежності, але однакового освітнього та 

культурного рівня. На відміну від інших текстів публіцистичного стилю, 

переважно суто розважального типу, економічні статті спрямовані на визначену 

аудиторію передбачено високого рівня освіти та спільної професійної 

приналежності. 

Тематичний репертуар економічних статей відрізняється певною 

різноманітністю, хоча й не виходить за межі економічних відносин, але це 

досить відносно, оскільки такі відносини поширюються на багато галузей 

суспільного життя. Усе тематичне різноманіття обмежуються двома 

чинниками: 1) соціальним замовленням – той чи інший орган друку виконує 

певне соціальне замовлення; 2) актуальністю та якістю інформації – інформація 

має бути оперативною та представляти інтерес для тих, кому адресована [1]. 

Ще однією досить чіткою ознакою газетних економічних статей є 

експліцитна вказівка на авторство. Таким чином, всі статті так чи інакше 

містять можливі зауваження, що відбивають власну думку журналіста. 

У великих за розміром статтях образу автора відводиться головне місце, 

інформація про певну ситуацію проходить крізь призму авторського «я». До 
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цього у викладенні матеріалу проявляється особистісна забарвленість – 

суб’єктивна модальність [5, с. 78].  

Газетну економічну статтю визначаємо як тип публіцистичного тексту, 

основним комунікативним призначенням якого є інформування та вплив на 

однорідного/неоднорідного, масового за своїм складом читача про стан 

економічних відносин у різних країнах [7]. 

При розгляді прагматичних вимірів тексту, особливо публіцистичного, 

великого значення набуває його дослідження в плані мовленнєвого впливу. У 

широкому змісті термін «мовленнєвий вплив»  функціонує для позначення 

впливу на індивідуальну та /чи колективну свідомість та поведінку реципієнтів, 

який здійснюється за допомогою засобів різноманітних семіотичних систем, 

зокрема, одиниць природної мови, засобів паралінгвальних систем, естетичних 

кодів і т.і. [8]. У більш вузькому значенні цей термін використовується для 

вказівки на ефект застосування особливостей функціонування елементів 

вищезазначених семіотичних систем з метою оказати вплив на свідомість та 

поведінку реципієнта тексту. 

Функція повідомлення обумовлює вживання нейтральної, 

загальностильової лексики, в якій особливу роль грає політична, економічна –  

взагалі концептуальна лексика, наприклад: слова-терміни: маркетинг, 

менеджмент, бізнес, біржа, ідеологія, курс валют, роздержавлення, а також 

усталені лексеми, що постійно зустрічаються на газетних шпальтах.  

Висвітлення економічної тематики вимагає таких слів, як: budget –  

бюджет, investment –  інвестиції, inflation –  інфляція, auction –  аукціон, 

arbitrage –  арбітраж, audit –  аудит, raw materials –  сировинa, licensing –  

ліцензування, bankruptcy –  банкрутство, monopoly –  монополізм, society –  

товариство, natural monopolies –  природні монополії, labor market –  ринок 

праці, duty –  митo. 

Названа вище лексика вживається і в інших стилях (науковому, 

офиційно-діловому), проте у публіцистичному стилі вона набуває особливої 

функції –  створити реальну картину подій і передати адресату враження 

журналіста щодо цих подій і ставлення до них.  

У публіцистичному стилі для опису різноманітних галузей суспільного 

життя використовується все багатство словника, яке за необхідностю 

поповнюється журналістами за допомогою термінів, іноземних слів, історизмів. 
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Враховуючи макросоціальні економічні чинники, а саме глобалізацію, 

революцію у сфері менеджменту, вплив сучасних комп’ютерних і 

телекомунікаційних технологій, ми виокремили наступні ідеографічні групи у 

сучасних економічних текстах: 1) “Розвиток світової економіки”, 

2) “Реорганізація управління мезо- та мікроекономікою”, 3) “Економічна 

діяльність в умовах НТП”. 

Соціальна значущість процесів та явищ, характерних для сучасного етапу 

економічних перетворень та науково-технічної революції, зумовлює 

формування досить розгалужених ідеографічних груп.  

Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому аналізі економічних 

текстів з метою виявлення мовних інновацій. 
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Науковий керівник: ст. викладач Воробйова І.М. 

 

Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування внутрішнього діалогу                      

в художньому дискурсі та його аналізу як мовного явища. 

Ключові слова: дискурс, внутрішнє мовлення, внутрішній діалог, мовне явище, 

синтаксичні, лексичні, граматичні особливості. 

Статья посвящена анализу особенностей функционирования внутреннего диалога в 

художественном дискурсе и его анализа как языкового явления. 

Ключевые слова: дискурс, внутренняя речь, внутренний диалог, язык, явление, 

синтаксические, лексические, грамматические особенности. 

The present article is devoted to analyzing the peculiarities of inner dialogue functioning 

and its analyzing as the language phenomenon. 

Key words: discourse, inner speech, inner dialogue, language phenomenon, syntactical, 

lexical, grammatical peculiarities. 
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Текст є найбільш складним і суперечливим рівнем мовної системи, адже 

саме в ньому сходяться та взаємодіють інші рівні цієї системи, мобілізуються та 

актуалізуються основні функції мови, насамперед когнітивна та комунікативна. 

У зв’язку з цим вагоме місце займають аспекти художнього мовлення, серед 

них особливо важливим є вивчення внутрішнього мовлення (ВМ) 

(внутрішнього діалогу). 

Актуальність дослідження визначається необхідністю комплексного 

аналізу психологічної природи мовної структури та функціонування 

внутрішнього діалогу (ВД) в зв’язку з тим, що це явище має особливості, які 

відрізняють його від інших форм внутрішнього мовлення, які мають 

відображення в художньому тексті. Актуальність дослідження обумовлена 

також художньою цінністю та високою продуктивністю стилістичного прийому 

внутрішнього діалогу в сучасній художній літературі. 

Теоретичні дослідження щодо особливостей існування та функціонування 

внутрішнього мовлення базуються на працях вчених – представників різних 

галузей лінгвістики, зокрема теорії дискурсу (О. І. Морозова, І. С. Шевченко, 

М. Л. Макаров, Т. А. ван Дейк) та теорії внутрішнього мовлення 

(О. А. Андрієвська, М. О. Соколова, К. Я. Кусько, В. А. Кухаренко) та ін.  

Мета дослідження – вивчення головних функцій внутрішнього діалогу як 

особливої форми інтерперсонального спілкування та аналіз морфологічних, 

лексичних та синтаксичних особливостей внутрішнього діалогу як засобу 

репрезентації внутрішнього мовлення персонажа художнього твору. 

Об’єктом дослідження є прояви внутрішнього діалогу в художньому 

дискурсі. 

Предметом дослідження є особливості (граматичні, лексичні, 

синтаксичні) вживання ВД в англомовній прозі. 

Матеріал дослідження складають 250 прикладів функціонування ВД                    

на матеріалі творів Е. Хемінгуея. 

Методологічну основу дослідження становлять метод порівняльного 

аналізу, метод узагальнення та систематизації інформації, а також методи 

дискурсивного аналізу. Завдання нашого дослідження полягають в тому, щоб 

здійснити аналіз ВМ та внутрішнього діалогу як його різновиду, виявити 

особливості вживання ВД в художньому англомовному творі та проаналізувати 

особливості лексики, морфології та синтаксису ВД. 
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ВМ – це явище не тільки психологічне та лінгвістичне, його процеси 

пов’язані і з соціальними та ідеологічними процесами. У процесі ВМ 

відкривається різностороння взаємодія лінгвопсихологічних та соціально-

психологічних факторів, котрі у якоїсь мірі визначають її складний механізм.  

Різноманіття форм ВД має певний функціональний зміст                                       

у життєдіяльності особистості та виконує наступні функції: комунікативну, 

пізнавальну, регуляторну. До регуляторних функцій відносяться зміни замислу, 

програми рішення задач, утворення особливих форм розумового процесу та ін. 

Наступною рисою ВД є його ненавмисний, мимовільний характер.                             

Для ВД властиві редукованість, стислість мовлення, використання різних 

лексичних засобів, що компенсують згорнутість та стислість мовної форми ВД 

робить цю форму багатофункціональною. 

Для аналізу ВД ми використовуємо твори Ернеста Хемінгуея – майстра 

стислого психологічного малюнка та стриманого, але повного та вичерпного 

опису. 

Художній текст – це не тільки відображення навколишнього світу, але й 

вираження мовними засобами моделі авторського ставлення до світу. 

Особистість автора проявляється у художньому тексті багатопланово, на різних 

рівнях – і у мові, і у сюжеті, і у характері, темах, ідеях. У художній літературі 

існує розподіл функцій між засобами викладення. За засобами традиційно 

закріплюються конкретні функції. Так, внутрішній діалог звичайно 

використовуються для: 

1) зображення подій крізь свідомість героя, передачі історичної та 

політичної атмосфери: 

I wish that I was with the British. It would have been much simpler. Still I 

would probably have been killed. Not in this ambulance business. British ambulance 

drivers were killed sometimes. Well, I knew I would not be killed. Not in this war.                     

It did not have anything to do with me. It seemed no more dangerous to me myself 

than war in the movies. I wished to God it was over though. Maybe it would finish 

this summer. Maybe the Austrians would crack. They had always cracked in other 

wars. What was the matter with this war? Everybody said the French were through. 

Rinaldi said that the French had mutinied and troops marched on Paris. (2, р. 56–57) 

2) відображення справжніх думок героя, того, що дійсно його хвилює: 

All right, what was I going to do now? I couldn’t bring in a load because you 

have to have money to buy the booze and besides there’s no money in it any more. 
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The town is flooded with it and there’s nobody to buy it. But I was damned if I was 

going home broke and starve a summer in that town. Besides I’ve got a family… Hell, 

I didn’t even have enough money to put in gas. It was a hell of a note, all right. Some 

Mr. Johnson. (4, р. 34) 

3) вираження емоційного стану, зокрема негативних емоцій, коли думки 

героя переповнені ненавистю чи гнівом, коли герой роздратований чи надмірно 

схвильований. У таких випадках внутрішня мова точно відображає справжні 

почуття, нічого не приховуючи від читача: 

Not yet, he thought. No, better not yet. Christ, that was lucky. What the hell 

difference does it make to Albert when he’s dead? Saves his old woman to bury him. 

That big-faced bastard. That big-faced bastard. That big-faced murdering bastard. 

Christ, I’d like to take him now. But I better wait. (8, р. 127) 

4) вираження емоційного напруження і перевантаження героя, 

надзвичайно складної стресової ситуації:  

Catherine was in bed now between two sheets, over her and under her. Which 

side did she sleep on? Maybe she wasn't asleep. Maybe she was lying thinking about 

me. Blow, blow, ye western wind. Well, it blew and it wasn’t the small rain but the 

big rain down that rained. It rained all night. You knew it rained down that rained. 

Look at it. Christ, that my love were in my arms and I in my bed again. That my love 

Catherine. That my sweet love Catherine down might rain. Blow her again to me. 

Well, we were in it. Every one was caught in it and the small rain would not quiet it. 

“Good-night, Catherine,” I said out loud. “I hope you sleep well. If it’s too 

uncomfortable, darling, lie on the other side,” I said. “I’ll get you some cold water. 

In a little while it will be morning and then it won’t be so bad. I’m sorry he makes 

you so uncomfortable. Try and go to sleep, sweet.” (2, р. 179–180)  

5) посилення ефекту трагізму того чи іншого становища героя: 

But what if she should die? She won’t die. But what if she should die? She 

won’t. She’s all right. But what if she should die? She can’t die. But what if she 

should die? Hey, what about that? What if she should die? (2, р. 277) 

6) відображання моральних пошуків, роздумів героя у спромозі зрозуміти 

реальність, осягнути її закони, які так часто йдуть усупереч власним поглядам. 

ВД стає засобом художнього зображення, що розкриває еволюціонування 

думки і світосприйняття героя, його моральних поглядів: 

It makes you nervous, she thought. But you have to sleep. I wonder how Eddie 

would be if we were married. He would be running around with some one younger I 
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suppose. I suppose they can’t help the way they’re built any more than we can. I just 

want a lot of it and I feel so fine, and being someone else or someone new doesn’t 

really mean a thing. It’s just it itself, and you would love them always if they gave it 

to you. The same one I mean. But they aren’t built that way. They want someone new, 

or someone younger, or someone that they shouldn’t have, or someone that looks like 

someone else. Or if you’re dark they want a blonde. Or if you’re blonde they go for a 

redhead. Of if you’re a redhead then it’s something else. A Jewish girl I guess, and if 

they’ve had really enough they want Chinese or what do you call thems or goodness 

knows what. I don’t know. (2, р. 186–187) 

Використовуючи ВМ як засіб характеризування героя, автор намагається 

передати не тільки її зміст, але й показати сам процес виникнення думок та 

почуттів. Предметом нашого дослідження повинні стати морфологічні та 

лексичні особливості, синтаксична структура та стилістичні функції ВД. 

Морфологічні признаки ВД відкриваються передусім у прономінальній та 

темпоральній сферах. Для зображення ВМ характерно домінування форми 

третьої особи, причина продуктивності якої є здатність автора бути своєрідним 

посередником між об’єктом зображення та читачем. Наприклад: 

He had decided it was not worth while to write a running story and would 

write up the corrida back in the office. What the hell was it anyway? Only a 

nocturnal. If he missed anything he would get it out of the morning papers. He took 

another drink of the champagne. He had a date at Maxim’s at twelve. Who were these 

bull-fighters anyway? Kids and bums. A bunch of bums. (4, р. 214)  

Транспозиція з перспективи 3-ї особи на перспективу першої також                    

є ведучою морфологічною ознакою ВД. У процесі опису морфологічних ознак 

ВД важливе місце посідає аналіз категорії художнього часу. Відмінною рисою 

художнього твору є розмежування «сюжетного часу» та «часу автора».                 

Для передання сюжету, наприклад, у оповіданні «Старик та море» Хемінгуей  

використовує переключення від Past Simple до Past Perfect або Present Indefinite: 

He waited with the line between his thumb and his finger, watching it and                     

the other lines at the same time for the fish might have swum up or down. Then came 

the same delicate pulling touch again. 

He'll take it," the old man said aloud. God help him to take it." 

He did not take it though. He was gone and the old man felt nothing. 

He can't have gone," he said. Christ knows he can't have gone. He's making                 

a turn. Maybe he has been hooked before and he remembers something of it. 
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Then he felt the gentle touch on the line and he was happy. 

It was only his turn," he said. He'll take it." (3, р. 56–57) 

Таким чином, головними морфологічними особливостями ВД є зміна 

перспективи оповідання від третьої особи до першої, зміна від дійсного способу 

дієслова до наказового і перехід від одного часу до іншого.  

Спонтанність, незапрограмованість ВМ передбачають використання 

стереотипної, типової лексики та стійких мовних оборотів на фоні 

загальновживаної лексики, сутністю яких є індивідуалізована репрезентація 

суб’єктного плану. До таких засобів відносяться емоційно-експресивна лексика, 

а також модальна та стилістично забарвлена лексика. Наприклад, в оповіданні 

«The Old man and The Sea» читач у думках рибалки зустрічається з назвами 

багатьох риб та рибацьких термінів: tuna, flying fish, marlin, dolphin, sardine, blue 

runner, yellow jack, аlbacore, bait, hook, cut off, etc. У романі «Прощавай, зброє!» 

ми бачимо часте використання воєнних термінів та понять, пов’язаних із 

воєнними подіями, зображеними у романі: 

There was still a certain amount of shelling, he said, but not many wounded. 

There would be many sick now the rains had started. The Austrians were supposed to 

attack too, but they had not brought up any new troops so he thought that was off too. 

Food was scarce and he would be glad to get a full meal in Gorizia. What kind of 

supper had I had? I told him and he said that would be wonderful. (1, р. 167) 

Характерною ознакою ВМ є дуже широке вживання модальної лексики, 

що є надзвичайно важливим засобом індивідуалізації та психологізації 

зображення. Застосовуються практично усі модальні дієслова, наприклад: 

The poor homeless man. I ought to stay with him, but I know that is too much 

for him to bear. I am ashamed and disgusted with myself and I hate what I have done. 

It all may turn out badly too. But I must not think about that. (2, р. 170) 

Характерною ознакою ВД є також часте вживання модальних слів maybe, 

perhaps, probably, certainly, of course, etc. та повторення певної лексики, що дає 

змогу зробити акцент на відношенні героя до того чи іншого явища у його 

житті, що зазвичай має трагічний характер: 

What reason is there for her to die? There's just a child that has to be born, the 

by-product of good nights in Milan. It makes trouble and is born and then you look 

after it and get fond of it maybe. But what if she should die? She won't die. But what 

if she should die? She won't. She's all right. But what if she should die? She can't die. 

But what if she should die? Hey, what about that? What is she should die? (2, р. 277) 
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Але повторення можуть бути використані із метою підкреслення 

щасливого стану героя, радості, що його переповнює, а також для підкреслення 

сумнівів, хвилювань, того, що більш усього бентежить героя.  

У плані синтаксису, властивого ВД, можна виділити редукованість 

структур, інверсію, безсполучникові конструкції при відношенні підрядності, 

перевага запитальних речень. Ці форми цілком властиві й для зовнішнього 

діалогу, але у внутрішньому діалозі вони несуть свою специфічну функцію. 

Домінантною рисою синтаксису внутрішнього діалогу можна назвати питальні 

речення. Ця особливість пов’язана з психологічною природою ВД. Зміст 

запитального речення – запит про невідоме, про те що турбує. Питальні 

речення у ВД є проявом психологічної природи внутрішнього мовлення. 

Наступною ознакою є редукованість мови героя, що відображає 

спонтанність ВД, наприклад: 

I was not made to think. I was made to eat. My God, yes. Eat and drink and 

sleep with Catherine. To-night maybe. No that was impossible. But to-morrow night, 

and a good meal and sheets and never going away again except together. (1, р. 208) 

Типовою рисою синтаксичного устрою ВД є наявність паралельних 

конструкцій – речення, що мають єдину чи схожу синтаксичну модель і 

розташовані один за одним. Вони надають чіткий ритм мові: 

How do you get through nights if you can't sleep? I guess you find out like you 

find out how it feels to lose your husband. I guess you find out all right. I guess you 

find out everything in this goddamned life. I guess you do all right. I guess I'm 

probably finding out right now. You just go dead inside and everything is easy. You 

just get dead like most people are most of the time. (2, р. 199) 

Також використовується інверсія як прийом створення експресії                          

в художньому тексті.  

Проаналізував синтаксичні ознаки ВД, ми робимо висновок,                            

що синтаксис ВД має такі властивості: домінування запитальних речень, 

редукованих конструкцій, паралельні конструкції, інверсія. 

ВД, як літературно-художній метод, має велике майбутнє, тому                         

що використовуючи цей метод автор спирається не тільки на своє уявлення та 

інтуїтивне почуття того, як має проходити той чи інший процес у людини, але й 

на дані численних психологічних досліджень, які встановили природність 

внутрішнього діалогу у людини.  
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Стаття присвячена дослідженню ідеографічних характеристик інновацій сучасного 

англомовного публіцистичного дискурсу, зокрема функціонуванню оказіоналізмів.  
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Статья посвящена исследованию идеографических характеристик инноваций 

современного англоязычного публицистического дискурса, в частности функционированию 

окказионализмов. 
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The article is devoted to the study of ideographic characteristics of innovations in the 

modern English publicistic discourse. In particular, the functioning of occasionalisms has been 

analyzed. 

Key words: publicistic discourse, innovation, neologism, occasionalism. 

 

Підвищена зацікавленість до інновацій обґрунтовується тим, що останнім 

часом в англійській публіцистиці з’являється великий прошарок нових слів та 

словосполучень, утворених з метою посилення прагматичного впливу на 

читача. Усі ці інновації потребують регістрації, опису, класифікації та 

досліджень основних джерел утворення. Актуальність даної теми обумовлена 

увагою в останні десятиліття як вітчизняних, так і закордонних лінгвістів до 

змін лексичного складу мов (С.М. Єнікєєва, В. І. Заботкіна, Ю.А. Зацний, 

О.В. Ребрій, R. Fisher та ін.). 
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Об'єктом дослідження в даній роботі виступають неологізми та 

оказіоналізми, що функціонують у сучасних англомовних публіцистичних 

статтях.  

Предметом дослідження є ідеографічні характеристики інновацій у 

публіцистичному дискурсі. 

Отже, мета роботи полягає у дослідженні зв’язку між виникненням 

інновацій та соціальними чинниками, а також вивчення специфіки 

функціонування неологізмів та оказіоналізмів у сучасному англомовному 

публіцистичному дискурсі. 

Вищезазначена мета вимагає вирішення наступних завдань: 

1) розмежувати поняття «інновація», «неологізм» та «оказіоналізм»; 

2) уточнити поняття публіцистичного дискурсу та описати його 

специфічні ознаки як контексту появи та функціонування інновацій; 

3) дослідити ідеографічні характеристики неологізмів та 

оказіоналізмів, що функціонують у сучасному публіцистичному дискурсі. 

Матеріалом для даного дослідження слугували 106 новотворів, обраних 

методом суцільної вибірки з американських та британських періодичних видань 

та новинних сайтів за 2014-2015 рр. 

При аналізі мовного матеріалу та для досягнення конкретної 

дослідницької мети були використані наступні методи дослідження: загально-

теоретичні методи аналізу та синтезу, метод суцільної вибірки, метод 

семантичного аналізу і соціолінгвістичий метод. Отримані результати були 

узагальнені за допомогою кількісного аналізу. 

Теоретична цінність роботи полягає в уточненні поняття публіцистичного 

дискурсу та визначенні ознак новітніх узуальних та оказіональних мовних 

одиниць, що становить доробок до галузі соціолінгвістики, лінгвістики тексту, 

лексикології, стилістики та неології.  

Практична цінність роботи  визначається отриманням значної кількості 

даних стосовно розвитку лексичного складу сучасної англійської мови. 

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

англомовними публіцистичними статтями, а також при читанні лекцій зі 

стилістики, лексикології, лінгвістики тексту.  

Більшість дослідників дискурсу погоджуються, що дискурс – це форма 

використання мови (language in use). Учений Т. А. ван Дейк надає наступні 

визначення дискурсу: у широкому смислі дискурс є комунікативною подією, 
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що відбувається між мовцем і слухачем (спостерігачем і ін.) у процесі 

комунікативної дії у визначеному часовому, просторовому контексті  [2, с. 312]. 

На думку лінгвіста, дискурс – це просте зчеплення фраз, неперервне 

висловлювання. Ця комунікативна дія може бути мовною, письмовою, мати 

вербальні і невербальні складові. У вузькому смислі виділяють тільки 

вербальну складову (комунікативна дія) і говорять про неї далі як про «текст» 

чи «розмову». При цьому термін «дискурс» позначає завершений «продукт» 

комунікативної дії чи такий, що триває, його письмовий чи мовленнєвий 

результат, який інтерпретується реципієнтами [2, с. 320]. 

Н. Д. Арутюнова   визначає   дискурс    як: «.... зв'язний текст у сукупності 

з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними 

чинниками; текст, узятий у подієвому аспекті... Дискурс – це мовлення, 

«занурене в життя». Тому термін «дискурс», на відміну від терміна «текст», не 

застосовується до давніх і інших текстів, зв'язок яких з живим життям не 

відновлюються безпосередньо» [1, с. 175]. 

Розуміючи дискурс згідно з визначенням, запропонованим 

представниками Харківської лінгвістичної школи, як мовленнєво-

комунікативну діяльність, що протікає у широкому соціокультурному контексті 

та є сукупністю процесу і результату [4, с. 2], публіцистичний дискурс 

визначаємо як інституалізовану мовленнєво-комунікативну діяльність, що 

реалізується у межах публіцистичних засобів масової інформації. Здатність 

публіцистичного дискурсу до відображення актуальних проблем як соціуму                 

в цілому, так і окремих його представників робить його адекватним контекстом 

для аналізу лексичних інновацій різних типів [3]. 

Термін «інновація» включає в себе як узуальні, так і оказіональні 

новотвори сучасної англійської мови, проте, зважаючи на мету і завдання 

нашого дослідження, вважаємо за потрібне розмежувати поняття неологізму та 

оказіоналізму. 

Неологізми визначаємо як нові слова, що відбивають зміни                                 

в навколишній дійсності та  відповідають соціальним потребам мовного 

колективу [5]. Номінативна, функціональна, семантична і стилістична 

неоднорідність лексичних неологізмів призвела до усвідомлення необхідності 

детальнішої класифікації класу лексичних інновацій. 
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Основним критерієм розподілу інновацій на класи вважаємо входження / 

невходження до узусу. Відповідно до нього, на кожному етапі розвитку мови в 

ній можна виділити лише два класи інновації – неологізми та оказіоналізми. 

Услід за О.Г. Ликовим, оказіоналізми розуміємо як вираження протиріччя 

між фактом мовлення, з одного боку, і системою і нормою мови, з іншого.                 

Ця інновація хараткризується наступними ознаками, а саме: приналежність                         

до мовлення, одноразовість, контекстуальна залежність, непередбачуваність, 

номінативна факультативність, експресивність, ненормативність, творимість, 

невідтворюваність, словотворча похідність синхронно-діахронна дифузність, 

нездатність до утворення контексту [8]. 

Розглянемо семантичну віднесеність неологізмів за класифікацією, 

представленою у словнику нових слів англійської мови The Oxford English 

Dictionary of New Words [9, с. 7-8]. Проаналізувавши обрані методом суцільної 

вибірки неологізми, що пов’язані з багатьма сферами англомовного 

суспільства, ми виокремили 5 тематичних груп.  

 І. Наука та технології (лексика, пов’язана за тематикою з будь-якою 

сферою науки, науковий жаргон, що увійшли до складу загальновживаного 

словника). До цієї групи належить найбільша кількість проаналізованих 

новоутворень – 40, 5 %. 

ІІ. Дозвілля та спосіб життя (лексика, що пов’язана за тематикою з 

домівкою та інтер’єром, модою, ЗМІ, розвагами, їжею та напоями, дозвіллям). 

До цієї групи слів відноситься 25% від усієї кількості проаналізованих 

неологізмів. 

ІІІ. Людина та суспільство (соціальні угрупування, слова, що стосуються 

людей з особливими  характеристиками, соціальні проблеми, освіта та 

добробут) частка лексики цієї семантичної групи від загальної кількості складає 

16%. 

IV. Бізнес (лексика, що пов’язана за тематикою з роботою, фінансами, 

економікою, торгівлею, складає 8 %).  

V. Молодіжна культура (слова, які використовуються переважно 

молоддю). Частовживані слова серед молоді, що зазвичай відносяться до 

розмовного та стилістично зниженої лексики, досить часто зустрічаються у 

сучасних текстах публіцистичного дискурсу. Неологізми, що позначають 

важливі елементи молодіжної культури, становлять 10,5 % від загальної 

кількості розглянутих новотворів.  
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Нами була зроблена спроба представити основні ідеографічні групи 

інновацій за останні 14 років, з урахуванням суспільно значущих факторів. 

Серед нової лексики переважають номінації, нові як за формою, так і за 

змістом. Проаналізувавши їх ідеографічні характеристики, зазначимо, що 

особливо велика кількість неологізмів з’явилась у сфері комп’ютерних 

технологій (поняття, що пов’язані із типами та структурою комп’ютерів та 

інших електронних пристроїв, лексичні одиниці на позначення управління 

процесами на них) – група «Наука та технологія» – 40,5 %, окрім цього 

виокремлюємо групи: «Дозвілля та спосіб життя» – 25 %, «Людина та 

суспільство» – 16 %, «Бізнес» – 8 %,  «Молодіжна культура» – 10,5 %, 

Перспектива дослідження полягає у вивченні структурних 

характеристики таких інновацій. 
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Ця стаття присвячена жіночому стилю спілкування. У статті докладно розглянуто 

ранні дослідження мовленнєвої поведінки статей. Проаналізовані основні риси жіночого 

стилю спілкування в англійській мові та доказано те, що відмінності у мові чоловіків та 

жінок не є системними та носять, як правило, вірогіднісний характер. 

Ключові слова: диференціація, жінка, мова, мовлення, спілкування, стиль, чоловік.   

Эта статья посвящена женскому стилю общения. В статье подробно рассмотрены 

ранние исследования речевого поведения полов. Основные черты женского стиля общения в 

английском языке были проанализированы и доказано то, что отличия в языке мужчин и 

женщин не являются системными и носят, как правило, вероятностный характер. 

Ключевые слова: дифференциация, женщина, язык, речь, общение, стиль, мужчина.  
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This article is devoted to woman style of communication. The article examined in detail the 

early researches of speech conduct of sexes. The dominant traits of woman style of communication 

in the Englush language were analysed and it is proved that differences in the language of men and 

women are not the system and carry, as a rule, probabilistic character. 

Keywords: differentiation, woman, language, speech, communication, style, man.  

 

Стародавні греки надавали великого значення чоловічим і жіночим 

манерам спілкування. Пряма агресія у відстоюванні своїх поглядів виявилася 

властива не тільки чоловікам, але і жінкам, а ніжність і турбота не завжди була 

рисою властивою тільки жінкам. При спілкуванні чоловіки Стародавньої Греції 

тримали голову високо піднятою, щоб не бути прийнятими за гомосексуалістів, 

а жінки, навпаки, не мали права дивитися в очі співрозмовнику. Жінка була 

зобов'язана дивитися в бік, що говорило про її скромності і покірності [6].  

Нині стилі спілкування, так само як і манери, стали занадто вільними, і це 

в деякому роді сплутало розподіл соціальних ролей. Вважається, що чоловічий 

авторитет в суспільстві зміцнює авторитарний стиль спілкування, тому 

чоловікам набагато легше використовувати директивний, домінуючий стиль 

керівництва. Демократичність і емоційність у спілкуванні притаманні жінкам, 

тому їм ближчий стиль соціального лідера об'єднуючого колектив [6].  

Актуальність дослідження обумовлена проблемою основних рис 

жіночого стилю спілкування в англійській мові. 

Об'єктом дослідження  є риси жіночого стилю спілкування.                        

Предметом дослідженння є стилі спілкування жінок в англійській мові.  

Метою дослідження є аналіз особливостей спілкування між чоловіками і 

жінками та виявлення основних рис жіночого стилю спілкування в англійській 

мові. Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета 

дослідження.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що конкретний мовний 

матеріал, що міститься в дослідженні, може використовуватися у спецкурсах                 

з когнітивної та гендерної лінгвістики; на практичних заняттях з англійської 

мови у вигляді рекомендацій по вживанню основних рис жіночого стилю 

спілкування в англійській мові; під час практичних занять англійською мовою, 

а також у подальшому вивченні проблеми основних рис жіночого стилю 

спілкування. 

Протягом століть вчені, звичайно ж чоловіки, намагалися довести 

справедливість погляду на чоловіків як на більш досконалих істот у порівнянні 

з жінками, вдаючись при цьому до послуг біології. Факт того, що мозок жінки є 
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легшим та меншим за мозок чоловіка вважався тривалий час достатнім доказом 

меншовартості жінок та слушним обґрунтуванням справедливості ставлення                 

до них як до істот, не настільки досконалих як чоловіки. Ще у 1873 році 

висувалася ідея, що освіта шкідлива для жінок, бо зашкоджує їхній 

репродуктивній функції [5]. 

Перші дослідження були зафіксовані за аналізом карибської мови.                      

Тоді підкреслювалася думка про різну мову у жінок і чоловіків. Про це свідчить 

різниця у словнику та деяка відмінність у граматиці. Сучасне тлумачення цього 

факту полягає в тому, що на тій території мешкало мішане населення, тобто 

чоловіки та жінки з різних островів. Однак це пояснення не поклало край 

спробам пояснити різницю у мовах різних статей. Пізніші дослідники 

зауважували на різницю у вимові деяких слів з боку чоловіків та жінок [4]. 

Подібні спостереження були зафіксовані лінгвістами та діалектологами 

протягом першої половини XX сторіччя. Наприклад, деякі вчені повідомили, 

що чоловіки, які розмовляли мовою чукчі, сибірською мовою, часто опускали 

такі приголосні, як [n] і [t], якщо ті траплялися між голосних [2].  

Однак більшість таких спостережень першої половини нашого сторіччя 

супроводжувалися лише деякими поверховими припущеннями про соціальне 

значення цих різновидів. Це призвело до появи такої дисципліни, як 

соціолінгвістика, яка займається вивченням мови та суспільства [8]. 

Нерівність чоловіків та жінок в лінгвістиці існує з давніх давен. В якості 

нейтрального займенника обирався «він», а не «вона», приклади, в основному, 

наводилися з використанням чоловічих імен або іменників чоловічого роду. 

Стосовно використання займенника 3-ї особи однини чоловічого роду                      

для позначення представників обох статей, то навряд чи можна будувати 

доводи на такому аргументі: важко не погодитися з тим, що граматичний рід                  

в багатьох мовах світу не відповідає реальній статевій приналежності. Тим 

більше важко шукати таку відповідність, наприклад в англійській мові, де 

родова приналежність виражається не граматичними, а лексичними засобами. 

Видатні вчені вважають, що багато конфліктів, що мають місце у 

сучасному суспільстві, пояснюються дефектами спілкування. На їх думку, 

варто лише усунути недоліки комунікації, і в суспільстві встановиться 

соціальний мир та справедливість [1]. Звідси твердження прибічників 

радикальних заходів з «покращення» мови про необхідність штучного 

вилучення з неї негативно забарвленої лексики, що описує поведінку та звички 
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жінок, та введення «жіночих» еквівалентів назв деяких чоловічих професій,                 

що нібито сприяло б усуненню соціальної несправедливості по відношенню                 

до жінок [3]. 

Справді, найбільша кількість відмінностей очікується на лексичному 

рівні, але й тут необхідно дуже обережно підходити до будь-яких узагальнень. 

Твердження про те, що лексикон жінок багатший на слова, які віддзеркалюють 

такі царини їхньої діяльності та інтереси, як кухня, одяг, прикраси та ін., але                  

в той же час бідний на технічні терміни, слова, що описують спорт, 

автомобілізм, полювання та ін., не дозволяють з ними беззастережно 

погодитися, оскільки у суспільстві розподіл царин діяльності чоловіків та жінок 

може не збігатися. Більш того, якщо представник чоловічої статі зайнятий, 

наприклад, у сфері обслуговування, то його лексикон у цій галузі може бути 

значно багатшим від словникового запасу будь-якої жінки, що не займається 

подібною діяльністю. І навпаки, жінка-спортсменка має більший запас 

спортивної лексики, ніж чоловік, який не займається спортом. 

Абсолютно справедливим є твердження, що мова жінок набагато 

емоціональніша за мову чоловіків [5]. Це виявляється, перш за все, у вживанні 

семантично спустошених слів, що передають емоції: прикметників типу 

"gorgeous", займенників, підсилювальних слів "such", "very", "so". Очевидно,                 

це пояснюється певними психофізичними особливостями жінок. 

Цікавими є також дослідження видатних лінгвістів, які проаналізувавши 

більш як 50 бесід (ч → ч, ж → ч, ж → ж, ч → ж), дійшли висновку про 

переривання одне одного у мішаних парах. Причому чоловіки частіше 

переривали або зупиняли жінок. Чоловікам властиво прагнути виявити 

впевненість та твердість у розмовах не тільки з представниками протилежної 

статі, але й у спілкуванні з іншими чоловіками. Хоча необхідно відзначити, що 

психологами і лінгвістами іноді ігноруються очевидні біологічні відмінності 

між чоловіками та жінками. Між тим встановлено, що дівчати перевершують 

хлопчиків у вербальних здібностях; хлопчики кращі за дівчаток у візуально-

просторових, математичних здібностях; чоловіки більш агресивні [5]. 

Безсумнівно, не існує єдиного універсального ключа до проблеми 

розбіжностей у мові чоловіків та жінок. Але можна стверджувати, що 

інтонаційні характеристики є вельми виразним засобом інтуїтивного 

визначення «чоловічого» та «жіночого» стилів. Наприклад, формування 

стереотипного уявлення про «жіночий стиль» знайшло відображення у роботі 
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Лакофф Д. Однією з найбільш характерних рис такого стилю вважається 

нерішучість, котра на лексичному рівні виявляється, зокрема, у вживанні 

прислівників на кшталт, "probably", "perhaps", "maybe". Лакофф Д. вважає, що 

жінки, на відміну від чоловіків, зазвичай говорять з чемними, допитливими 

інтонаціями, називаючи це «курсивною мовою» [7]. Нам здається, що більш 

різноманітні жіночі інтонації показують підвищену емоційність жінок та деяке 

побоювання у них щодо соціальних проблем суспільства. 

Стосовно емоційності, то жінки – це натури, більш схильні до виразу 

своїх почуттів. Чоловіки стриманіші не тільки у виразі своїх особистих 

почуттів та емоцій, але й в похвалах та засудженнях:  

- not so bad; - fairly decent; - pretty poor. 

Мова жінок більш насичена гіперболами, окликами та вигуками. Вони 

частіше вдаються до зауважень на кшталт: 

I'd just die!; He'll never forgive me!; It was the most extraordinary hat! 

На відміну від чоловіків жінки частіше виявляють почуття любові та горя 

у спілкуванні зі співбесідниками, уникаючи при цьому виразів, що видають 

їхній гнів та роздратування. 

Неабияку роль у складанні певних мовних взаємовідносин чоловіка та 

жінки відіграє соціальне середовище, де вони живуть. Існують стереотипи 

поведінки, що стосуються безпосередньо статевої приналежності мовця. Так, 

чоловікові слід вивчити так звану «чоловічу мову». Він повинен відповідати 

суспільним уявленням про чоловіка, про його манери, мову, голос. Це має місце 

у будь-яких соціальних верствах суспільства. Якщо чоловік оволодіває цією 

мовою в значній ступіні, але з якихось причин не використовує її, засудження 

суспільства буде не дуже суворим. Однак якщо жінка наважиться зробити теж 

саме зі своєю «жіночою мовою», або не володіє нею зовсім, то в очах 

традиційного суспільства вона «низько падає». 

Таким чином, можна зробити декілька висновків: 1) диференціація мови 

за ознакою статі не є прямим віддзеркаленням у мові соціального положення 

осіб чоловічої та жіночої статі в суспільстві, а визначається взаємодією цілої 

системи соціальних та психологічних чинників; 2) відмінності у мові чоловіків  

та жінок  не  є  системними  та носять, як правило, вірогіднісний характер. 

Применшення відмінностей у мові протилежних статей так само 

помилкове, як і їх перебільшення, оскільки невраховування таких відмінностей 

може викликати негативну реакцію з боку співбесідника, тож треба прагнути до 
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вироблення навичок володіння різноманітним набором мовних засобів у різних 

ситуаціях спілкування. Сама ж розробка проблеми диференціації мови за 

ознакою статі має загальнолінгвістичне та соціальне значення.  
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Стаття розкриває зміст поняття "домашнє читання", його функції та визначає його 

роль при навчанні іноземним мовам. У статті представлено основні критерії добору текстів 

для домашнього читання, а також визначено етапи роботи з текстами та розкрито їх зміст. 

Ключові слова: домашнє читання, етапи читання, процесс обучения, комунікативні 

навички. 

Статья раскрывает содержание понятия "домашнее чтение" и определяет его роль при 

обучении иностранным языкам. В статье представлены основные критерии отбора текстов для 

домашнего чтения, а также определены этапы работы с текстами и раскрыто их содержание. 

Ключевые слова: домашнее чтение, этапы чтения, процес навчання, 

коммуникативные навыки. 

The present article reveals the scope of “home reading” and determines its role in the 

process of foreign language teaching. The article also presents the main criteria of text selection for 

home reading, as well as stages of texts processing. The essence of each stage is revealed.  

Key words: home reading, reading stages, teaching process, communicative skills. 
 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства читання є одним з 

найважливіших засобів одержання інформації, тому важливість уміння читати 

іноземною мовою не викликає сумніву [10]. Вцілому, читання – це специфічна 

форма мовного спілкування людей за допомогою друкованих текстів, одна з 

http://ukrbukva.net/84743-Osobennosti-muzhskogo-i-zhenskogo-stileiy%20obsheniya.html
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основних форм опосередкованої комунікації. Під час читання відбувається 

процес "співтворчості" автора та читача. Читання можна розглядати як творчу 

діяльність людини, у результаті якої виникає нова якість самої людини [9].  

Останнім часом, внаслідок значних змін у суспільстві, процес викладання 

іноземної мови зазнав істотних змін. Це стало поштовхом до переосмислення 

цілей та задач навчання іноземній мові, а також змістовного та методичного 

забезпечення цього процесу. У зв’язку з появою новітніх підходів та змінами у 

стратегіях навчання, робота з художніми творами стає важливим і невід'ємним 

аспектом процесу навчання іноземним мовам. Розробка стратегій роботи з 

іншомовним художнім текстом є одним з найбільш актуальних напрямків 

методичних досліджень, спрямованих на оптимізацію навчального процесу. 

“Домашнє читання” вимагає нового осмислення, а його реалізація як 

змістовного компонента навчання має потребу в розробці певних 

організаційних та методичних положень, що і визначає актуальність обраної 

теми. 

Домашнє читання як один з аспектів викладання іноземної мови вже 

привертало увагу багатьох дослідників (А.П. Шрамова, І.О. Гініатулін, 

С.В. Кірсанова, І.Н. Гущина, О.П. Жиркова та ін.). Однак у згаданих 

дослідженнях, розглядалися лише окремі аспекти роботи з художнім твором на 

заняттях з домашнього читання [8]. Крім того, об'єктом більшості досліджень 

була методика роботи з іншомовним текстом в середній школі; запропоноване 

ж дослідження розглядає формування навчальних стратегій роботи з художнім 

твором у рамках курсу "Домашнє читання" у мовному ВНЗ, що, безумовно, має 

свою специфіку.  

Методика роботи з іншомовним художнім текстом у мовному ВНЗ 

відрізняється від викладання в середній школи та на немовних факультетах 

ВНЗ як у змістовному плані, так і у методичному. Домашнє читання повинно 

розглядатись не як джерело отримання інформації, а як джерело та засіб 

збільшення лексичного запасу та розвитку усного мовлення студентів. Саме 

цьому об'єктом дослідження є домашнє читання як засіб навчання іноземній 

мові на молодших курсах факультету іноземних мов.  

Предмет дослідження становить методика формування у студентів 

молодших курсів мовного ВНЗ різних навчальних стратегій роботи                             

з художніми творами в рамках аспекту "домашнє читання".  
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Мета дослідження полягає у формулюванні основних критеріїв відбору 

текстів для домашнього читання та виявленні ефективних підходів до процесу 

навчання іноземній мові на заняттях з домашнього читання.  

У роботі були використані наступні методи дослідження: вивчення 

літератури з методики викладання іноземних мов; спостереження за ходом 

навчального процесу, узагальнення досвіду викладання домашнього читання на 

факультеті іноземних мов; аналіз існуючих посібників з домашнього читання. 

Оскільки у контексті нових підходів до навчання іноземним мовам 

домашнє читання стає важливим компонентом навчального процесу, саме це 

поняття потребує нового осмислення, а його реалізація має потребу у розробці 

нових методичних положень. З одного боку, домашнє читання – це вид 

самостійної роботи студентів, що має метою вилучення з тексту певної 

інформації [2]. З іншого боку, “домашнє читання, як самостійний аспект 

учбового предмету “іноземна мова” здатне забезпечити більш міцне 

формування всіх навичок різних видів мовленнєвої діяльності, тобто бути 

засобом навчання читанню, аудіюванню, письму та говорінню, а також сприяти 

рішенню задач, котрі потребують спеціального навчального та змістовного 

контексту [6]. 

Все згадане вище є особливо важливим, враховуючи ті функції [6],                 

які домашнє читання покликане виконувати:  

1. освітня функція – забезпечує збереження, передачу і розвиток 

загальноосвітньої культури підлітка засобами літературно-художнього 

компонента, що припускає доступ до іншої національної культури і культури 

світової. Це дає можливість перебороти у вихованні учнів національний 

культуроцентризм і внести вклад у підвищення рівня їх гуманітарної освіти. 

2. розвиваюча функція – формування самостійного естетичного відношення 

до навколишнього світу, критичного, творчого мислення… у процесі 

знайомства з кращими літературними творами закордонної літератури. 

3. навчальна функція полягає у формуванні умінь «інтелектуального і 

комунікативного читання», співвіднесення змісту твору зі своїм особистим 

досвідом і уміння аргументовано викласти своє розуміння проблем, порушених 

у художньому творі. 

Говорячи про формування комунікативних вмінь студентів, слід 

зазначити, що проблема розвитку навичок говоріння в умовах ВНЗ залишається 

не до кінця вирішеним методичним завданням. На жаль, не до кінця 
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використовується можливість удосконалювання навичок говоріння на основі 

текстів для читання, тому що досить часто організація навчальної діяльності 

зводиться лише до читання і переказу прочитаного. Однак, слід зазначити, що 

висловлюючи своє ставлення до тексту, студент може користатися матеріал 

тексту, але не повинен переказувати його. Якщо студент буде висловлювати 

своє відношення до прочитаного, він буде виконувати щораз нову мовну 

задачу, а отже, йому будуть потрібні різні мовні одиниці: як ті, що були 

засвоєні раніше, так і нові, що зустрілися в тексті. Таким чином, буде 

здійснюватися комбінування нового і засвоєного раніше мовного матеріалу. 

Саме завдяки такому комбінуванню і відбувається удосконалення навичок 

володіння мовним матеріалом. 

Особливу увагу необхідно приділяти заняттям з домашнього читання на 

молодших курсах мовних ВНЗ. З точки зору психологічних, дидактичних та 

методичних характеристик, саме молодші курси є моментом створення 

необхідної основи для більш глибокої реалізації процесу навчання у викладанні 

іноземної мови на старших курсах. 

Однією з основних проблем організації занять з домашнього читання                   

є відбір текстів. Перевага повинна віддаватися художнім творам, оскільки                  

їх сприйняття меншою мірою залежить від підготовленості читача, ніж при 

читанні нехудожньої літератури, де потрібні певні фонові знання та інтерес                   

до теми. Окрім цього, емоційний вплив на читача, що сприяє кращому 

розумінню тексту, притаманний лише художнім творам. Вони мають велику 

лексичну і граматичну своєрідність, забезпечуючи повторюваність лексичних 

одиниць в нових контекстах, що сприяє їх активному вживанню                                   

в послятекстових вправах. Ця повторюваність сприяє розвитку механізму 

прогнозування, що є важливим під час організації роботи над аудіюванням. 

Відбір книг, також, повинен враховувати обмеженість мовного матеріалу, 

яким володіють студенти, а також узгоджуватися з основним підручником                   

за темами, словником, граматичними явищами [3, с.179]. Крім того, відібраний 

для домашнього читання твір має бути відомим носіям мови і мати художню та 

культурну цінність. 

Заняття з домашнього читання повинні будуватися на оригінальних 

текстах, написаних носієм мови для носіїв мови. Автентичність текстів 

гарантує читачам зустріч із живою мовою у природних формах спілкування, а 

це робить мову студентів більш ідіоматичною. Зберігаючи свою автентичність, 
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текст, проте, повинен характеризуватися доступністю мовної та змістовної 

форми. Матеріал повинен відповідати пізнавальним силам студента, віковим 

особливостям. Навіть дуже цікавий текст, якщо він містить непереборні 

труднощі, втрачає в очах студентів будь яку привабливість.  

Як правило, твори, що пропонуються студентам молодших курсів, 

належать до літератури XIX або початку XX століття. І хоча вони не можуть 

претендувати на повну відповідність сучасним мовним нормам і правилам, ці 

твори більше, ніж сучасні, відповідають вимогам, що пред'являються до текстів 

з домашнього читання. По-перше, вони складаючи фонд англійської 

національної культури. По-друге, на молодших курсах доречніше читати твори, 

написані "класичною" мовою, – саме класичну граматику студенти вивчають у 

рамках курсу практики усної та писемної мови.  

Вищезгадані аргументи безперечно вказують на те, що відбір текстів для 

домашнього читання грає величезну роль в процесі навчання на заняттях                               

з домашнього читання, сприяючи підвищенню інтересу до мови, розвиваючи 

почуття мови, вносячи вклад у формування комунікативної компетенції. 

Як вже згадувалось, домашнє читання, як компонент навчального 

предмета іноземна мова, здатне забезпечити більш міцне формування всіх 

навичок різних видів мовної діяльності, особливо, говоріння. Наприклад, 

ґрунтуючись на даних методики викладання англійської мови, Нуждіна М.А. 

зазначає, що: «…одночасне формування умінь читання і говоріння, що 

припускає використання кожного з цих видів мовної діяльності і як мети, і як 

засобу навчання, забезпечує позитивний взаємний вплив цих двох видів мовної 

діяльності на розвиток кожного з них» [5].  

Оскільки розвиток умінь іншомовного говоріння є одним                                  

з найважливіших завдань домашнього читання, то акцент повинен 

переноситись комунікативне читання. Мовна творчість студента може бути 

досягнута за допомогою створення певного комплексу вправ. З метою 

збереження комунікативного характеру мовної діяльності на заняттях                         

з домашнього читання, одне з основних завдань – навчити студентів 

обговорювати прочитане [6].  

Існують різні точки зору, що до того, які види роботи над текстом 

необхідно включати в учбовий процес, які з них є найбільш ефективними під 

час організації домашнього читання. Ці види роботи залежать від цілей, котрі 

ставляться під час заняттям з домашнього читання. 
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У традиційній методиці звичайно виділяють три етапи роботи над будь-

яким текстом: дотекстовий етап, текстовий та післятекстовий етап. Очевидно, 

що післятекстовий етап буде присутній у тому випадку, коли текст 

розглядається не стільки як засіб формування умінь читати, скільки як засіб 

розвитку продуктивних умінь в усній чи письмовій мові, а простіше кажучи, 

умінь говорити і писати іноземною мовою [7, 160].  

Значна увага повинна приділятись передтекстовим вправам. Більшість 

завдань орієнтована на роботу зі словами і граматикою використаною в тексті; 

завдання спрямовані на розвиток навичок усного мовлення. У такому випадку 

розглядаємо читання як засіб, а не як мету навчання. 

Для того щоб домашнє читання на молодших курсів було засобом 

розвитку умінь іншомовного говоріння, доцільно розглянути методику 

керування процесом удосконалювання навичок говоріння на основі тексту для 

читання, що пропонує М. А. Литаєва [4]. В цій методиці виділено п'ять етапів 

управлінського циклу, які структурують діяльність учнів зі створення усного 

висловлення на основі тексту. У ній враховані основні фактори,                                 

що характеризують цей процес: комунікативна задача, спрямована на читання, 

комунікативна задача, спрямована на говоріння, і обумовлений ними характер 

роботи над текстом. 

Ця модель дає чітке уявлення про етапи роботи над текстом і допомагає 

більш ефективно і цілеспрямовано формувати уміння створювати                               

усі висловлювання на основі тексту. За допомогою тексту і завдань 

здійснюється керування діяльністю навчання. Тому виділяють наступні вимоги 

до завдань кожного етапу управлінського циклу [4].  

3авдання передтекстового етапу формують навчально-комунікативну 

ситуацію, що передує читанню тексту. Ці завдання спрямовані                                      

на прогнозування змісту тексту за назвою чи ілюстрацією. Центральною 

ланкою цього етапу є постановка комунікативного завдання з читання. Другий 

етап пов'язаний безпосередньо з читанням. При цьому студенти домагаються 

тієї глибини розуміння тексту і користуються тією стратегією читання, яка 

відповідає комунікативній задачі. На третьому етапі виконується перевірка 

розуміння прочитаного. Вербальний або невербальний контроль 

обумовлюється комунікативним завданням і визначеною ним стратегією 

читання. Види завдань, спрямованих на переробку тексту, та їх послідовність 

складають четвертий етап і повинні враховувати принцип переходу від 
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простого до складного, а також відповідати комунікативним задачам, 

націленим на читання та говоріння. На останньому етапі управлінського циклу 

створюється усне висловлювання на основі тексту, тобто вирішується 

комунікативна задача говоріння. 

З вищесказаного зрозуміла послідовність роботи над текстом з 

домашнього читання, в той час як дотримання згаданих етапів роботи з текстом 

дозволяє максимально використати художній твір для формування 

комунікативної компетенції студентів. Інтегративний характер домашнього 

читання надає можливість значно підвищити ефективність навчання іноземним 

мовам на молодших курсах мовних ВНЗ. Однак, на нашу думку, заслуговує 

уваги питання про особливості викладання домашнього читання на старших 

курсах, розробка та експериментальна перевірка вправ у напрямку їх 

ускладнення від курсу до курсу. Ці питання не є остаточно вирішеними та 

складають перспективність подальших досліджень.  
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ  

 

Оніщенко С.М. (Харків) 

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

 

Стаття присвячена розгляду сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, 

серед них електронних освітніх ресурсів. Уточнюється зміст поняття «електронний 

підручник», аналізуються його сутнісні характеристики та принципи створення сучасних 

електронних підручників для вищого навчального закладу.  

Ключові слова: текст, підручник, ресурс. 

В статье рассмотрены современные информационные и коммуникационные 

технологи, среди них электронные образовательные ресурсы, проанализированы понятия 

«электронный учебник», его существенные характеристики и принципы создания. 

Ключевые слова: текст, учебник, ресурс. 

The article reveals peculiarities of modern English information and communicative 

technology, with the analysis of different groups of electronic manuals. The notion of “electronic 

manual” has been considered. 

Key words: text, manual, resourse. 

 

Залучення України до освітнього та наукового простору Європи потребує 

модернізації вітчизняної освітньої діяльності у контексті європейських вимог та 

наполегливої праці над практичним приєднанням до Болонського процесу. 

Саме тому навчання студентів вимагає розробки нових вправ та завдань, які 

виводили би студентів на якісно новий рівень знань та дозволяли об’єктивно 

оцінювати рівень володіння мовою. Сучасна система освіти усе активніше 

використовує інформаційні технології і комп’ютерні телекомунікації. Особливо 

динамічно розвивається система дистанційної освіти, чому сприяє оснащення 

освітніх установ потужною комп'ютерною технікою і розвиток мережі 

Інтернету. Цим пояснюється актуальність дослідження феномену електронного 

підручника, який покликаний оптимізувати навчальний процес. 

Створення штучного іншомовного середовища за допомогою технічних 

засобів навчання у процесі вивчення іноземних мов – одне з найважливіших 

проблемних питань сучасної методики. Використання  кібернетичного  

простору (сyberspace) в навчальних цілях є  абсолютно  новим  напрямком  

загальної дидактики і методики, оскільки сучасні зміни зачіпають всі сторони 

навчального  процесу, починаючи  від вибору  прийомів  і  стилю  роботи, 

закінчуючи вимогами до академічного рівня  студентів. Проблема формування 
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іншомовної компетенції вивчалася Б. Белаєвим, І. Зимньою, О. Леонтьєвим, 

Є. Пассовим, В. Скалкіним, Б. Царьковою, C.J. Brumfit, K. Johnson та іншими. 

Мета цієї статті полягає у розгляді явища електронних видань 

навчального призначення, уточненні поняття «електронний підручник»,                    

у теоретичному обґрунтуванні особливостей структури та функцій таких 

підручників та аналізі їх переваг по відношенню до традиційних підручників.   

Електронні навчальні видання є безпосереднім продуктом нових 

інформаційних та комунікаційних технологій, що принципово змінюють 

навчальний процес та ролі вчителів і учнів. Тепер у звичному ланцюжку між 

вчителем, учнем і підручником з’являється комп’ютер у вигляді електронних 

підручників, енциклопедій та багато іншого. 

Йде велика дискусія з приводу ефективності та доцільності використання 

інформаційних технологій на уроках, але не використовувати їх було б 

невірним шляхом. Можливості сучасного уроку й системи освіти взагалі значно 

розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних 

технологій, Інтернету. Сьогодні перед педагогами стоїть важливе завдання – 

виховати та підготувати молодь, спроможну активно включатися в якісно 

новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з інформацією. Ні для 

кого не є новиною, що дитина опановує комп’ютер раніше, ніж навчається 

грамотно писати та критично читати. Згідно з сучасною концепцією навчання 

дедалі більше уваги надається оптимізації та індивідуалізації вищої освіти [3; 4]. 

Основне завдання, яке постає перед викладачем іноземної мови сьогодні, 

– це активізувати комунікативну діяльність студентів в процесі вивчення 

іноземної мови, вдосконалити процес викладання для підвищення ефективності 

засвоєння матеріалу. Сучасні технології, а саме комп’ютерні програми, надають 

можливість викладачу вирішити ці завдання, відкривають нові можливості для 

всебічної активізації творчих, пошукових особистісно- зорієнтованих 

комунікативних форм навчання.  

Серед інформаційно-телекомунікаційних технології (ІТТ) значне місце 

належить мультимедійним технологіям. Інформаційно-телекомунікаційні 

технології – це сукупність методів, виробничих процесів і програмно- 

технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, 

розповсюдження, показу і використання  інформації в інтересах її 

 користувачів. Під час використання їх студенти стають співавторами 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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навчального процесу, прокладаючи власний шлях у матеріалі для оформлення 

знань [1, c. 31]. 

Мультимедійні технології розуміємо як сукупність відео-, аудіо- та інших 

засобів, відображення інформації, що інтегровані в інтерактивному 

програмному середовищі  [2, с. 22]. До мультимедійних технологій  навчання 

відносяться мультимедійні підручники, диски, презентації, відео-, аудіо- 

матеріали, ресурси Інтернету, мультимедійний проектор та дошка. 

Мультимедійні засоби дозволяють задіяти майже всі органи чуття студентів, 

поєднуючи друкований текст, графічне зображення, відео та аудіо запис. 

Застосування  мультимедійних технологій  та комп’ютерних мереж скорочує 

час навчання, а рівень запам’ятовування через одночасне використання 

зображень, звуку, тексту зростає майже на 40 відсотків завдяки використанню 

мультимедійних засобів студенти відпрацьовують всі аспекти мови і 

фонетичний, граматичний, лексичний та комунікативний, що дозволяє 

ефективніше та швидше оволодіти мовним матеріалом, набути мовленнєвих 

навичок та вмінь [5, с. 45]. 

У сучасних освітніх установах велика увага приділяється 

мультимедійному  супроводу  професійної діяльності. У навчальному процесі 

використовуються навчальні і тестуючи програми з різних дисциплін. 

Застосування мультимедійних засобів на заняттях дозволяє підвищити не 

тільки інтерес до майбутньої спеціальності, але і успішність по даній 

дисципліні. Навчальні комп’ютерні програми і мультимедійні  підручники 

дають можливість кожному студенту незалежно від рівня його підготовки 

брати активну участь у навчальному процесі, індивідуалізувати свій процес 

навчання, здійснювати самоконтроль, бути не пасивним спостерігачем, а 

активно одержувати знання і оцінювати свої можливості. Мультимедійний або 

віртуальний підручник має сучасний дизайн і відповідає ергономічним вимогам 

навчання. По-перше, це можливість включати в них сучасні (у тому числі 

мультимедійні) способи подання інформації, у вигляді навчальних програм, що 

використовують у тому числі засоби анімації. По-друге, можливість включати 

інтерактивні засоби контролю знань для перевірки і для самоперевірки, і третє, 

при сьогоднішньому складному стані з підручниками, електронну версію легко 

"скинути" на диск або флешку і користуватися ним на домашньому комп'ютері. 

Якщо при цьому підручник покласти на сервер, то до нього може бути 

забезпечений необмежений доступ [5, с. 4]. 
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Також можна використовувати  звукотехнічну апаратуру (магнітофони, 

електропрогравачі), так і проекційну: діа-  і кінопроектори. Використання 

магнітофону є дуже ефективним для аудіювання. 

Основні підходи до організації навчання сучасного студента включають: 

уроки із застосуванням мультимедійних презентацій. Упровадження в 

педагогічний процес мультимедійних технологій виявило ряд позитивних 

чинників і низку важких моментів. Так, організація занять із використанням 

мультимедійних технологій і спеціальним медіапроектором дає можливість 

наочно демонструвати можливості програмного забезпечення та економити час, 

інтенсифікуючи тим самим вивчення навчального матеріалу. У той же час 

з’являються додаткові вимоги до підготовки мультимедійних матеріалів 

учителем і організації самого уроку. 

Комп’ютер став невід’ємною частиною сучасного світу як потужний засіб 

спілкування та навчання. Привабливість вивчення англійської мови 

посилюється доступністю Інтернету, що є джерелом будь якої інформації та 

ефективним навчальним інструментом. Концепція ІТТ в навчанні іноземної 

мови асоціюється з використанням Інтернету в навчальному процесі, оскільки 

він надає надійне, постійно поновлюване джерело навчальних матеріалів, як 

загального, так і фахового призначення.  

Оскільки сучасні комп’ютери дають змогу із великою ефективністю 

відтворювати практично всі відомі дотепер види передачі інформації, вони 

можуть реалізувати адаптивні алгоритми в навчанні й забезпечити викладача 

об'єктивним і оперативним зворотним зв'язком про процес засвоєння 

навчального матеріалу.  

Мультимедійний або віртуальний підручник – це не тільки новий 

інтегрований носій інформації, це пристрій, що найбільше повно й адекватно 

відображає необхідну для отримання, обробки та відтворення аудіо- та відео-

даних. Такими пристроями є: мікрофон, цифрова відеокамера, цифровий 

фотоапарат, веб-камера, проектор, інтерактивна дошка тощо.  Крім цього, 

тільки в комп'ютерах можуть бути реалізовані інформаційно-довідковою 

системою, що також є однією з найважливіших складових індивідуалізації 

навчання [1, c. 13]. 

Мультимедійний підручник особливо ефективний у тих випадках, коли 

він: забезпечує практично миттєвий зворотний зв'язок; допомагає швидко 

знайти необхідну інформацію (у тому числі контекстний пошук), пошук якої у 
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звичайному підручнику утруднений;  істотно заощаджує час при багаторазових 

звертаннях до гіпертекстових пояснень;  поряд з коротким текстом показує, 

розповідає, моделює і т. ін. (саме тут проявляються можливості і переваги 

мультимедіа-технологій) дозволяє швидко, але в комфортному темпі 

перевірити знання за певним розділом [2, c. 15]. 

Також мультимедійний підручник повинен містити систематизований 

матеріал по відповідній науково-практичній області знань, забезпечувати 

творче і активне оволодіння студентами знаннями, уміннями і навичками в цій 

області. Він повинен відрізнятися високим рівнем виконання і художнього 

оформлення, повнотою інформації, якістю методичного інструментарію, якістю 

технічного виконання, наочністю, логічністю і послідовністю викладу [1, с. 73]. 

У таких електронних освітніх ресурсах створюються умови для 

організації самостійної роботи студентів та розвитку інформаційної культури 

особистості як користувача багатьма джерелами інформації. Такі ресурси 

завжди є актуальними через постійне оновлення інформаційного змісту. 

Перспективою подальшою роботи в цьому напрямку є спроба створення 

сучасного електронного підручника з іноземної мови для студентів ВНЗ із 

урахуванням усіх вищезазначених вимог.  
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Ця стаття присвячена заперечній відповіді та соціальному статусу мовця. У статті 

докладно розглянуто поняття «заперечення». Детально проаналізовані заперечна відповідь та 

соціальний статус мовця та доказано те, що чоловікі і жінки рідко висувають заперечення 

особам, старшим за себе за соціальним статусом, що цілком відповідає усталеним уявленням. 

Ключові слова: жінки, заперечна відповідь, заперечення, соціальний статус, чоловіки. 



 277 

Эта статья посвящена отрицательному ответу и социальному статусу говорящего. В 

статье подробно рассмотрено понятие "отрицание". Детально проанализированы 

отрицательный ответ и социальный статус говорящего и доказано то, что мужчины и 

женщины редко выдвигают отрицание лицам, старше себя за социальным статусом, что 

полностью отвечает устоявшимся представлением. 

Ключевые слова: женщины, отрицательный ответ, отрицание, социальный статус, 

мужчины.  

The article is devoted to the negative answer and social status of talking. The article 

examined in detail the concept "negation". The negative answer and social status of talking are 

analysed in detail and it is proved that men and women rarely pull out a negation to the persons, 

older than themselves after social status that fully answers the well-established presentation. 

Key words: women, negative answer, negation, social status, men.  

 

Категорія заперечення є однією з парадигм сучасної англійської мови. 

Заперечення являє собою дуже важливу категорію мови, будучи однієї                      

з основних розумових операцій. Універсальність заперечення обумовлена 

прагненням людини до диференціації явищ дійсності й відбиттям цього 

процесу в мові. 

Проблема заперечення в англомовному та україномовному суспільстві                 

є надзвичайно складною та недостатньо дослідженою, саме цим і визначається 

актуальність дослідження обраної теми. Заперечення в мові – одна                               

з найважливіших проблем загального мовознавства. Це величезна філософська, 

філологічна і психологічна проблема.  

Об’єктом дослідження є заперечення з боку жінок та чоловіків                          

в залежності від соціального статусу мовця. Предметом дослідження є засоби 

вираження заперечення з боку жінок та чоловіків в англомовному та 

україномовному суспільстві в залежності від соціального статусу мовця. Метою 

дослідження є детальний аналіз заперечення в залежності від соціального 

статусу мовця. Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета 

дослідження.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що конкретний мовний 

матеріал, який міститься в дослідженні може використовуватися на практичних 

заняттях з історії англійської мови; при вивченні англійської мови для 

детального і глибинного її розуміння; на практичних заняттях з англійської 

мови; на  різних типах уроків з лексики і морфології, а також для подальшого і 

більш детального вивчення цього питання. 

Коли ми говоримо про сучасну лінгвістику, ми підсвідомо вважаємо, що 

граматика, наприклад, ніяким чином не пов'язана з суспільним життям носіїв 

мови. Протягом тривалого часу вчені розглядали мову як самодостатнє явище зі 
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своїми власними законами розвитку, іншими словами, як закриту систему [1].            

З іншого боку, соціологія довгий час намагалася пояснити закони суспільного 

життя так, ніби соціум міг би існувати взагалі без мови [2]. Об'єктивна 

необхідність розглядати мову та суспільне оточення комплексно визріла                  

у середині нашого сторіччя. Саме в той час виникла наука соціолінгвістика. 

Хоча й зараз ця наука вважається молодою, і для дослідників у цій царині існує 

дуже широке поле для досліджень, її вплив на власне лінгвістику виявився з 

кінця шістдесятих – початку сімдесятих років дуже великим і продовжує 

зростати й дотепер. 

На сучасному етапі соціолінгвістика щільно пов'язана з соціологією, 

антропологією, соціальною психологією, педагогікою. Вона охоплює 

дослідження з двомовності, багатомовності, соціальних діалектів, розмовних 

ходів, ставлення індивідів до мови, змін у мові, тощо. 

В наш час соціолінгвістика розвивається типовим для молодих наук 

шляхом: утворюються нові наукові школи, йде розгалуження на більш 

специфічні напрями досліджень. Більшість вчених-соціолінгвістів визнають 

підрозділ цієї науки на макро- та мікро-соціолінгвістику. Макро-

соціолінгвістика розглядає, перш за все, суспільство та мову як важливий 

інструмент його організації. Мікро-соціолінгвістика вивчає зміни в самій мові 

під впливом суспільства [2]. 

Отже, інтерес до проблеми заперечення пояснюється багатьма 

причинами, одна з яких – універсальність категорії заперечення. Вона властива 

більшості мов світу і представлена різноманітними засобами вираження [5]. 

Серед інших причин, що викликають зацікавленість у лінгвістів, відзначимо: 

складність вироблення дефініції самої категорії заперечення; її 

багатоаспектність; трудність відмежування категорії заперечення від інших 

категорій, наприклад, суб'єктивної модальності і категорії негативної оцінки; 

потенційні можливості категорії заперечення, що актуалізуються в процесі 

комунікації, при вживанні цієї категорії в тексті [3; 4]. 

Категорія заперечення в мові характеризується розгорнутою, складною 

системою засобів вираження й неоднорідністю семантики, що продовжує 

привертати увагу дослідників, не дивлячись на багатолітню традицію її 

вивчення [3; 4]. 

В нашій роботі заперечення розглядається як елемент значення речення, 

який вказує, що зв'язок, який встановлюється між компонентами речення,                    
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на думку мовця, реально не існує або що відповідне стверджувальне речення 

відкидається мовцем як помилкове. Аналіз заперечень, висловлених                          

на висловлюваннях людей, не рівних за соціальним статусом, показав, що і 

чоловіки, і жінки найрідше висують заперечення особам, старшим за себе за 

соціальним статусом, що цілком відповідає усталеним уявленням. Відповідно, 

особам, молодшим за себе за соціальним статусом, заперечують більше. 

Цікавим є те, що як жінки, так і чоловіки схильні більше заперечувати підчас 

бесіди з представником протилежної статі. Це дозволяє зробити висновок               

про тотожність ситуацій спілкування між людьми різного соціального статусу. 

Отже, в Таблиці 1 чітко можно прослідити за запереченнями                            

на висловлюваннях опонентів в залежності від соціального статусу мовця. 

Таблиця 1. Заперечення на висловлювання опонентів в залежності                          

від соціального статусу мовця (відсоткові показники подані від загальної 

кількості заперечень чоловіків та жінок відповідно) 

 Заперечення на висловлювання людини ... 

вищої за статусом нижчої за статусом рівної за статусом 

 англ. мова укр. мова англ. мова укр. мова англ. мова укр. мова 

 

ч → ч 12,8% 8,4% 15,8% 19,0% 19,7% 25,6% 

ж → ч 6,3% 7,1% 20,6% 22,5% 24,8% 17,4% 

ч → ж 12,4% 5,1% 34,8% 30,1% 29,5% 31,4% 

ж → ж 2,4% 3,7% 14,8% 17,2% 6,1% 12,5% 

Наведемо приклади заперечень на висловлювання опонентів в залежності 

від соціального статусу мовця: ч → ч 

1) Sir Richard: I believe you were expecting us. 

Basil: No, I was expecting somebody else [6]. 

2) Rummins: This feels normal. 

Wilson: No, Sir, it's cold [7]. 

3) Олексій: Товариш ад'ютант, це мене не цікавить. Скажи, товариш 

Галушка, а чому не тільки Катерина, але й ще один хлопець розказував, що 

твоя дочка любить сина Часника Грицька, а Грицько її ні? 
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Галушка: Це Олексій вам наговорив, тільки він розбійник, волоцюга, 

гаспид [8].  

ж → ч 

4) Polly: Could I speak to you in the office for just a minute? It's very 

important. 

Basil: Not now, Polly [6]. 

Отже, чоловіки і жінки рідко висують заперечення особам, старшим за 

себе за соціальним статусом, що цілком відповідає усталеним уявленням. 

Відповідно, особам, молодшим за себе за соціальним статусом, заперечують 

більше. Цікавим є те, що як жінки, так і чоловіки схильні більше заперечувати 

підчас бесіди з представником протилежної статі. Це дозволяє зробити висновок 

про тотожність ситуацій спілкування між людьми різного соціального статусу. 
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The article reveals genre and stylistic peculiarities of English TV discourse, with the 

analysis of the notions of TV, discourse and genre. 

Key words: discourse, TV discourse, genre. 

 

Глобалізація комунікативного простору та зростання ролі інформаційних 

технологій у сучасному суспільстві зумовлює підвищення уваги мовознавців                   

до дослідження проблем комунікативного впливу на масову свідомість та 

свідомість кожної окремої людини. У сучасному суспільстві велике значення 

має дискурс засобів масової інформації (ЗМІ), а саме телебачення, яке є певним 

еталоном та визначальником стилю та життя суспільства, і окремої людини 

взагалі [3]. Лінгвістичні дослідження останнього десятиліття, присвячені 

розгляду стратегії впливу засобів масової комунікації (ЗМК) на масову 

аудиторію. Проте телевізійний дискурс залишається маловивченою галуззю. 

Дослідження, проведені в цьому напрямку, носять експериментальний характер 

та присвячені специфіці незначного числа телевізійних жанрів, що обумовлює 

актуальність нашого дослідження.  

Об’єктом дослідження став англомовний телевізійний дискурс. 

Предметом вивчення є жанрово-стилістичні особливості телевізійного 

дискурсу. 

Метою даного дослідження є виявлення та загальна характеристика 

жанрово-стилістичних особливостей англомовного телевізійного дискурсу.  

Задачі, що постають в рамках цієї роботи, є наступними:  

1) розглянути поняття телевізійного дискурсу;  

2) проаналізувати жанрово-стилістичних особливостей англомовного 

телевізійного дискурсу. 

Наукова новизна роботи полягає у висвітленні жанрів телевізійного 

дискурсу, що відображає реальну картину інтерактивних процесів, яка 

відбувається на сучасному телебаченні.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання основних положень і висновків дослідження у лекціях та на 

семінарських заняттях із лексикології англійської мови.  

Телебачення сьогодні є явищем глобальним та міжнаціональним. Велике 

охоплення аудиторії пояснює зростаючий інтерес серед дослідників до 

вивчення телевізійної мови та текстів у різних жанрах телебачення від 

теленовин до розважальних ток-шоу. 
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Поняття дискурсу є одним із основних понять сучасної прагматичної 

лінгвістики та лінгвістики тексту.  

Дослідження дискурсу в міждисциплінарних областях знання 

здійснюється з різних позицій, але основними посилками, за визначенням 

В.І. Карасика [7], є наступні: динамічна модель мови, заснована на комунікації, 

превалює над статистичною. 

Погоджуючись з даним визначенням, ми приймаємо той факт, що 

пріоритетом сучасних досліджень мови є вивчення живої усної мови в 

комунікативній ситуації спілкування з урахуванням реалій культурного 

контексту. Дискурс в цьому сенсі інтерпретується як «складне комунікативне 

явище», «комунікативна подія», «текст в ситуації спілкування», «текст в аспекті 

подій», «мова, занурена в життя» тощо, що знаходить своє відображення в 

наступних визначеннях. 

Дискурс як складне комунікативне явище включає в себе крім тексту ще 

й екстралінгвістичні фактори (знання про світ, думки, установки, цілі 

адресанта), необхідні для розуміння тексту, а також соціальний контекст, що 

дає уявлення як про учасників комунікації, так і про процеси вироблення і 

сприйняття повідомлення [4; 6].  

Вичерпну дефініцію терміна пропонує Н.Д. Арутюнова [1, с. 136-137]. 

Дискурс визначається як «зв'язний текст в сукупності з екстралінгвістичними - 

прагматичними, соціокультурними, психологічними та ін. факторами; текст, 

узятий в аспекті подій; мова, розглянута як цілеспрямована соціальна дія, як 

компонент, що бере участь у взаємодії людей і механізмах їх свідомості 

(когнітивних процесах). Дискурс – це мова, «занурена в життя». 

Дискурс у широкому сенсі виступає в якості комунікативної події, що 

відбувається між мовцем та тим, хто слухає (спостерігачем та ін.) у процесі 

комунікативної дії в певному часовому, просторовому та іншому контексті [10]. 

Ця комунікативна дія може бути мовленнєвою, письмовою, мати вербальні і 

невербальні складові. Типові приклади дискурсу: світська бесіда, діалог між 

лікарем і пацієнтом, читання газети [4]. 

Tелевізійний дискурс слід відносити до діалогічного типу дискурсу, 

котрий має свої специфічні характеристики, головними з яких є: 

1) обов'язкова присутність двох учасників процесу комунікації – адресанта і 

адресата; 2) взаємодія телекомунікатора і телеаудиторії:а) безпосереднє – 
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міжособистісне (наприклад, в студії, знімальному майданчику, на вулиці тощо); 

б) опосередковане, а саме: несимультанне (листи до редакції; опитування, 

рейтинги і т.п., результати яких отримані за допомогою супутникового, 

телефонного, мобільного, пейджингового зв'язку та мережі Інтернет); 

симультанне – спілкування в інтерактивному режимі (дзвінки та повідомлення 

безпосередньо в студію в момент виходу програми в ефір) [9]. 

Для вивчення особливостей телевізійного дискурсу цікаво розглянути 

йогов аспекті теорії прямої і непрямої комунікації. В теледискурсі ми 

спостерігаємо дві основні групи комунікантів: телекомунікатор – глядач в 

студії; телекомунікатор – масова телеаудиторія. Велика частина глядачів і в тій, 

і в іншій групі не бере безпосередньої участі в розмові, безпосередні ж 

учасники розмови демонструють помисли, призначені як один одному, так і 

тим, хто слухає.  

Спілкування в останньому випадку найчастіше носить непрямий 

характер. Це пояснюється тим, що в процесі комунікації значення мовних 

одиниць не передаються «відправником» «одержувачу», вони створюються 

тим, хто слухає на основі врахування ситуації, в якій здійснюється комунікація, 

і наявного в його розпорядженні мовного досвіду. При цьому, як зазначає 

І.К. Архипов [2], значення не знаходиться в словах, воно виникає у свідомості 

слухачів як результат інтерпретативних зусиль.  

Вищезазначене приводить нас до висновку, що телевізійна комунікація, 

як складний тип спілкування, носить як прямий, так і непрямий характер, 

причому прояви останнього зустрічаються набагато частіше, бо «комунікація - 

складний інтерпретативний процес, який не можна охарактеризувати як 

прямолінійний за визначенням» [7, с. 37]. 

Таким чином, у телевізійному дискурсі реалізується, насамперед, 

непрямий тип комунікації (навмисна і ненавмисна непряма комунікація). У 

складних видах комунікації як телевізійна, непряма комунікація завжди 

співіснує з прямою комунікацією, причому перша з них - «змістовно 

ускладнена комунікація» - вторинна по відношенню до останньої. 

Специфіка телевізійного дискурсу значною мірою характеризується 

інституційним аспектом, який передбачає «спілкування у заданих межах 

статусно-рольових відносин» [10, c. 66]. 
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Таким чином, ми розглядаємо телевізійний дискурс як телевізійну мову в 

ситуації соціальної взаємодії телекомунікатора і телеаудиторії, що являє собою 

макросистему, в якій втілюється комунікація вельми широкого кола людей, що 

володіють різними соціальними, віковими, професійними, територіальними та 

культурними характеристиками. Телевізійна мова, що дозволяє представити 

свого роду мовний портрет епохи, розглядається як деяка вельми складно 

організована сукупність різновидів, що втілюються в різних жанрах [9]. 

Найбільш помітною індивідуальністю відзначаються лексичні властивості 

телевізійного дискурсу, що помітно у наборі лексичних одиниць, їх 

співвідношенні та функціонуванні. Таким чином, у мові формується спеціальна 

лексична підсистема, яка має спеціальні соціальні характеристики та є 

особливим інструментом комунікації. Використання знайомої лексики створює 

ефект невимушеності, довіри, допомагає встановити контакт з масовою 

аудиторією, зробити розглянуті у передачах поняття ближче до глядача [3]. 

Серед ключових комунікативних особливостей теледискурсу можна 

виділити ще і такі: іллокутивність (цільова спрямованість комунікації), 

цифровий канал передачі інформації, мультимедійність, постійне поновлення 

інформації, прямий канал зв’язку з аудиторією [7]. 

Телевізійний дискурс має іллокутивність, тобто цільову спрямованість 

комунікації. Канал для поширення інформації є цифровим, тобто відео та 

графічні матеріали передаються через використання телевізійних ресурсів [10].  

Інша властивість цього дискурсу – мультимедійність, яка втілюється 

через використання аудіо-, відео- та текстових матеріалів, що посилює 

ефективність комунікації та впливу на глядача. Характерною рисою 

телебачення є постійне поновлення інформації [7]. 

Комунікативною особливістю дискурсу телебачення також можна 

назвати прямий канал зв’язку між ЗМІ та аудиторію. Сьогодні це не тільки 

лист-заявка телеглядача з проханням показати той чи інший фільм, виконати в 

музичній програмі улюблену пісню, знайти родича або знайомого і т. д. Це 

найактивніша участь телеаудиторії в будь-якому голосуванні (ток-шоу, 

теледебатах, реаліті-шоу та ін.) за допомогою телефонного зв'язку (дзвінок в 

студію), пультів для голосування в студії або за допомогою інтернет-

голосування, це безпосередня участь телеглядача в самому процесі створення 
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передачі: участь у дискусії, в концерті, в розслідуванні, в гумористичній 

програмі, в процесі приготування страв у кулінарній програмі і т.п. 

Конкретний, реальний телеглядач зараз виступає в телевізійному 

дискурсі як активний суб'єкт комунікації, його особистісні характеристики 

становлять інтерес як для телекомунікатора, так і для глядача біля екрану 

телевізора і часто стають основою змісту телевізійної програми.  

Спостерігається поступовий перехід від традиційного 

«одностороннього», монологічного типу телекомунікації до інтерактивного 

«двостороннього», діалогічного типу, що в свою чергу впливає і на мову, що 

використовується на телевізійному просторі. 

Тож, комунікативні особливості телевізійного дискурсу – це 

іллокутивність (цільова спрямованість комунікації), цифровий канал передачі 

інформації, мультимедійність, постійне поновлення інформації, прямий канал 

зв’язку з аудиторією. 

В межах телевізійного дискурсу виділяється ціла ланка телевізійних 

жанрів, кожен з яких має свої видові та мовні особливості, а саме тому має 

велике значення для дослідників дискурсу телебачення. Телевізійна мова, що 

дозволяє представити свого роду мовний портрет епохи, розглядається нами 

слідом за О.А. Лаптєвою як деяка вельми складно організована сукупність 

різновидів, що втілюються в різних жанрах [8]. 

Ми класифікуємо жанри телевізійного дискурсу за тематичними, 

структурно композиційними і стилістичними ознаками слідом за 

С.Ю. Даниловим, який розглядає жанр як «мовну одиницю, яка втілює 

інтенціональний стан, що зв'язує адресанта і адресата, і будується за 

тематичним, стилістичним і композиційним канонами, закріпленими у 

культурі» [5]. 

За тематичною ознакою виділяються наступні жанри телевізійного 

дискурсу та їх різновиди, що розглядаються як складні мовні події: теленовини, 

телеогляд, фільм на телебаченні (художній фільм, документальний фільм, 

драма, мелодрама, бойовик, комедія, пригоди, трилер, жахи, детектив, еротика), 

телесеріал, телеспектакль, мультиплікаційний фільм (мультфільм для дітей, 

мультфільм для дорослих), телеінтерв'ю (портретне інтерв'ю, тематичне 

інтерв'ю, змішаний тип інтерв'ю), телерозслідування, телереклама (політична, 

комерційна, анонс), теледебати, телешоу (ток-шоу, реаліті-шоу, ігрове шоу, 
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комедійне шоу), телегра, телевікторина, телеекстрим, телеподорож, телеклуб, 

телеінструкція, телешоп, телегороскоп, телелотерея, телешкола, музика на 

телебаченні (музичний концерт, музична програма, музичний конкурс і т. д.), 

спорт на телебаченні (Олімпійські ігри, Чемпіонат, Кубок та ін.), патріотична 

програма, програма про здоров'я, науково-популярна програма, пародійно-

гумористична програма, кулінарна програма [9]. 

 Підбиваючи підумки дослідження, визначаємо телевізійний дискурс як 

соціальну взаємодію телекомунікатора і телеаудиторії, що являє собою 

макросистему, в якій втілюється комунікація вельми широкого кола людей, що 

володіє різними соціальними, віковими, професійними, територіальними та 

культурними характеристиками. Йому притаманні такі риси: іллокутивність, 

цифровий канал передачі інформації, мультимедійність, постійне поновлення 

інформації, прямий канал зв’язку з аудиторією. 

Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому аналізі жанрово-

стилістичних ознак телевійного дискурсу. 
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В статье рассматривается понятие кинодискурса, анализируются разные подходы                       

к определению категории модальности, а также значения модальных глаголов, 

присутствующих в современном англоязычном кинодискурсе. 

Ключевые слова: модальность, дискурс, англоязычный кинодискурс. 

The article reveals the notion of cinema discourse, with the analysis of the available 

approaches to the category of modality as well as the meanings of modal verbs present in modern 

English cinema discourse. 

Key words: modality, discourse, English cinema discourse. 

У статті розглядається поняття кінодискурсу, аналізуються різні підходи до 

визначення категорії модальності, а також значення модальних дієслів, наявних у сучасному 

англомовному кінодискурсі. 

Ключові слова: модальність, дискурс, англомовний кінодискурс. 

 

В связи с усилением влияния киноиндустрии понятие кинодискурса 

приобретает все большую привлекательность для ученых, в том числе 

лингвистов, потому  актуальным  считаем исследовать оттенки модальности, 

как отражение современной действительности в англоязычном кинодискурсе. 

Объектом исследования являются модальные глаголы в современной 

английской речи. 

Предметом изучения являются особенности выражения модальных 

отношений в современном англоязычном кинодискурсе. 

Целью данного исследования есть определение и общая характеристика 

проявлений модальности в современном англоязычном дискурсе. 

Задачи, в рамках данной работы, направлены на изучение: 

–    понятия «кинодискурс» и его характеристик; 

–   существующих подходов к категории модальности; 

–  значении модальных глаголов, которые актуализируются                                 

в современных англоязычных фильмах. 

В фильме как семиотической системе разные коды объединяются, 

создавая единое значение, не сводимое к сумме значений отдельных кодов. 
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Вербальный компонент кинофильма предоставляет смысловую опору, 

позволяющую корректно истолковать сообщение [3].  

Кинодискурс является информационно насыщенным видом дискурса с 

обязательным наличием эксплицитной и подтекстовой информации. В создании 

подтекста могут участвовать вербальные и невербальные средства: закадровый 

голос, сообщающий зрителям содержание мыслей персонажей, а также 

закадровый метатекстовый комментарий [2]. 

Кинодискурс представляет собой семиотически осложненный, 

динамичный процесс взаимодействия автора и кинореципиента, протекающий в 

межъязыковом и межкультурном пространстве с помощью средств киноязыка, 

обладающий свойствами синтаксичности, вербально-визуальной сцепленности 

элементов, интертекстуальности, множественности адресанта, 

контекстуальности значения, иконической точности, синтетичности [7].  

Учитывая все перечисленные характеристики, кинодискурс понимаем как 

связный текст (вербальный компонент фильма) в совокупности с 

аудиовизуальным рядом и другими значимыми экстралингвистическими 

факторами. Кинодискурс как креолизованный текст обладает свойствами 

целостности, связности, информативности, коммуникативно-прагматической 

направленности, медийности. 

Экстралингвистический контекст (обстановка, время и место, к которым 

относится фильм), а также различные невербальные средства (рисунки, жесты, 

мимика, которые важны при создании и восприятии кинофильма) позволяют 

исследователям адекватно интерпретировать интенции адресанта, скрытый 

смысл высказывания, модальные отношения. 

В лингвистическом плане модальность как функционально-

семантическая категория, выражающая разные виды отношения высказывания 

к действительности, а также разные виды субъективной квалификации 

сообщаемого [1; 5, с. 303-304], объединяет объективную составляющую, которая 

выражает отношение сообщаемого к действительности в плане реальности 

осуществимости действия и ирреальности (неосуществимости действия), и 

субъективную, которая выражает отношение говорящего к сообщаемому. 

Обе эти составляющие выражаются с помощью модальных глаголов, при 

чем их значения зависят только от контекста, что усложняет их толкование, но 
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вместе с тем открывает широкие перспективы для изучения семантики 

модальных глаголов, которые выделяются целым рядом характерных 

особенностей в значении, употреблении и грамматических формах: не имеют 

ни одной собственно глагольной грамматической категории (вида, временной 

отнесенности залога); у них могут быть лишь формы наклонения и времени, 

являющиеся показателями сказуемого. Поэтому необходимо обращать 

внимание не только на формально-грамматические признаки, структурные 

характеристики и семантические особенности, но и учитывать частотность 

употребления модальных глаголов, их стилистические и функциональные 

черты.  

Таким образом, модальные глаголы – это «глаголы, которые выражают не 

действие или состояние, а отношение говорящего к действию: способность, 

возможность, вероятность, необходимость или желательность совершения 

действия» [2], выраженного смысловым глаголом [3].  

Поскольку они выражают лишь модальное отношение, а не действие, они 

в качестве отдельного члена предложения никогда не употребляются. 

Модальные глаголы всегда сочетаются только с инфинитивом (перфектным и 

неперфектным), образуя с ним сочетания, которые в предложении является 

сложным модальным сказуемым. 

Can - наиболее часто употребляемый глагол, он встречается в 23%                       

из 100%. В материале исследования глагол can (могу, умею) употребляется                   

как с перфектным, так и не перфектным инфинитивом: 

1)Look, if this is some kind of financial thing, I can help you out                            

with money.[1] 

2)   We need to find someone who can survive here.[3] 

3) She’s the editor in chief of Runway, not to mention a legend. You work                     

a year for her and you can get a job at any magazine you want.[3] 

 В отрицательной форме can означает невероятность совершения действия  

или состояния в настоящем: 

4) I can’t believe they did this without consulting me.[1] 

Для выражения возможности сейчас или в будущем часто используется 

глагол сould: 
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6) - Who are you and what are you doing here?  - Well, I think I could do                   

a good job as your assistant.[3] 

7) She is gonna meet editors and writers from every important magazine. 

Andinayear, that could be me.[3] 

Кроме того, сould используется для выражения вежливого тона просьбы: 

5)Could I get a small glass of tequila?[1] 

Модальный глагол сould используется в отрицательной форме и                                 

с прилагательным в сравнительной степени для подчеркивания высокой 

степени важности чего-то (т.е. сделано/сказано очень хорошо, ясно) 

8) That’s not what I asked you. It couldn’t have been clearer.[3] 

Наряду с can/could функционирует сочетание to be able to (быть                          

в состоянии). В отличие от can, to be able to передаёт возможность действия                  

на будущее и если речь идет о результате: 

9)I’m  not gonna be able to say no to her face.[1] 

Глагол  must выражает высокую степень уверенности, основанную                       

на фактах и реализует значение «должно быть, несомненно, вероятно»:  

10) You’re working for Miranda Priestly now. You must be in desperate need 

of hard liquor. [3] 

 11) I can deliver the bookthat means I must have done something right.[3] 

В материале исследования must (должен, надо, нужно) реализует 

значение необходимости совершения действия: 

12)You must be invisible. [3] 

13)The phone must be answered every single time it rings. [3] 

14)Dogs must be carried.(signboard in underground) [4] 

Значения must реализуют глаголы to have to и to be to. Если must 

употребляется для передачи морального долга, то to have to выражает 

необходимость, вызванную внешними обстоятельствами: 

15) I just have to stick it out for a year. One year. And then I can do what I 

came to New York to do.[3] 

16) - I’m just trying to understand why someone who got accepted to Stanford 

Law..turns it down to be a journalist, and now you’re not even doing that. 

 - Dad, you have to trust me. Being Miranda’s assistant opens a lot of 

doors.[3] 
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17) This is my boss, I have to take this. (answer the phone).[3] 

18) I want you to be responsible so that I don’t have to be.[1] 

В современном языке можно проследить тенденцию к замене модального 

глагола must на have to: 

19) Oh, sweaty man. We have to flirt.[1] 

20) You have to invite that cute guy from down the street.[1] 

На данных примерах можно четко отследить, что на говорящих нет 

давления обстоятельств, это их внутренняя необходимость. Но вместо глагола 

must используется глагол have to. 

Модальный глагол need (нужно, надо) выражает необходимость 

совершения действия: 

21) – Ok, so you got fired. Why do you keep doing this, Mom? It’s too stressful 

sleeping with you on a pull-out couch in your friend’s dinning room. I need to learn 

to be more irresponsible otherwise I’m going to be hazed so bad in college.[1] 

22)- We cannot have a party. The house is sold. Do not work me like this.                     

I hate it when you make me the bummer. 

- My life is awful right now. I need to feel happy again.[1] 

23) I just need to add something to my home insurance policy. [4] 

Если глагол may выражает разрешение и реализует значение «могу, 

можешь, может», то употребляется только в настоящем времени: 

24) May I have a moment, you look lovely. [2]  

may используется в категоричном запрете: 

25)You may never ask Miranda anything.[3] 

Might реализует значение предположение с большой степенью 

неопределённости и сомнения: 

26) It might fit.[3] 

27)- Come on. You’regonna be answering phones and getting coffee. You need 

a ball gown for that? - I think I might.[3] 

Глагол should в сочетании с неперфектным инфинитивом имеет значение 

рекомендации и реализует значение «следует»: 

28)You should see the way these girls at Runway dress. [3] 

29)We should go. We have so much to do.[1] 

30) I think, maybe we should do it. I said maybe we should have a party. [1] 
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31) – I hope you don’t mind me asking, but shouldn’t you be at home? 

- Oh, yes, I should.[4] 

В сочетании с простым инфинитивом should может выражать значение 

вероятности: 

32) We know everyone in publishing. It shouldn’t be a problem, should it?[3] 

С перфектным инфинитивом should выражает упрек: 

33) What the hell is a sold sign doing on our front yard? This house should 

have been passed on.[1] 

На основе проанализированного материала частота употребления 

модальних глаголов в современном английском языке представляется 

следующей: сan – 10, could – 6, must – 5, have to – 6, need – 3, may – 2, might – 2, 

should – 8, to be able to – 1 случаев. Согласно результатам исследования, 

отметим, что наиболее употребляемым модальным глаголом является  сan,                  

а наименее частотными – to be able to.  

На диаграмме приведено процентное соотношение употребления 

модальных глаголов: 

Рис. 1. Частотность употребления модальных глаголов 

 
 

Таким образом, рассмотрев разные подходы к определению модальности, 

мы понимаем её как функционально-семантическую категорию языка, которая 

выражает эмоциональное отношение говорящего к сообщаемой информации. 

Актуальным контекстом для изучения языковых проявлений модальности 

является кинодискурс, как общественное явление, наиболее приближенное к 
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адресату, что позволяет выразить индивидуальную мысль и отношение 

говорящего. 

Подводя итоги исследования, отметим, что употребление разных 

значений модальных глаголов, которые широко используются в современном 

англоязычном кинодискурсе, имеет, зависимо от цели говорящего и его 

эмоционального состояния, разный иллокутивный эффект на адресата: 

побуждение (просьба, приказ), вопрос, сомнение, утверждение, обещание. 

Разграничение оттенков модальности реализуется за счет формальных средств 

выражения подтекста (использование субтитров, метатекстовых комментариев, 

особое композиционное построение), а также актерской игре. 

Перспективу исследования усматриваем в дальнейшем изучении 

реализации оттенков модальности в современной англоязычной речи. 
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Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Птушка А.С. 

Ця стаття присвячена характеристиці мовленнєвого акту заперечення/згоди. У статті 

докладно розглянута теорія мовленнєвих актів. Детально проаналізовані мовленнєві акти 

заперечення та згода, а також доказано те, що мовленнєвий акт є мінімальною 

комунікативною одиницею, а мовленнєві акти заперечення/згоди є представниками 

мовленнєвих актів, інтенцією адресантів яких є передача позитивної та негативної реакції                    

на ініціальне висловлювання адресата. 

Ключові слова: згода, заперечення, мовленнєвий акт, теорія.  

Эта статья посвящена характеристике речевого акта отрицания/согласия. В статье 

подробно рассмотрена теория речевых актов. Детально проанализированы речевые акты 

отрицания и согласия, а также доказано то, что речевой акт является минимальной 

коммуникативной единицей, а речевые акты отрицания/согласия являются представителями 

речевых актов, интенцией адресантов которых является передача позитивной и негативной 

реакции на инициальное высказывание адресата. 

Ключевые слова: согласие, отрицание, речевой акт, теория.   

The article is devoted to description of speech act of negation/consent. The article examined 

in detail the theory of speech acts. Speech acts of negation and consent are analysed in detail,                    

and also it is proved that speech act is the minimum communicative unit, and speech acts                        

of negation/consent are the representatives of speech acts, the intension of senders of which                      

is a transmission of positive and negative reaction on the initial utterance of addressee. 

Keywords: consent, negation, speech act, theory.   

 

Сьогодні особливу увагу приділяють комунікації в соціокультурному 

просторі. У сучасній лінгвістиці зростає інтерес до міжкультурної комунікації, 

яка є процесом спілкування (вербального та невербального) представників 

різних національних лінгвокультурних спільнот, які, як правило, 

послуговуються різними ідіоетнічними мовами, мають різну комунікативну 

компетенцію. Міжкультурна комунікація характеризується тим, що її учасники 

у випадках прямого контакту використовують засоби мовного коду                              

з культурно-специфічними смислами, а також стратегії і тактики спілкування, 

які відрізняються від тих, котрими вони користуються у випадках взаємодії 

всередині однієї культури. Дослідження невербального спілкування як                           

у психологічному, так і у лінгвістичному аспектах розпочалося ще на початку 

ХХ ст. й активізувалось у другій його половині. Серед різноманітних засобів 

забезпечення успішного процесу міжкультурного спілкування та 

взаєморозуміння важливе місце займають одиниці, що висловлюють 

згоду/заперечення, схвалення/незгоду співрозмовників. Питання вираження 
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згоди/заперечення, схвалення/незгоди вивчають у таких сферах як лінгвістика, 

філософія, логіка та ін., а також розглядаються різними вченими [2; 7; 8]. Саме 

наявність дискусій щодо цього питання зумовлює актуальність дослідження.  

Об'єктом дослідження є заперечення та згода з боку жінок та чоловіків. 

Предметом дослідження є характеристика мовленнєвого акту 

заперечення/згоди. Метою дослідження є комплексний аналіз мовленнєвих 

актів заперечення та згоди. Наукова новизна дослідження визначається 

вибором предмета дослідження. Практичне значення дослідження полягає                   

в тому, що його результати можуть бути використані у підготовці теоретичних 

курсів зі стилістики англійської мови, теорії перекладу, лексикології, 

когнітивної лінгвістики, а також у спецкурсах з лінгвістики тексту та заняттях з 

іноземної мови.  

Теорія мовленнєвих актів є відносно сформованим напрямком мовлення, 

що розглядається в контексті філософських та лінгвістичних проблем. Ця 

теорія являє собою «вчення про побудову елементарної одиниці мовленнєвого 

спілкування – мовленнєвого акту, що розуміється як актуалізація речення» [3]. 

Таким чином, об’єктом дослідження теорії мовленнєвих актів є акт мовлення. 

Згідно зі Сусовим І. П. мовленнєвий акт може розглядатися як «єдність 

акту виробництва висловлювання та його передачі в усній або письмовій формі 

з одного боку і, з іншого боку, акту сприйняття і розуміння цього 

висловлювання» [6]. Маслов Ю. С. визначає мовленнєвий акт як такий, що 

являє собою «двосторонній процес, який охоплює говоріння та одночасне 

слухове сприйняття та розуміння почутого» [4]. За Бацевичем Ф. С. 

мовленнєвий акт є «цілеспрямованою мовною дією, що здійснюється згідно з 

принципами і правилами мовленнєвої поведінки, прийнятими в даному 

суспільстві; мінімальна одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, що 

розглядається в межах прагматичної ситуації» [2].  

В нашій статті ми орієнтуємо проведене дослідження на діалог,                        

на діалогічність як найбільш характерну рису не лише комунікації, але й власне 

мовленнєвої системи. Ми вважаємо, що елементарною дискурсною ситуацією                 

з характерним для неї набором мовленнєвих актів є діалог. 

Діалог є організованою та структурованою формою «мовлення і 

спілкування, якій притаманна зміна мовленнєвих актів, як правило, двох 

мовців, які перебувають у безпосередньому зв’язку» [1]. Характерними рисами 

мовленнєвих актів в рамках діалогу є лаконічність, ситуативна зумовленість, 
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певна шаблонність, висока швидкість обміну, смислова взаємозалежність, 

інформативна повнота. Зв’язки між мовленнєвими актами бувають 

семантичними та прагматичними. Семантичні зв’язки є зв’язками між змістом 

актів, прагматичні ж забезпечуються структурою мовленнєвого акту, умовами 

його успішності, пресупозиціями комунікантів тощо. До прагматичного типу 

зв’язків відносять узгодження мовленнєвих актів за ілокутивною функцією 

(ствердження/підтвердження або заперечення, запитання/відповідь, 

спонукання/згода або відмова, експресиви/чітко регламентовані відповіді), 

тобто відповіддю на кожний ініціальний мовленнєвий акт повинен бути певний 

реактивний акт [1]. 

Мовленнєві акти заперечення/згоди є реалізацією мовленнєвих актів 

позитивної та негативної реакції. Вони є реактивними актами, що виражають 

ставлення адресанта до попереднього висловлювання адресата. Ці акти                     

не можуть існувати незалежно від дискурсу і вони зазвичай є реакцією                       

на ініціальні мовленнєві акти.  

Мовленнєві акти заперечення/згоди можливо класифікувати  в залежності 

від перформативів, що складають їх основу. З цією метою візьмемо 

перформативи agree та disagree і побудуємо відповідні синонімічні ряди, таким 

чином, мовленнєві акти згоди можуть передаватися такими перформативними 

індикаторами: agree, support, admit, concur, share, accede, second тощо.  

Longman Dictionary of Contemporary English  трактує дієслово accede як 

таке, що використовується в формальній англійській мові і означає 

«погоджуватися на вимогу, пропозицію тощо» [9]. Admit має значення «неохоче 

погоджуватися з тим, що щось є правдою, але що хтось є правим». Agree та 

share є близькими семантичними синонімами, що означають «мати або 

виражати ту саму думку з приводу чогось або когось» [11]. Різниця між ними 

з’являється лише в синтаксичному контексті. Concur означає «погоджуватися з 

кимось або мати таку ж точку зору на щось», відноситься до формальної 

англійської мови [10]. Second визначається як «формально підтримувати 

пропозицію, зроблену іншою людиною на зборах» [10]. Останнім часом second 

набуває широкого розповсюдження у неформальному шарі мови у значенні 

підтримки позиції певної людини перед третьою особою. Support означає 

«сказати, що ви згодні з деякою думкою, людиною або групою людей, і готові 

допомогти їм тому, що ви бажаєте їхнього успіху» [9], як наприклад: 
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(1) A man and a woman were involved in a terrible car accident and both cars 

were totaled. They climbed from the wreckage and the woman stood in awe. “Our 

cars are demolished, yet we walk unharmed. This must be a sign from God that we 

are to be best friends for the rest of our lives,” she spoke wisely. “I agree completely, 

ma'am,” the man replied. The woman stepped closer to examine the damage and 

noticed something shiny within her car. Reaching in, she pulled out an unbroken 

bottle. “This bottle of wine wasn't even cracked. I think this is another sign that we 

are to drink a toast to our new friendship.” “I agree, miss,” the man answered taking 

the bottle from her. He popped the cork and drank his share. “I'm sorry. How rude of 

me. Would you like some?” “No, thanks,” came the reply. “I'll just wait on the cops 

to get here” [12]. 

Мовленнєві акти заперечення відображають протилежну точку зору 

комуніканта відносно до певної висловленої позиції. Заперечення виражається 

наступними перформативами: object, disagree, differ, contradict, protest, dissent, 

oppose тощо. 

Disagree означає «мати або виражати точку зору, що різниться від чиєїсь 

думки» [9]. Differ визначається як «мати протилежну точку зору на щось» [9]. 

Contradict має значення «не погоджуватися з ким-то, особливо кажучи, що 

дещо протилежне є істинним» [11]. Object визначається як «відчувати або 

говорити, що ви виступаєте проти чи не схвалюєте дещо» [9]. Oppose значить 

«не погодитися з чимось, наприклад, планом чи ідеєю, та намагатися 

перешкодити їх здійсненню» [10]. Protest означає «сказати, що ви категорично 

не погоджуєтеся або розгнівані чимось, що ви вважаєте неправильним або 

несправедливим» [10]. Dissent означає «сказати, що ви не погоджуєтеся                       

з офіційним рішенням або прийнятою точкою зору» [9], як наприклад: 

(2) Critics say that Presidential candidate Barack Obama tries to “be all 

things to all people” and that he makes too many “pie-in-the-sky” promises. At a 

recent political rally, Obama tried to overcome these criticisms by emphasizing his 

commitment to principles. Afterwards, audience members lined up at a microphone to 

ask Obama questions. The first person at the microphone said, “I oppose the war in 

Iraq. If you are elected, what will you do about that?” “I will end the war in Iraq 

within two weeks of taking office,” answered Obama. “All our troops will come 

home, and I will simultaneously make sure the Iraqi government is functioning and 

secure.” The second person in line said, “I'm an illegal alien. What will you do for people 

like me?” “If I am elected,” answered Obama, “every illegal alien will receive U.S. 
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citizenship, free health coverage, and a scholarship to the university of your choice.” The 

third person in line said, “I'm a conservative. If elected, what will you do for me?” “I'll 

send that first guy to Iraq, and the second guy back to Mexico” [12]. 

Мовленнєві акти згоди можуть реалізовуватися за допомогою: іменників 

(agreement, consent, harmony, accordance, compliance, concurrence, yes тощо); 

прислівників (totally, absolutely, sure, surely тощо); дієслів (agree, concur, 

consent, accept тощо); фразеологізованих синтактико-семантичних структур                      

(By all means, You said it, Thumbs-up, High five!); синтаксичних засобів; коротких 

відповідей; конструкцій повтору; питальних речень; умовних речень [5]. 

Реалізація мовленнєвих актів заперечення може відбуватися                               

за допомогою тих самих засобів: іменників (disagreement, dissent, discord,                     

non-compliance, objection, no тощо); прислівників (never, certainly not, surely not, 

wrong тощо); дієслів (disagree, differ, object, protest тощо); фразеологізованих 

синтактико-семантичних структур (By no means, Thumbs-down, Homey don’t play 

that, Not for a moment, In no case, No way, Nowhere near, Not a chance, Don’t be 

silly тощо); синтаксичних засобів; коротких відповідей; конструкцій повтору; 

питальних речень; умовних речень [5]. 

Таким чином, мовленнєвий акт є мінімальною комунікативною 

одиницею, що виробляється згідно із правилами мовленнєвого етикету та                   

у відповідності до певної комунікативної ситуації з метою вираження 

адресантом акту його комунікативної інтенції. Мовленнєві акти 

заперечення/згоди є представниками мовленнєвих актів, інтенцією адресантів 

яких є передача  позитивної та негативної реакції на ініціальне висловлювання 

адресата.  Мовленнєві акти заперечення/згоди можуть реалізовуватися                          

за допомогою різноманітних частин мови, серед них іменники, прислівники, 

дієслова; фразелогізованих синтактико-семантичних структур та синтаксичних 

засобів, серед яких можна виділити короткі відповіді, конструкції повтору, 

питальні та умовні речення. 
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МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ STRENGTH/СИЛА 
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Сухоставець П.О. (Харків) 

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

Стаття присвячена аналізу специфіки концепту STRENGTH/СИЛА                                          

як багатовимірного лінгвокогнітивного утворення у міждисциплінарному річищі з акцентом 

на особливостях його лексикографічної об’єктивації.  

Ключові слова: концепт, лексема, ментальний простір, сегмент ментального 

простору, сила. 

Статья посвящена анализу специфики концепта STRENGTH/СИЛА как многомерного 

лингвокогнитивного образования в междисциплинарном русле с акцентом на особенностях 

его лексикографической объективации. 

Ключевые слова: концепт, лексема, ментальное пространство, сегмент ментального 

пространства, сила. 

The present article is dedicated to analyzing the peculiarities of the concept STRENGTH as a multifacet 

linguocognitive entity within the multidisciplinary framework with an emphasis on the specificity of its lexicographical 

objectivization. 

Key words: concept, lexeme, mental space, mental space segment, strength. 

В лінгвокультурному просторі будь-якої соціальної спільноти феномен сили і 

безпосередньо концепт СИЛА як результат концептуалізації зазначеного явища 

завжди був і є надзвичайно значущим [1; 5; 8; 10], зумовлюючи підвищений інтерес 

філологів та вчених багатьох галузей до цього семіотично репрезентованого 

(включаючи вербалізацію) явища, що й пояснює його актуальність                                      

у лінгвокогнітивной парадигмі сьогодення. Аналіз теоретичних джерел з даної 

тематики показав нагальність холістичного, когнітивно-дискурсивного дослідження 

способів мовного вираження концептуалізованого феномену сили, що також 



 300 

експлікує необхідність нашої розвідки, оскільки сама сила лише оказіонально 

ставала самостійним об’єктом філологічних досліджень, вивчаючись в основному 

як складник антропоконцепту ЛЮДИНА.  

У цьому зв’язку, теоретико-методологічним підґрунтям роботи                             

є переважним чином положення теорії мовної свідомості, когнітивної 

лінгвістики та теорії концептуальної метафори (М.Ф. Алефіренко, 

М.М. Болдирєва, С.Г Воркачова, О.С. Кубрякової, І.С.Шевченко, 

А.М.Приходько, L. Cameron, V. Evans, G. Lakoff, L.Talmy та ін.)  

Мета пропонованої праці – у контексті парадигми когнітивної лінгвістики 

виявити та аналітично описати способи мовної, зокрема лексикографічної, 

репрезентації концепту STRENGTH/СИЛА задля максимально повної та 

системної реконструкції його змісту.  

Для досягнення поставленої мети передбачено виконання наступних завдань: 

1) критично осмислити результати сучасних наукових доробок когнітивної 

лінгвогносеології для формування авторської теоретико-методологічної бази 

розвідки; 2) з точки зору концептуального аналізу вивчити дані лексикографічних 

джерел для виявлення спектру вербальних засобів об’єктивації концепту 

STRENGTH/СИЛА в англійській мові з фокусом на системній організації його 

мовно репрезентованих ключових концептуальних ознак.  

Отже, об’єктом роботи є концепт STRENGTH/СИЛА, репрезентований 

засобами англійської лексикографії, а її предметом виступають особливості 

структурно-змістовної організації зазначеного концепту, виявлені шляхом 

аналізу способів первинної та вторинної номінації сили на матеріалі 

англомовних словників. 

Джерелами фактичного матеріалу є дані англомовних словників та 

тезаурусів, словників синонімів та антонімів, електронних корпусів British 

National Corpus та Ел. ресурс AllWords (загальна кількість проаналізованих 

одиниць, обраних за семантичним та статистичним принципами, складає 570). 

У роботі, наукова новизна якої визначається авторською спробою 

системно проаналізувати специфіку лексикографічної репрезентованості змісту 

концепту STRENGTH/СИЛА в англійській мові із залученням даних психології, 

культурології, соціології, філософії та історії, використано такі методи: 

описовий, диференційний, прогнозування, дефініційного, компонентного та 

канцептуального аналізу. 
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Враховуючи базовий принцип лінгвокогнітології, який предписує 

експланаторну міждисциплінарність, звернемося до розгляду онтології 

концепту STRENGTH/СИЛА у науках когнітивного циклу, суміжних з 

мовознавством. Аналіз психологічної літератури свідчить про те, що внутрішня 

сила мовної особистості найчастіше асоціюється з поняттями сили волі і 

характеру [1; 5], які варіативно проявляються на всіх етапах вольового акту, але 

найінтенсивніше – у тому, які перешкоди подолані завдяки волі і які результати 

при цьому отримані [1; 8]. Соціальні психологи (Л.В.Занков, В.П.Позняков, 

Г.Р.Горгиладзе, J.Brade та ін.) вбачають обов’язкову кореляцію між силою та 

впливом, лідерством, менеджментом, владою, прояви чого неодмінно 

відбиваються у соціумі. 

Зазначене привело нас до висновку про таку онтологічну особливість 

функціонування концепту СИЛА, як контекстуально-ситуативна зумовленість, що, 

у свою чергу, дозволяє характеризувати силу як концептуалізоване і вербалізоване 

явище у термінах не тільки психічних, а й морально-етичних.  

Доповнюючи дані психології філософськими доробками щодо сили, 

знаходимо міркування про цінність волі й розуму як різновиду людської сили [7]. 

Звідси, у філософсько-соціологічному ракурсі найдоцільнішим для розуміння 

сутності сили як лінгвокогнітивної події нам вбачається протиставлення моральних 

сил людини, її творчого інсайту, розуму силам іншого порядку – влади,  насильства, 

тобто культу сили в прямому її значенні. 

План власно мовної репрезентації концепту STRENGTH/СИЛА                          

є морфологічно всеохоплюючим, але на етапі дослідження лексикографічних 

вербалізацій силового концептуального змісту ми зосереджуємося на іменниках (бо 

«вищий рівень концептуалізації дійсності існує субстантивно» [3, с.20] та 

прикметниках з огляду на те, що «сила є потенцією, якістю, властивістю» [10, с.67]. 

Отже, до фактажу ми залучаємо, слідом за Т.М.Шеховцевою [8] тільки ті 

лексеми-репрезентанти, які мають у своєму семному складі компонент 

‘strength/strong’ та характеризуютья високою частотністю у лексикографічних 

контекстах. 

В результаті аналізу було виявлено, що іменниковими ключовими 

лексемами-репрезентантами концепту STRENGTH/СИЛА є domination, energy, 

force, influence, power, strength, vigour, violence, vitality, zest, що відрізняєтсья                     

від даних, отриманих іншими дослідниками [5; 8; 10]; щодо прикметникової 

лексикалізації, знаходимо: brawny, bubbly, energetic, forceful, muscular, powerful, 
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robust, strong,  tough, vigorous, violent, vital. Таким чином, універсальною 

концептуальною ознакою, об’єктивованою семантикою іменників та прикметників, 

виявляється ABILITY/ЗДАТНІСТЬ (творчості або протистояння).  

Водночас, концептуальна ознaка ABILITY/ЗДАТНІСТЬ стає категоріальною 

базою концепту, що вивчається, складаючись з чотирьох концептуальних кластерів, 

що матрично віддзеркалюється в семантиці вербалізаторів концепту 

STRENGTH/СИЛА, а саме: 1) PHYSICAL STRENGTH (strength, force, power, 

powerful, brawny, sturdy, burly, stout, muscular, weight-able та ін.); 2) VITALITY 

(energy, energetic, vigour, vigorous, strength, strong, vitality, vital); 3) SOCIAL 

POWER(S) (strength, strong, force, forceful, influence, power, powerful, impact); 4) 

PSYCHIC POTENTIAL (charisma, energy, vibe, aura, strength, strong, impressive), і 

усюди лексеми-репрезентанти strength, force і power виявляються найчастотнішими 

та найфункціональнішими, що свідчить про той факт, що вони є ключовими і 

повністю покривають семантичний простір мовної репрезентації поняттєвого 

складника концепту STRENGTH. 

Результати проведеного нами контекстуального аналізу метафоричної 

сполучуваності лексем-репрезентантів концепту STRENGTH/СИЛА дозволили 

нам почати дослідження змісту образної складової концепту, що розглядається. 

Концептуальні метафори як результати осмислення певної ментальної царини в 

термінах іншої ментальної царини [2; 6; 9] мають упорядковуватися в більш 

великі розряди залежно від категорії концепту. У нашому випадку ми 

виокремлюємо такі концептуально-метафоричні царини, як ОСОБИСТІСТЬ 

(STRENGTH IS A MASTER, A FRIEND, AN ENEMY, A PARTNER), ПРИРОДА 

(та МАТЕРІЯ.  

Зазначимо, що найпродуктивнішими засобами метафоричної об’єктивації 

концепту STRENGTH/СИЛА в англійській мові є вербалізовані концептуальні 

метафори царини МАТЕРІЯ, що віддзеркалюють уявлення англомовної 

лінгвокультурної спільноти про силу як про культурно схвалюваний ресурс,                   

що належить суб’єкту і має для нього неабияку матеріальну цінність: 

STRENGTH IS VALUABLE RESOURCE, STRENGTH IS FINANCE. Це також 

підтверджується високочастотними лексичними комбінаціями, що є маркерами 

здантності відновлення (to find, to recover, to regain strength). Водночас, 

очевидною є потреба у розумному використовуванні цього ресурсу: to save,                 

to conserve, to preserve strength.  
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Аксіологічно забарвленою для англомовної етносемантичної особистості 

постає метафорична концептуалізація сили як STRENGTH IS A HOUSE 

(поєднання з дієсловами to build (up), to construct), де реалізується ідея 

зміцнення та розвитку, що належить до культурних валоративних домінант 

англомовної лінгвокультури.  

Отже, аналіз мовного матеріалу свідчить про те, що концепт 

STRENGTH/СИЛА є складним, багатовимірним лінгвокогнітивним феноменом, 

що має унікальну культурно марковану структурно-змістовну організацію,                   

що включає поняттєвий, значущісний, образний та валоративний компоненти, 

кожен з яких характеризуєтья етносемантичним забарвленням. Поглиблене 

вивчення   

Перспективним напрямом нашої подальшої розвідки вважаємо уточнення 

та поглиблене вивчення структури та змісту концепту STRENGTH/СИЛА та 

лінгвокогнітивний аналіз полісемії лексем-репрезентантів цього концепту в 

діахронії, що уможливить виявлення еволюції значень цієї ємної лексеми та, 

відповідно, еволюцію самого концепту STRENGTH/СИЛА. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФІНІТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У 

СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ МОВЛЕННІ 

 

Терновська А.О. (Харків) 

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

 

У статті подається визначення та характеристика поняття «інфінітив», аналізуються 

різні типи інфінітивних конструкцій, досліджуються функціональні особливості інфінітиву. 

Ключові слова: безособова форма дієслова, інфінітив, аудіовізуальні засоби. 

В статье дается определение и характеристика понятия «инфинитив», анализируются 

разные типы инфинитивных конструкций, исследуются функциональные особенности 

инфинитива. 

Ключевые слова: инфинитив, неличная форма глагола,аудиовизуальные средства. 

The article defines the essence and characteristics of the “infinitive”, analyzes different 

types of infinitive structures, explores the functional features of the infinitive. 

Key words: non-finite form, infinitive, audiovisual aids. 

 

Дослідження особливостей функціонування граматичних явищ та 

самостійний аналіз їх вживання є  важливою умовою до стимулювання 

пізнавальної активності та мотивації студентів на заняттях з іноземної мови. 

Попри темпи сучасного навчання студенти проявляють інтерес до самостійного 

пошуку активних граматичних одиниць та вивчення особливостей їх 

функціонування, що обумовлює актуальність нашого дослідження. Саме тому ми 

розглядаємо інфінітивні конструкції на прикладах сучасних англомовних фільмів, 

як умови підвищення ефективності вивчення іноземної мови. 

Об’єкт дослідження – інфінітивні конструкції в англійській мові. 

Предмет дослідження – визначення особливостей функціонування 

інфінітиву. 

Мета дослідження – виявити цікаві особливості інфінітивних конструкцій 

для підвищення ефективності вивчення іноземних мов. 

Завдання дослідження включають: 

1) дослідження ролі аудіовізуальних засобів при вивченні іноземної 

мови; 

2) визначення особливостей вживання інфінітивних конструкцій. 
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Матеріалом дослідження слугував популярний автентичний англомовний 

серіал «Шерлок», який демонструє новий погляд на діяльність відомого 

британського детектива Шерлока Холмса та представляє собою яскравий 

зразок сучасного англійського мовлення. 

Специфіка вивчення іноземної мови як навчальної дисципліни 

визначається цілою низкою відмінних від рідної мови особливостей, що, зокрема, 

стосується вживання безособових форм дієслова [2]. Зважаючи на мету 

дослідження, зосередимося на особливостях інфінітивних конструкцій. 

Інфінітів (неозначений спосіб, неозначена форма дієслова) є безособовою 

іменниковою формою дієслова, яка представляє певну дію (стан, процес) у 

найбільш абстрагованому вигляді, тобто лише називає дію, не вказуючи ні 

категорію особи, ні часу, ні числа, позначаючи дію саму по собі, поза зв’язком з 

її суб’єктом. Інфінітів в англійській мові має шість форм: чотири в дійсному 

стані і дві в пасивному. Інфінітів відповідає на питання: «що робити?» та не має 

спеціального закінчення: його формальною ознакою є частка to, яка не має 

самостійного значення і не приймає наголосу. При цьому частка to не ставиться 

перед інфінітівом, якщо він вживається після модальних дієслів або дієслів 

чуттєвого сприйняття у складі конструкціі «складний додаток» [1]. 

Обравши у якості матеріалу дослідження відомий телесеріал «Шерлок», 

ми спиралися на думку, що аудіовізуальні засоби навчання є ефективним 

джерелом підвищення якості мовної освіти завдяки яскравості, виразності та 

інформаційній насиченості зорово-слухових образів, що відтворюють ситуації 

мовлення та знайомлять із країною, мова якої вивчається. При цьому на 

заняттях успішно реалізуються дидактичний принцип наочності, можливості 

індивідуалізації навчання та одночасно масовість охоплення студентів 

(наприклад, при перегляді теле- і кінофільмів) [3, c. 236]. 

Розглянемо приклади функціонування цієї конструкції: 

1. I have seen him do it. Я бачив, як він це зробив. (Complex Object). 

Інфінітив (the zero infinitive) вживається після дієслова чуттєвого сприйняття. 

Слід звернути увагу, що в такому випадку інфінітив вживається без частки 'to'. 
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2. Do you want me to buzz you in? Ти хочеш, щоб я посвятив тебе у свої 

думки? (Complex Object). Інфінітив (active, simple) вживається після дієслова, 

що позначає почуття і емоції, аби визначити мету дії. 

3. But they never really let you leave. Насправді, вони ніколи не 

дозволять вам піти. (Complex Object). Приклад вживання інфінітива (the zero 

infinitive) після дієслова  let.  

4. You are supposed to be finding him. Передбачається, що ви шукаєте 

його. (Complex Subject). Інфінітив (active, continuous) вживається для того, аби 

вказати на дію, в процесі якої знаходиться суб'єкт речення.  

5. So either these two men just happened to visit the same Chinese tattoo 

parlour I’m telling the truth. Або ці двоє випадково потрапили до одного й того  

самого китайського тату-салону, або я кажу правду. (Complex Subject).  

Інфінітив (active, simple) вжито в дійсному стані з дієсловом певної групи   (to 

seem, to happen, to be sure, to be unlikely…).  

6. He seems to think your advice is worth something. Здається, він 

вважає, що твої поради все ж таки чогось варті. (Complex Subject). Приклад 

вживання інфінітива (active, simple) в дійсному стані з дієсловом певної групи   

(to seem, to happen, to be sure, to be unlikely…).  

7. Don’t make me order you. Не змушуй мене наказувати тобі. 

(Complex Object). Інфінітив (the zero infinitive) вжито після дієслова  make. 

8. Am I supposed to be impressed? Я маю бути вражений? (Complex 

Subject). Інфінітив (passive, simple passive) вжито після дієслова, що відноситься 

до групи, що позначає розумову діяльність.  

9. That’s enough to be going on with, don’t you think? Тобі не здається, 

що вже досить працювати з цим? Інфінітив (active, continuous) вжито після 

прислівника. 

10.  I want you to send a text. Я хочу, щоб ти відправив повідомлення. 

(Complex Object). Приклад вживання інфінітива (active, simple) після дієслова  з 

групи, що позначає почуття і емоції, з метою вказівки на дію, яка має бути 

виконана додатком у реченні. 
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11. You think he is stupid enough to come here? Ти гадаєш, він достатньо 

дурний, аби прийти сюди. Інфінітив (active, simple) вжито після прислівника. 

12.  You risk your life to prove you are clever. Ти ризикуєш своїм 

життям, аби довести, що ти розумний. Інфінітив (active, simple) вживається, 

аби вказати на мету дії. 

13.  Are you clever enough to bet your life? Ти достатньо розумний, аби 

ставити на кон своє життя? Інфінітив (active, simple) вжито після 

прислівника. 

14.  I am supposed to help you pay the rent. Передбачається, що я маю 

допомогти тобі з оплатою орендованого помещкання. (Complex Subject). 

Вживання інфінітива (active, simple) після дієслова, що позначає розумову 

діяльність, з метою вказівки на дію, яка має бути виконана суб’єктом у реченні.  

15.  It’s a new pet, bound to be a bit jumpy around her. Це нова домашня 

тварина, яка, віогідно, буде нервувати поряд з нею. (Complex Subject). 

Вживання інфінітива (active, simple) після дієслова bound в действительном 

залоге для обозначения вероятности действия, которое будет производить 

субъект предложения.  

16.  Sally came round for a nice little chat and happened to stay over. Селлі 

заскочила потеревеніти, і так сталося, що вона залишилась. (Complex Subject). 

Вживання інфінітива (active, simple) після дієслова  happen в дійсному стані. 

17.  You can't be allowed to continue. Вам неможна дозволяти 

продовжувати. (Complex Subject). Інфінітив (active, simple) вжито після 

дієслова  allow в пасивному стані. 

18.  And as far as possible, try not to punch him. І настільки, наскільки це 

можливо, намагайтесь не вдарити його. Заперечна форма інфінітива (active, 

simple) вжита, аби висловити спонукання. 

19.  She indicated that she had no intention to extort either money or favor. 

Вона дала зрозуміти, що в неї не було наміру вимагати гроші або якусь послугу. 

Інфінітив (active, simple) вжито, аби вказати на плани.  
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20. As you were kind enough to point out, it hardly matters. Як ви  люб’язно 

зауважили, це не має жодного значення. Інфінітив (active, simple) вживається 

після прислівника. 

21. Or were you too bored to see the pattern? Чи тобі було занадто 

нудно, щоб помітити тенденцію? Інфінітив (active, simple) вживається після 

прислівника. 

Таким чином, бачимо, що проаналізовані вище приклади демонструють 

високу вживаність безособових форм дієслова у сучасному англійському 

мовленні. Такі приклади, наведені не з граматичного довідника, а почуті з вуст 

героїв улюбленого телевізійного серіалу, допомагають студентам краще 

зрозуміти природу інфінітивних конструкцій та складнощі, пов’язані з їхнім 

вживанням. Автентичні аудіовізуальні засоби навчання в цьому випадку 

виступають фасилітатором у процесі опанування непростих граматичних явищ 

англійської мови. 

Перспектива дослідження полягає у порівнянні особливостей 

функціонування усіх безособових форм англійського дієслова. 
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ВВІЧЛИВІСТЬ ЗА ПРИНЦИПАМИ СПІЛКУВАННЯ В СУСПІЛЬСТВІ  

Трембак К.О. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Птушка А.С. 

Ця стаття присвячена ввічливості за принципами спілкування в суспільстві. У статті 

докладно розглянуто поняття «ввічливість». Стратегії ввічливості та ввічливість                            

за принципами спілкування в суспільстві детально проаналізовані та доказано те,                              

що комунікативні стратегії ввічливості знаходять широке застосування в суспільстві. 

Ключові слова: ввічливість, принципи спілкування, стратегії ввічливості, 

суспільство.  

Эта статья посвящена вежливости за принципами общения в обществе. В статье 

подробно рассмотрено понятие "вежливость". Стратегии вежливости и вежливость                        



 309 

за принципами общения в обществе были детально проанализированы и доказано то,                       

что коммуникативные стратегии вежливости находят широкое применение в обществе. 

Ключевые слова: вежливость, принципы общения, стратегии вежливости, общество.   

The article is devoted to politeness after the principles of communication in society.                          

The article examined in detail the concept "politeness". Strategies of politeness and politeness after 

the  principles of communication in society were analysed in detail and it is proved that                          

the communicative strategies of politeness find a wide application in society. 

Keywords: politeness, principles of communication, strategies of politeness, society.   

 

Зараз все частіше постає питання про рівність між чоловіком та жінкою. 

Думки різних людей часом діаметрально протилежні: від того, що повинна бути 

абсолютна рівність, до того що такої рівності принципово бути не може. Де ж 

знайти істину? Це стосується і ввічливості, в деяких ситуаціях, одні і ті самі 

фрази можуть виражати позитивну ввічливість, в інших – нейтральну, а для 

деяких людей навіть – негативну. Ввічливість – це правила мовної поведінки, 

обов'язкові для членів суспільства, які стійко закріплені в мовних формулах.  

Живучі в ХХІ столітті ми маємо проявляти повагу та ввічливість                       

у сучасному суспільстві. Стратегії ввічливості на матеріалі англійської мови 

покликані оказати вплив на шанобливе суспільство, саме це й спричиняє 

актуальність дослідження.  

Об'єктом дослідження є ввічливість за принципами спілкування                        

в суспільстві. Предметом дослідження є основні стратегій ввічливості,                      

які використовують комуніканти задля реалізації своїх комунікативних цілей               

в суспільстві. 

Метою дослідження є детальний аналіз стратегій ввічливості у мовних 

актах у процессі коммунікації, а також аналіз чинників, які впливають                       

на розвиток ввічливості в суспільстві. 

Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета 

дослідження.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що конкретний мовний 

матеріал, що міститься в дослідженні, може використовуватися на практичних 

заняттях з англійської мови як рекомендації по вживанню стратегій ввічливості, 

а також може використовуватись у спецкурсах з теорії комунікації та 

лінгвістики тексту. 

Ввічливість – це важливий елемент культури народу, продукт культурної 

діяльності людини та інструмент цієї діяльності. Ввічливість – це частина 

культурної поведінки і спілкування людини. Це повага до партнера з 
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комунікації, яка виявляється в доброзичливому ставленні до нього та 

доречному звертанні, яке відповідає його особистісним і статусним позиціям. 

Уміння ввічливо спілкуватися – це спроможність адресанта заздалегідь 

ураховувати особливості, характер, настрій співрозмовника при виборі тактик 

спілкування, добору слів і побудови висловлення, тобто для досягнення 

ефективності спілкування необхідно дотримуватися правил ввічливості разом       

із настроєм на кооперацію [2].  

Отже, ввічливість розглядаємо як вміння показувати поведінку,                     

яка являється поважною та уважною до інших людей. Поводитися таким чином,                

що є соціально правильним і що демонструє розуміння та турботу про почуття 

інших людей.  

Що стосується стратегій ввічливості то – це мовні акти, які виражають 

турботу про інших та зводять до мінімуму загрози для самооцінки, зокрема                 

в соціальних контекстах [1].  

Існує два вида статегій ввічливості. Це позитивні та негативні стратегії. 

Позитивні стратегії – використовуються для того, щоб слухач почувався 

комфортно у спілкуванні. Стратегії позитивної ввічливості проявляються                  

в демонструванні уваги та інтересу до співрозмовника, прагненні                              

до взаєморозуміння і злагоди з ним, урахуванні його бажань і схильностей. 

Позитивні статегії ввічливості призначені для того, щоб уникнути нанесення 

образи, підкреслюючи дружелюбність. Ці стратегії включають компліменти, 

шанобливі питання, спеціальні маркери дискурсу [3].  

Негативні стратегії ввічливості призначені для того, щоб уникнути 

нанесення образи, показуючи шанобливість. Ці стратегії включають в себе 

анкетування, подання розбіжностей як власної думки. Однією з головних 

стратегій негативної ввічливості є «говори непрямо» (be indirect), тобто мається 

на увазі що, якщо ми хочемо щось запитати, то краще використовувати не 

пряме запитання, а більш ввічливу форму – непрямого питання із супровідною 

іллокуцією прохання [3]. 

Отже, ввічливість за принципами спілкування в суспільстві треба 

обов’язково знати культуру англомовної країни, як наприклад ми повинні знати 

те, що англійці при зустрічі зі знайомими людьми або, знайомлячись з кимось, 

завжди використовують страндартні запити аби почати вдало розмову. Було б 
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неввічливо, якщо б на запитання “How are you?” була б відповідь просто 

“Fine”. Якщо у Вас запитують як справи, то ввічливо буде відповісти та задати 

зустрічне запитання про справи співбесідника. Для  людей із англомовних країн 

дуже важливо не порушувати особистий простір, тому розглянємо наступні 

моделі спілкування – офіційний, нейтральний та фамільярний 

В англомовному суспільстві між культурними людьми існує три рівні 

спілкування – це офіційний, нейтральний та фамільярний. Кожному рівню 

ввічливості відповідає свій власний стиль мови і тому всі ввічливі слова і 

вирази можуть бути класифіковані за стилістичною ознакою і, відповідно, 

віднесені до офіційного, нейтрального і фамільярного стилів мови.  

Розглянемо офіційний рівень спілкування, де пропонуємо власні 

приклади, як:  

- Good morning, Mister John.  

- Good morning, Mrs. Petersen. 

- Can you please bring me a report? 

- Of course. 

Це офіційне спілкування, на що вказує саме метод звернення, а саме 

“Mister John”, “Mrs. Petersen”. Таке спілування використовується в ділових 

переговорах та проходить у формальному стилі. В офіційному зв'язку потрібно 

уникати використання сленгу і лихослів'їв, також обов’язково потрібна 

правильна вимова. 

В свою чергу нейтральний рівень спілкування використовуєть в просто 

випадкових розмовах між незнайомими людьми. У такому спілкуванні немає 

обмежень у використанні жаргонізмів, лихослів’їв. Зазвичай, таке спілкування 

здійсюється в усній формі і за допомогою жестів, як наприклад: 

- Excuse me, could you please tell me how can I get to the central library?  

- Of course. 

Наведений приклад демонструє нейтральний рівень спілкування, 

використовуючи цей рівень можливо ввічливо звернутися до незнайомця.  

А ось фамільярний рівень спілкування – це спілкування з друзями, 

родичами, де не забороняється використовувати жаргони та лихослів’я. Таке 

спілкування допомагає у формуванні відносин, як наприклад: 

- Darling, can you please bring me a glass of water?  
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В цьому прикладі простежується фамільярний рівень спілкування на це 

вказує нам слово “darling”, яке використовується зазвичай у фамільярному 

стилі спілкування.  

Також в статті були проаналізовані найбільш поширені комунікативні 

стратегій позитивної ввічливості до яких відносяться: вираз компліментів, 

підкреслення інтересу до потреб, думок і речей адресата, пропозиція допомоги, 

прояв стратегічного оптимізму щодо бажання і можливості адресата зробити 

що-небудь для адресанта, маркування групової приналежності шляхом 

використання жаргону, сленгу, скорочень, підкреслення факту загальних знань, 

використання жартівливих висловів, прояв турботи про побажання адресата, 

пропозиції до спільних дій, як наприклад:  

- Hi, madam. You look very upset.  Is it everything ok? May I help you? 

В данному прикладі показана позитивна стратегія. Незнайома людина 

проявляє повагу та піклування. Важливо в англомовних країнах не показувати 

свою байдужість до оточуючих, намагатися допомогти людям.  

- Have a nice trip, and by the way you have very cute shirt. 

- Oh, thank you. 

В наступному прикладі виражений комплімент з приводу одягу. Це також 

відноситься до позитивної стратегії. Робити компліменти в англійців це в їх 

крові. Вони роблять компліменти з приводу матеріальних благ, одягу, зачісок та 

інше. Компліменти в Англії – всюди. Ви навіть зможете почути компліменти 

зовсім від незнайомих Вам людей. 

 Щодо негативної стратегії ввічливості, то це спосіб утримувати                      

або збільшувати дистанцію між співбесідниками, як наприклад: 

- Our director brings apologies to you. 

- Tell him thank you. 

Це негативна статегія ввічливості, а саме передача вибачення і подяки. 

Передавати вибачення або подяку не є ввічливим та віддаляє співбесідників, це 

найчастіше використовується в соціальних сферах. Деякі англійці полюбляють 

тримати дистанцію, якщо Ви в різних соціальних рівнях.  

Отже, з перелічених прикладів можна зробити висновок, що 

комунікативні стратегії ввічливості знаходять широке застосування, оскільки 

кожен індивід незалежно від національної приналежності потребує збереження 
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свого «обличчя». Треба зазначити, що мовне спілкування вважають одним з 

найважливіших видів людської діяльності. Ввічливість є обов'язковим 

елементом цього спілкування, що забезпечує рівне, успішне та безконфліктне 

його протікання. Будучи однією з базових складових міжособистісного 

спілкування, ввічливість є найбільш важливим регулятором поведінки людини, 

необхідним для досягнення ефективної соціальної взаємодії. 

У прагматичному плані ввічливість розглядається як стратегія або набір 

стратегій, що орієнтовані на досягнення позитивного результату у спілкуванні. 

Вибір тієї або іншої стратегії комунікантами залежить як від зовнішніх, так і від 

внутрішніх факторів, а саме від параметрів ситуації, моральних і культурних 

цінностей. З погляду прагматики, для детального дослідження теорії 

ввічливості необхідно вивчити механізми вибору відповідних мовних стратегій 

для оформлення комунікативних намірів учасників спілкування, розглянути 

різні аспекти дискурсивної діяльності людини та вплив на неї соціокультурних 

норм і правил мовної поведінки.  

У сучасній англійській мові ввічливість відбиває інтерперсональні 

відносини та виражається за допомогою низки мовних засобів. Цей принцип є 

одним з найбільш важливих та стабілізуючих розмову чи переписку принципів, 

які сприяють успішній реалізації намірів розмовляючих людей. 
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Актуальність дослідження зумовлена виявленням активного інтересу до 

вивчення іноземних мов, а також скороченням ролі граматики у процесі 

навчання, що є причиною збільшення кількості помилок у розмовній мові 

студентів. Це й викликає потребу у більш глибокому дослідженні даної теми. 

Об’єктом дослідження є навчання граматиці англійської мови. 

Предметом дослідження є розробка навчально-методичних матеріалів з 

граматики, зокрема часів англійського дієслова. 

Мета дослідження – розробити навчально-методичні матеріали з часів 

англійського дієслова.  

Реалізація мети передбачає виконання наступних завдань: 

 дослідити підходи до навчання граматиці; 

 виділити основні методи та засади навчання граматиці; 

 виявити ефективність відібраних методів на практиці. 

Наукова новизна дослідження полягає у спробі дослідити та розробити 

навчально-методичні матеріали з граматики англійської мови, з урахуванням 

основних методів та засад навчання граматиці. 

Серед вітчизняних дослідників, які розглядали питання навчання 

граматиці іноземних мов за допомогою іншомовного аутентичного матеріалу, 

слід відзначити: Є. Ільченко [2], Т.П. Леонтьєва [3], О. М. Соловова [4], а серед 

зарубіжних: M. Allan [5], R. Cooper, M. Lavery, M. Rinvorucli [6], I. Hart [7], 

S. Stempleski [8]. 

У роботі досліджувався метод навчання граматиці іноземних мов за 

допомогою аутентичних матеріалів. Адже опрацювання великої кількості 

іншомовних джерел (перегляд іншомовних фільмів та мультфільмів, 

телепередач, прослуховування музики та інше) є дуже важливим фактором в 

навчанні іноземним мовам. Застосування відео та аудіо є ефективним, тому що 

воно представляє живу мову носіїв, за допомогою якої можна поглибитись в 
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культурне життя народу, спостерігати за мімікою людей, їхнім мовленням,  

способом висловлення власних думок, реакцією на різні життєві ситуації, 

зрозуміти у чому полягає сенс їхніх жартів та як вони мислять.  

В навчанні граматиці відео та аудіо матеріали допомагають розкрити усі 

нюанси використання граматичних конструкцій, а також показати як граматика 

та мовлення залежать один від одного у живій мові. Адже відео, як і музика, в 

першу чергу існує у часі. Воно задіє широкий спектр людських почуттів – слух, 

зір, пам'ять, емоції, гумор, ідентифікацію, допитливість, мелодію, ритм [7, c. 6]. 

Але, щоб навчання іноземним мовам за допомогою аутентичних 

матеріалів було ефективним, потрібне систематичне використання цих 

матеріалів [1]. В зарубіжній методичній літературі рекомендується 

використовувати аутентичні матеріали раз на тиждень або раз на два тижні. 

Перевага віддається коротким відео та аудіо матеріалам – від 30 секунд до 5-10 

хвилин [3, c. 62]. 

Успішне використання аутентичних матеріалів в навчанні граматиці 

іноземних мов гарантовано майже на всіх етапах, тому що воно сприяє 

вирішенню багатьох завдань: студенти мають змогу розширити свої знання на 

незнайомому матеріалі, ознайомитись з історією, традиціями та культурою 

народу, мову якого вони вивчають, навчитися на слух визначати граматичні 

конструкції, які вивчаються, а також в якому контексті вони використовуються 

носіями мови. Також, коли студенти розуміють, що можуть з легкістю 

сприймати іншомовне аутентичне мовлення, зростає їх самооцінка, а отже й 

мотивація до вивчення предмету [3, c. 63]. 

Дослідження використання граматичних конструкцій часових форм 

англійського дієслова було проведено на матеріалах оригінальних фільмів, 

мультфільмів та пісень. Для цього були взяті приклади з фільмів різних жанрів 

– бойовики: The Matrix (Матриця), Vice (Вайс), The Godfather (Хрещений 

батько); містика: Oculus (Окулус), Interview with the Vampire: The Vampire 

Chronicles (Інтерв’ю з вампіром); фантастика: Fantastic Four (Фантастична 

четвірка), Limitless (Області темряви); комедія: Home Alone (Один вдома); 

мультфільми: Frozen (Крижане серце), How to Train Your Dragon                               

(Як приборкати дракона) та пісні таких виконавців, як: Eminem, Otis Redding, 

Faith Hill, Sheryl Crow, The Police. 

Із 166 прикладів, які ми виокремили, можемо зробити висновок, що 

найбільш поширеними виявилися усі конструкції теперішнього часу (Present 
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Simple – 14.5%, Present Continuous – 11.5%, Present Perfect – 19.9%, Present 

Perfect Continuous – 8.4%) та конструкції минулого часу (Past Simple – 13.2%, 

Past Continuous – 9%, Past Perfect – 6.6%).  

Теперішній простий час (Present Simple – 14.5%): 

(1) You believe that you are special, that the rules do not apply to you (17, 12:19). 

(2) Now you come to me and say “Don Corleone, give me justice. But you don’t 

offer friendship. You don’t even think to call me Godfather (16, 05:16).  

(3) It seems that you've been living two lives. In one life, you're Thomas    

Anderson – program writer for a respectable software company. You have a social 

security number. You pay your taxes. And you help your landlady carry out her 

garbage. The other life is lived in computers where you go by the hacker alias "Neo" 

and are guilty of virtually every computer crime we have a law for. One of these lives 

has a future (17, 18:42). 

Теперішній тривалий час (Present Continuous – 11.5%): 

(4) I can’t believe they are finally opening up the gates! (11, 12:22). 

(5) For the first time in forever I’m getting what I’m dreaming of (11, 16:26). 

(6) Why do my eyes hurt? – You’ve never used them before. Rest, Neo.                          

The answers are coming (17, 36:20). 

Теперішній завершений час (Present Perfect – 19.9%): 

(7)  Why do I have to wear this? Because the queen has come of age (11, 12:00). 

(8)  Have you ever wanted something that’s beyond your rich an experience like 

nothing you could ever possess in real life? (19, 02:22). 

(9)  Sorry, to wake you, ma’am. No, no, no, you didn’t. I’ve been up for hours (11, 

12:56). 

Теперішній завершений тривалий час (Present Perfect Continuous – 8.4%):  

(10) All this time I can’t believe I couldn’t see, kept in the dark but you were there 

in front of me. I’ve been sleeping a thousand years it seems (9; 02:48). 

(11) You’ve been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today 

(17, 40:56). 

(12) In her right hand is a large hammer she’s been using to break her own bones 

(15, 32:28). 

Минулий простий час (Past Simple – 13.2%): 

(13) I wanted those waters to be blue, but they were black, nighttime waters (14, 

69:23). 

(14) I watched the whole magnificence of the dawn for the last time (14, 11:09). 
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(15) You made a good living, had police protection and there were courts of law 

(16, 05:05). 

Минулий тривалий час (Past Continuous – 9%): 

(16) I was playing in the beginning, the mood all changed (8, 03:11). 

(17) He was my maker. He gave me this life…whatever it is (14, 63:48). 

(18) Sorry, did you say something? I was just asking what you are listening to (10, 

13:33). 

Минулий завершений час (Past Perfect – 6.6%): 

(19) I awoke the next evening with a hunger I had never felt (14, 16:23). 

(20) She learned to play with them to delay the moment till she had taken what she 

wanted (14, 47:31). 

(21) The world had changed, yet stayed the same (14, 15:04). 

Вживання майбутнього часу обмежується використанням конструкцій 

майбутнього простого часу (Future Simple – 11.5%) та майбутнього тривалого 

часу (Future Continuous – 4.2%). Тоді як конструкція майбутнього завершеного 

часу (Future Perfect – 1.2%) в розмовній англійській мові використовується 

набагато рідше.  

Майбутній простий час (Future Simple – 11.5%): 

(22) We’ll unload the van, get a bite to eat, will come back about 9 o’clock (13, 

62:37). 

(23) Some day, and that day may never come, I’ll ask a service of you (16, 06:56). 

(24) The gates will open soon. Time to get ready (11, 13:10). 

Майбутній тривалий час (Future Continuous – 4.2%): 

(25) Every single day, every word you say, every game you play, every night you 

stay I’ll be watching you (18, 00:27). 

(26) Soon you’ll be sleeping as soundly as you’ve ever slept (14, 15:58). 

(27) ‘Cause for the first time in forever I’ll be dancing through the night (11, 

14:14). 

Майбутній завершений час (Future Perfect – 1.2%): 

(28) I will have held you, I will have kissed you, I will have claimed you, you will be 

mine (12, 00:35). 

(29) If only love comes round again it will have been worth the ride (12, 01:00). 

Дослідивши 10 фільмів та 7 пісень, ми не зустріли конструкції минулого 

завершеного тривалого часу (Past Perfect Continuous) та майбутнього 

завершеного тривалого часу (Future Perfect Continuous).  
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 Матеріал для розробки вправ на закріплення вивчених граматичних 

конструкцій також був взятий з іншомовних джерел. Основою стали пісні таких 

виконавців, як: Michael Jackson, Simple Plan, Eminem, 2Chainz.  

Ми розробили наступні види вправ: розкрити дужки та поставити 

дієслово у потрібну часову форму, виправити помилки в тексті, вибрати з даних 

варіантів часової форми дієслова правильну. Основне завдання цих вправ – 

підібрати потрібну конструкцію часових форм англійського дієслова до 

заданого контексту. 

Такі види вправ є ефективними під час навчання, адже студенти 

працюють не з окремими реченнями, а із зв’язним текстом, що дозволяє 

побачити увесь контекст ситуації спілкування.  

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що саме використання іншомовних 

аутентичних матеріалів у процесі навчання  граматиці іноземних мов допомагає 

краще зрозуміти контекст та ситуації, в яких використовується та чи інша 

граматична конструкція, вивчити живу мову, а також поглибитись у історію, 

культуру та традиції народу, мова якого вивчається. Бо, не знаючи звичаїв 

людей, неможливо зрозуміти, а тим паче досконало вивчити  їхню мову. 

Перспектива: матеріали роботи можуть бути використані для навчання 

граматиці англійської мови за темою «Часові форми англійського дієслова» у 

вищих навчальних закладах та при укладанні навчально-методичного матеріалу 

з граматики, а ми продовжимо розробку навчально-методичних матеріалів за 

іншими граматичними темами на основі іншомовних аутентичних джерел. 
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У статті розглядаються такі поняття, як суб'єктивна модальність, засоби та частотність 

ії реалізації  в англомовних фільмах. 
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В статье рассматриваются такие понятия, как модальность, способы и частотность ее 

реализации  в современных англоязычных фильмах. 
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The article reveals such a notion as subjective modality, the means and frequency of its 

realization in English movies. 

Key words: modality, probability, reasonability, supposition. 

 

Модальні дієслова вважаються однією з найбільш суперечливих лексико-

граматичних розрядів слів і привертають увагу вчених з другої половини                  

XX століття, проте і досі не отримали повного пояснення у зв'язку з їх 

багатоплановістю, специфічністю мовного вираження та функціональними 

особливостями, що обумовлює актуальність обраного напряму дослідження.  

Об'єктом дослідження є модальні слова в англійській мові. 

Предметом дослідження виступають реалізація значення припущення, 

вірогідності та доцільності в англомовних фільмах. 

Метою дослідження є визначення особливостей вербалізації суб’єктивної 

модальності за допомогою вживання модальних дієслів у сучасній англійській 

мові. 

Завдання у межах дослідження включають: 

– визначення сутності поняття суб’єктивної модальності; 

– дослідження значень модальних дієслів, що використовуються                      

у сучасних англомовних фільмах. 

Матеріалом дослідження слугували сучасні англомовні фільми. 

Як функціонально-семантична категорія мови, модальність виражає різні 

види відношення висловлювання до дійсності (об’єктивна модальність), а 
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також різні види суб’єктивної кваліфікації повідомлення (суб’єктивна 

модальність) [2, с. 242]. При цьому модальність має декілька способів 

реалізації, у цій роботі ми зупинимося на модальних дієсловах. 

Модальні дієслова вживаються не самостійно, а тільки з інфінітивом, 

оскільки виражають лише модальне відношення, а не саму дію. До таких 

модальних відношень належать: можливість, вірогідність, необхідність 

виконання дії вираженої дієсловом.  

Модальні дієслова must, should – ought, will – would, can – could, may – 

might, need можуть виражати різні відтінки припущення. Можна припустити, 

що дієслова can і may спеціалізуються на передачі можливих, передбачуваних 

дій, а дієслова must, should, might, крім значення повинності, передають і 

передбачувані, ймовірні дії. 

Дієслово must вживається у значенні припущення, ймовірності, тобто 

великої міри впевненості. Мовець вважає припущення цілком правдоподібним. 

У цьому значенні дієслово must приблизно відповідає модальним словами: 

evidently, apparently, certainly, most likely, probably. У поєднанні з неперфектним 

інфінітивом дієслово must означає одночасність даної дії (або стану) з 

висловлюванням припущення; в поєднанні з перфектним інфінітивом – що 

припущена дія (або стан) передує висловлюванню припущення і відноситься, 

як правило, до минулого часу, причому саме припущення відноситься як до 

теперішнього, так і до минулого часу. Must в цьому випадку перекладається 

українською мовою за допомогою «напевно, ймовірно», а інфінітив – дієсловом 

у теперішньому часі. Важливо відзначити, що дієслово must у значенні 

припущення вживається майже виключно в стверджувальних реченнях [3]. 

1. She stole my jeans! 

What? 

I have been looking for them all week and she is wearing them. 

So she stole your pants and then she came back and wore them in front 

of you? 

Don’t you see, it’s a perfect crime! 

She must have been planning it for years! [1] 

2. Oh? What’s the matter? Scared? Are you afraid I am a better singer? 

No, no, it’s not working on me. Wow! I must be growing up! [1] 

3. Honey, it must be so hard for you to watch your younger sister get 

married before you [3]. 
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Модальне дієслово may, виражаючи об’єктивну можливість виконати 

дію, яка виражена інфінітивом, зазвичай перекладаються українською мовою 

модальним дієсловом могти, а виражаючи дозвіл – можна або дієсловами 

дозволяти, не заперечувати. Для вираження припущення з відтінком сумніву, 

невпевненості модальне дієслово may/might найчастіше може перекладатися                 

за допомогою модальних слів може, можливо, може бути, ймовірно, мабуть. 

Коли до можливості домішується відтінок сумніву, невпевненості, 

вживається дієслово may. Він означає припущення про можливості дії, що може 

статися, але може і не відбутися. Дієслово may у цьому значенні може 

вживатися як з перфектний, так і з неперфектним інфінітивом. 

Професор Л.С. Бархударов про використання форми might пише, що                    

в поєднанні з перфектно формою інфінітива might висловлює здогад про 

можливість чого-небудь, а також припущення з великим ступенем 

невизначеності та сумніви ("хто знає", "як знати") [цит. за: 1]. 

Слід зауважити, що форма might у значенні припущення 

використовується головним чином у стверджувальних реченнях. Якщо ж після 

might є заперечення, воно відноситься не до припущення, а до дії (або станом), 

вираженого інфінітивом. 

1. I gonna tell Rachel. 

No, no, please don’t. She will kill us. 

Unless… 

Unless what? 

Unless you name your first-born child Joey! 

What? Why? 

Hey, I may never have kids and somebody’s gotta carry on my family name 

[1]. 

2. Or? - I do not have an «or» for you right now, sweetie. I have to take her 

body back to the morgue and then I may have some answers [4]. 

3. You fell a victim to another my classic practical joke. I am your boss now. 

You may wanna laugh at that [2]. 

4. I did not lie to you. I may have left out… 

Can we just get this over with, please? [1] 

5. Look, I may not know what to do with babies, but you really think I am not 

capable? [1] 
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6. We’ve got to find a new pediatrician. Ross was getting sick last night and I 

think Emma may have caught it [1]. 

7. Did you put that breakfast burrito on my desk? 

I just thought you might be hungry. 

That is why I love you [3]. 

8. David, I am so sorry! I am sorry 

Just so I know, if I had asked first? 

Yeah, I am, I might have said yes, but that would have been wrong [1]. 

9. You might have to unbutton it at the back. 

So what do you think? 

I thought you were wearing Moms dress. 

It is Moms dress. Well, parts of it. It was just so old-fashioned, so we could just 

use a few pieces here and there [3]. 

10. Oh my God . I sang «Bennie and the Jets» last night, did not I? 

Very loudly. And, might I say, you were a little pitchy [3]. 

Загальновизнаним і широко відображеним у ряді граматик сучасної 

англійської мови є положення про взаємозамінність і семантичну 

еквівалентність модальних дієслів should і ought to. Так, М. Ірман вказує на те, 

що should і ought to означають, що мовець вважає дію бажаною, але не вимагає 

її здійснення. Р.Кверк зазначає, що загальним модальним значенням must, have 

to, should i ought to є повинність, логічна необхідність, але останні два дієслова 

менш категоричні, ніж must і have to. Дж. Ліч також вважає should і ought to 

менш категоричними еквівалентами must. Фактичний матеріал засвідчує майже 

однакову частотність вживання модальних дієслів should і ought to у розмовній 

мові. Однак в їх семантиці існують і деякі відмінності. Should має більш 

суб'єктивний характер, тобто доцільність виконання дії є здебільшого 

суб'єктивною думкою мовця. Ought to має дещо загальний характер, виражає 

доцільність, яка сприймається як щось цілком природне за даних умов. Should 

позначає “суб'єктивну думку мовця, його погляд на доцільність здійснення дії”, 

а ought to відтворює перш за все "соціальні норми певного суспільства, 

відповідно до яких мовець рекомендує діяти адресату [4]. 

Аналогічно іншим модальним дієсловам, дієслово should втрачає своє 

значення бажаності і, крім значення обов'язки, також позначає припущення, 

засноване на фактах. 
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1. Dude, just because we are best friends does not mean, that I have to tell you 

everything, that comes on. 

You do not have to, you should want to [1]. 

2. Who do you to think you are to decide what messages I should or should not 

get? [1] 

3. So to start things off, I thought you should all know the truth about Tess and 

George. Tess and George are a perfect couple. No, a divine couple. Their 

compatibility is so exact that it can only be described as having been designed 

by the gods. Since a picture is worth a thousand words, I have put together a 

slideshow so you can all see for yourselves [3]. 

4. I feel terrible. It’s all my fault. 

You know, what you should feel terrible about, this could have been my serious 

guy [1]. 

5. Remember, when you asked me if I am seeing someone and I said no, well, I 

am, his name is Mike. 

Oh! 

I should have told you. 

I think I should probably go. 

No, well yeah [1]. 

Для вираження ймовірності або припущення вживається також дієслово 

will - would. Дієслово will може висловлювати припущення, що грунтується не 

на фактах, а на суб'єктивній думці мовця. Дієслово will вживається набагато 

рідше, ніж must, і його вживання більш характерно для художньої літератури 

(особливо для діалогу). 

В значенні припущення дієслово will може вживатися в формі 

теперішнього (will) та минулого часу (would). 

1. You know what would be a better story? [4] 

2. Now why would she do it? [4] 

3. How could she be dead? 

Someone put her in an altitude chamber. 

Oh, my God. Who could have done something like that? 

She was killed at around 9pm., not long after you arrived at the center. 

Not me. It was not me. How would you think I would do something like that? 

You had motive. You had access to her chamber. Why else would you even go 

and see her? [4] 
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Дієслово can - could у значенні припущення вживається головним чином 

в негативних пропозиціях (рідко в питальних) або ж у таких стверджувальних 

за формою реченнях, в яких лексично вказується на відсутність дії або на його 

обмеженість.  

1. By the way I cannot help overhearing your big finish bravo, Leonard [2]. 

2. You may need to be more buttoned up. 

I can be buttoned up. And if I become unbuttoned, you can discreetly let me 

know with a brutal kick to the shin [4]. 

3. See? That is why I keep you around, Jane. Who else could finish my 

sentences? [3] 

4. Jane, I am so thankful that I could call you tonight. I can always count on 

you. You never say no, which I love [3]. 

5. What the hell is going on? Is somebody pregnant? 

Oh yeah! That is me! 

Oh my God! Phibi! You can have a baby? 

Yes, yes! I am. Oh my God. I am gonna have a baby! [1] 

6. I am not really sure. According to the center’s web site she recently landed a 

grant from the SETI Institute. 

The search for Extraterrestrial Intelligence SETI? 

That could explain why. 

No, it could not [4]. 

7. And can I look into explosive decompression, see what else might cause it? 

You got it [4]. 

8. Tess, the second that I saw you I knew that we could be great together [3]. 

9. Do you wanna come over to my place before the party? 

I cannot. I gotta pick up Tess from the airport. 

God! Would not it be great if there was a service that you could hire to do it? [3] 

10. Before you say anything can you just not say anything? [1] 

11. I know, we are great, but Rachel no, this can’t happen. 

But can it just happen a little bit? 

No, no, it can’t happen at all. 

Why? Why not? 

Because look, no one wants it to happen more than me, okay? I have gone 

over this moment in my head a hundred times and not one did I ever say no. I 

couldn’t do it to Ross. 
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But that wasn’t gonna stop you before. 

I know. I know, but I thought about it a lot since then, and it just wouldn’t be 

right. I’m sorry. 

I’m sorry too. 

Oh, God. I shouldn’t have said anything [1]. 

12. I just don’t think I can do it. 

Rachel, you know what, you can and you should [1]. 

13. How many sick days could we take? Cos if we took four in a row, we could 

take a whole week off and go down to Cancun [2]. 

14. So what has happened? 

He needed to know the truth. 

You could have told him face to face [3]. 

15. I cannot undo what you have just done. But I will not you hurt George. He 

thinks he knows the truth, but all he knows are your lies. You cannot start a 

relationship based on lies. You tell him the truth or I will. 

You will not. You would not hurt a fly. And you definitely would not hurt me. I 

am your sister [3]. 

16. How could you let this happen to me? 

What? 

If Jane is the prototypical accommodating bridesmaid, then her sister Tess is 

cast as the overbearing overindulged bride-to-be, who at any moment one 

worries might stomp around Manhattan breathing fire and swatting planes 

from the sky.(Tess was reading an article) 

I had no idea his article was about me. 

You? He called me Bridezilla in the New York Journal. I could tear him 

apart, I swear. I could tear him apart limb from limb [3]. 

17. Will you just be quiet? 

Ok. Could you slow down a little so I can read this sign? Ok. My spidey-

vision is not working. Could you slow…? [3] 

У результаті дослідження можемо зробити висновок, що суб’єктивна 

модальність в англійській мові найчастіше передається за допомогою 

наступних модальних дієслів: could – 28%, can – 25%, would – 13%, should – 

12%, may – 10%, might – 6%, must – 1 %. Більш наочно способи реалізації 

суб’єктивної модальності подані на Рис. 1.  

Рис. 1. Реалізація суб’єктивної модальності за допомогою модальних дієслів 
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Перспектива дослідження полягає у подальшому аналізі модальних 

значень на матеріалі сучасної англійської мови. 
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Стаття присвячена розгляду методичних особливостей навчання англійської як другої 

іноземної мови, систематизації та аналізу факторів, що впливають на ефективність 

формування іншомовної компетенції. 

Ключові слова: друга іноземна мова, навчальний процес, методи викладання 

іноземних мов, мовленнєва компетенція, рівень знань.  

Статья посвящена рассмотрению методических особенностей изучения английского 

как второго иностранного языка, систематизации и анализу факторов, влияющих на 

еффективность формирования языковой компетенции. 

Ключевые слова: второй иностранный язык, учебный процесс, методы преподавания 

иностранных языков, языковая компетенция, уровень знаний. 

The article reveals the consideration of methodical particularity of learning the English as 

the second foreign language as well as the systematization and analysis of factors which exert 

influence on effectiveness of formation the speech competence. 
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Сучасний етап розвитку нашої країни характеризується євроінтеграцією, 

зміцненням міжнародних зв’язків між представниками світової спільноти у 

політичній, економічній, науково-технічній, культурній галузі, зростанням 

ділового співробітництва з зарубіжними колегами, а іноземна мова виступає 

сполучною ланкою міжнаціонального порозуміння у комунікативному просторі 

мовного середовища. Рух України до Європейського співтовариства передбачає 

і підтримку його мовної політики, одним з напрямків якої є сприяння 

оволодінню викладачами іноземних мов більше, ніж однією мовою. Втілення 

вищезазначеного потребує зосередження уваги на специфіці оволодіння другою 

іноземною мовою, серед якої пріоритетне місце відводиться методологічній 

складовій як важливому елементу покращення якості надання освітніх послуг. 

Проблема формування іншомовної компетенції здавна привертала увагу 

дослідників, але розробка основних теоретичних положень щодо специфічних 

умов вивчення і викладання другої іноземної мови належить Б.А. Лапідусу [9]. 

Акценти практичного викладання іноземних мов, вплив першої іноземної мови 

на опанування другою розглядали О.А. Палій [9], Н.П. Жовтюк [2], 

В.А. Миськів [6], Л.К. Орловська [8] та інші науковці. 

Метою дослідження є розгляд методики навчання англійській мові як 

другої іноземної. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити 

наступні завдання: визначити методичні особливості організації навчання 

іноземних мов, розглянувши методи та принципи викладання; проаналізувати 

сучасні підходи до організації учбового процесу навчання другій іноземній 

мові; окреслити професійні здібності викладача, що сприяють кращому 

засвоєнню англійської як другої іноземної; встановити фактори, які впливають 

на ефективність оволодіння новим мовним матеріалом; розглянути важливість 

врахування кореляційних зв’язків з першою іноземною мовою при опануванні 

другої; упорядкувати значущість контролю мовних досягнень. 

Об’єкт дослідження – методика навчання англійській мові як другій 

іноземній. 

Предметом дослідження виступали компоненти навчального процесу,  

методичні принципи, форми та технології викладання іноземних мов. 
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У ході дослідження застосовано методи сучасного інформаційного 

пошуку, системного і порівняльного аналізу, логічний та узагальнення.  

Термін «методика» походить від грецької – methodike (сукупність 

методів, прийомів проведення будь-якої роботи) [3]. Згідно тлумачного 

словника української мови «методика» – сукупність методів опрацювання, 

виконання і дослідження чого-небудь. У педагогічному контексті у системі 

професійної підготовки майбутніх викладачів значення терміну «методика»: 

теоретичний курс, навчальна дисципліна; технологія професійної практичної 

діяльності; педагогічна наука [7].  

Розглянемо детальніше структурні елементи учбового процесу: 

навчальну діяльність викладача (викладання), учбову діяльність осіб, які 

навчаються (учіння), навчальний предмет (зміст навчання) [3]. Мета навчання, 

зміст, методи та прийоми, засоби навчання – організаційні компоненти 

навчального процесу. Зміст навчання іноземної мови – це багатокомпонентна 

структура, формується й реалізується у процесі навчання з урахуванням цілей.  

Науковець Каменський О.І. [4] зазначав основні цілі для створення моделі 

іншомовного спілкування: практичну (інтегральне формування мінімального 

рівня зрілості професійно-мовної й інформаційно-когнітивної компетентності), 

освітню (поширення світогляду відповідно до принципів гуманізації й 

гуманітаризації освіти, підвищення рівня культури мислення, спілкування, 

мовлення), розвивальну (стимулювання формування емоційних, 

інтелектуальних, поведінкових компонентів ключових компетентностей; 

розвиток психологічних механізмів сприйняття, уваги, пам’яті й мислення; 

формування індивідуального стилю когнітивної діяльності й умінь 

самовдосконалення) i виховну (розвиток незалежності, умінь соціальної 

взаємодії, творчої активності, виховання толерантності, поваги до духовних 

цінностей інших культур). Не менш важливим є врахування принципів 

навчання іноземній мові – дидактичних та методичних. Серед дидактичних 

розрізняють загально-дидактичні – виховуючого, свідомого, пов’язаного з 

життям навчання, принципи наочності, свідомості, системності, доступності, 

посильності, науковості, послідовності, творчої активності, індивідуалізації, 

принцип міжкультурної та соціокультурної спрямованості навчання, які 

орієнтовано на досягнення ефективного та виховного навчання, оволодіння 

базовими знаннями. Серед загальних методичних принципів – комунікативна 

спрямованість, диференційоване та інтегроване навчання, врахування 
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особливостей формування навичок з рідної мови [2;5;8;10]. Важливим при 

навчанні другої іноземної мови є особистісно-орієнтований підхід до студента, 

який дає змогу індивідууму реалізувати себе в навчальній діяльності, стимулює 

до подальшого самопізнання, самовдосконалення та самовиховання. 

Підґрунтям кращого засвоєння англійської як другої іноземної є професійна 

мобільність педагога як організатора і керівника навчального процесу, який 

застосовує традиційні та інноваційні методи, враховує мотиваційно-емоційну 

сторону особистості, підтримує психологічний клімат групи, здійснює 

навчально-методичне керівництво самостійною роботою, контролює рівень 

знань. Взаємодія педагога та студента під час навчання спрямована на 

досягнення мети оволодіння комунікативними компетенціями (знання лексики, 

граматики, фонетики, орфографії) з формуванням відповідних навичок, 

урахування національно-культурної специфіки країни вивчаємої мови [8].  

Існуючий попит на якісні послуги з навчання англійської мови вимагав і 

продовжує вимагати вдосконалення власно методів викладання. Якщо перші 

способи навчання іноземних мов запозичувалися з програм навчання латини та 

грецької, у яких опанування мови зводилося до читання та перекладу 

(граматико-перекладний, текстуально-перекладний методи), то зміст прямих 

(природних) методів вже було спрямовано на сприйняття мовного матеріалу не 

через переклад, а інтуїтивно із контексту (аудіолінгвальний і аудіовізуальний). 

Змінювалася і роль граматики: від другорядної у текстуально-перекладному 

методі, для опису структур – у аудіолінгвальному, до набору правил поведінки 

із символами абстрактної моделі у методі свідомого оволодіння кодом [7].  

На сучасному етапі розвитку методики навчання англійської мови 

найбільшого застосування знайшли комунікативно орієнтовані концепції, серед 

яких найбільш популярні комунікативна, проектна, інтенсивна і діяльна.                          

На верхівці еволюційної піраміди освітніх методик знаходиться 

комунікативний метод, у якому мова – засіб реалізації мовленнєвих навичок,                          

в центрі уваги – особистість, а курс навчання спрямовано на задоволення 

мовленнєвих потреб і формування іншомовної комунікативної компетенції [7]. 

Окрім традиційних, існують методи альтернативні: повної фізичної реакції, 

сугестивний, драматико-педагогічний, мовчазний, груповий, а також 

інноваційні: сценарію, проектів, симуляцій, навчання по станціям, рольової гри, 

«кейз-стаді», з комп’ютерною підтримкою тощо. Для викладача іноземної мови 

не зникає потреба у застосуванні методів, які б дозволяли виявляти оригінальні 
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ідеї, проявляти творчі здібності, полегшити та урізноманітнити вивчення. Так, 

більшої динамічності комунікативній методиці додає когнітивно-

комунікативний метод, а реальні ситуації конструктивістського методу 

сприяють підготовці майбутніх фахівців до реального життя.  

Спілкування на рівні взаємодії культур стає реалією нашого життя, а 

вивчення декількох іноземних мов набуває пріоритетне значення. При 

організації навчання другої іноземної мови раціонально спиратися на досвід 

вивчення першої іноземної мови і знання рідної мови як структуроутворюючих 

ланок мовної освіти індивіда. Слід враховувати, що у англійській мові близько 

30% слів – це слова германського походження [9]. Як свідчить практика, 

успішному оволодінню англійською після німецької, сприяють такі 

лінгвістичні особливості: генетична спорідненість німецької та англійської мов, 

латинська спорідненість, спільні моменти у вимові, наявність спільного пласту 

лексики германського походження, аналогічні граматичні явища, що близькі за 

структурою та значенням, схожі мовленнєві зразки [1]. Наприклад, особливість 

мовного досвіду при вивченні англійської мови як другої іноземної мови на базі 

німецької полягає у взаємодії в свідомості осіб трьох мовних механізмів, однак 

знання, навички і вміння рідної мови повністю сформовано, першої іноземної 

потребують удосконалення, а англійської як другої іноземної мови – на етапі 

становлення, що свідчить при доцільність проведення паралелей з першою 

іноземною, рідною і другою іноземною мовою на практичних заняттях. 

Нараховується понад 100 подібних німецьких та англійських лексичних 

одиниць, які мають семантичну та орфографічну подібність. Доцільно 

приділяти увагу однокореневим словам (словам-когнатам), яким властиве 

спільне походження і подібність звучання (hang (нім.) – hang (англ.) [1;2;9]. 

В процесі вивчення англійської мови граматичні аналогії можна 

проводити при створенні простого речення, зосереджуючи увагу на схожості 

мовленнєвих зразків [1]. Покращують запам’ятовування використані малюнки і 

фотографії, приклади слів протилежного значення на двох мовах з візуальною 

опорою на предмет, групування лексики з візуальною опорою на теми: 

«Місто», «Родина», «Професії», «Здоров’я», «Пори року», «Магазини» тощо 

[5]. Для відпрацювання лексики – пропонувати складати мінідіалоги чи 

мінімонологи, заповнювати словами, конструкціями пропуски у тексті [2;5]. 

Додаткових акцентів і спеціальних вправ для запобігання помилок 

потребує безеквівалентна лексика – слова, які подібні за звучанням в німецькій 
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та англійській мовах або за графічною формою, проте різні за значенням 

(become (ставати) – bekommen (одержувати); weit (далеко) – white (білий). 

Значні відмінності в граматичних мовних системах пов’язан з належністю 

англійської мови до аналітичного типу мов: граматичні відношення 

виражаються службовими словами, чітким порядком слів: підмет, присудок, 

додаток, обставина. Так, є два складники механізму помилок у мовленні 

іноземною мовою: заміна схем і моделей мови, або заміна схем і моделей 

першої іноземної мови за зразком другої. Серед граматичних особливостей, які 

можуть викликати інтерференцію це різна сполучуваність слів, неправильне 

вживання граматичного часу, закінчень, артиклів тощо [6]. 

Практично доведено, що використання на заняттях автентичних 

(створених носіями для носіїв мов) аудіо- і відео курсів, навчальних посібників, 

комп’ютерних програм, науково-популярних, документальних фільмів, відео-

сюжетів дозволяє залучати до роботи праву півкулю головного мозку, що 

збільшує ефективність освоєння другої іноземної мови [5;10]. 

Невід’ємною складовою і кінцевим результатом навчальної діяльності у 

системі підготовки фахівців з іноземної мови є контроль знань – перевірка 

набутого і відображення співвідношень досягнутого із запланованим. Поточне, 

тематичне, семестрове, підсумкове оцінювання вимірює реальний рівень 

сформованості набутих знань, умінь та навичок. З видами мовленнєвої 

діяльності корелюють форми контролю: усний – незамінний для поточної 

перевірки, письмовий – для перевірки знань з різних аспектів лексики, 

граматики, орфографії та синтаксису групи студентів. Поширеним видом 

контролю є тестовий, який може сприяти самоконтролю студентів при 

позааудиторному та самостійному вивченні іноземної мови [5].  

Отже, у сучасному світі зберігається попит на якісні послуги з навчання 

англійської мови як засобу міжнародного спілкування, що є передумовою 

подальшого розвитку та вдосконалення методики викладання англійської мови. 

За результатами розгляду методичних особливостей організації навчання 

іноземних мов, дидактичних та методичних принципів у якості головних 

категорій опанування іноземною мовою, висвітлення методів навчання 

підтверджено, що методика викладання англійської мови, безперечно, є 

наукою, яка постійно розвивається і продовжує перебувати в пошуку 

найефективнішого способу формування іншомовної компетенції. Прискорює 

формування означеного професійна майстерність викладача, врахування їм 
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загальнолінгвістичної підготовки, мовних універсалій, здобутих при вивченні 

рідної і першої іноземної мови. Наголос при підготовці до занять доцільно 

ставити на підборі навчально-методичного забезпечення, використанні 

сучасних освітніх технологій, розробці структурованого мовного матеріалу з 

предметно-зображальним унаочненням аналогій між засвоєною інформацією 

щодо першої іноземної мови при опануванні другою і здійсненні контролю 

мовних досягнень як етапу навчального мовного процесу, і як інструменту 

вимірювання якості освітніх процесів під час вивчення другої іноземної мови. 
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У статті подається визначення поняття «фразеологізм», аналізуються різні типи 

класифікації фразеологічних одиниць, досліджуються семантичні, стилістичні та 

функціональні особливості реалізації ад’єктивних ФО у художньому тексті. 

Ключові слова: фразеологізм, ад’єктивні ФО, художній текст. 

В статье дается определение понятия «фразеологизм», анализируются разные виды 

классификации фразеологических единиц, исследуются семантические, стилистические и 

функциональные особенности реализации адъективных ФЕ в художественном тексте. 

Ключевые слова: фразеологизм, адъективные ФЕ, художественный текст. 

The article defines the essence of “phraseologism”, analyzes different types of classification 

of phraseological units, explores the semantic, stylistic and functional features                                          

of the implementation of adjectival phrases in fiction. 

Key words: phraseologism, adjective phraseological units, fiction. 

 

Фразеологізми є невід’ємною частиною будь-якої мови та відіграють 

важливу функцію у спілкуванні, культурі та творчості кожного народу. 

Людський фактор являється ключовим у фразоутворенні, що обумовлює тісний 

зв’зок фразеологічних одиниць (ФО) з людиною та її діяльністю. Таким чином, 

вивчення та аналіз структури та походження фразеологізмів допомагає краще 

зрозуміти особливості їх функціонування. 

У зв’язку з цим, актуальність нашого дослідження зумовлена 

необхідністю аналізу особливостей функціонування ФО в художньому тексті як 

способі віддзеркалення імплементації ФО в англійській мові в цілому.  

Теоретичні положення щодо видів класифікації, семантичних та 

структурних різновидів ФО базуються на працях вчених в галузі лінгвістики 

(В.В. Виноградов, Н.Н. Амосова, А.В. Кунін, Ш. Баллі, О.І. Смирницький,   

В.П. Жуков, П.Г. Єрченко та ін.). На сьогоднішній день існує необхідність у 

більш детальному розгляді різних видів ФО, та висвітленні їх відмінних та 

загальних характеристик.  

Метою дослідження є виявлення, класифікація та аналіз різних видів 

ад’єктивних ФО у творах англомовних письменників. Реалізація поставленої 

мети передбачає виконання наступних завдань: дати визначення поняттю 

«фразеологізм»; виокремити ад’єктивні ФО із творів англомовних 
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письменників; класифікувати їх за структурними, семантичними та 

функціональними особливостями. 

Об’єктом дослідження є ад’єктивні ФО. 

Предметом дослідження є структурні та семантичні особливості 

ад’єктивних ФО. 

Матеріалом дослідження слугували 150 прикладів ад’єктивних ФО, 

обраних з англомовних творів У.С. Моема, Дж. Голсуорсі та А. Кроніна. 

Фразеологізми – це незмінні словесні комплекси, які протиставлені 

самостійним синтаксичним словосполученням як готові мовні формування, які 

відтворюються в процесі мовлення в готовому вигляді. Визначальною 

властивістю ФО є семантична монолітність її складових компонентів, яка 

виражена їх наскрізною смисловою взаємопов’язаністю, або односторонньою 

залежністю однієї складової від іншої [3]. Саме лексичне, а не граматичне 

значення цілої одиниці або її компонента є результатом демонстрування 

внутрішньої семантичної пов'язаності ФО. Таким чином, ця семантична 

скутість компонентів передбачає стабільність їх лексичного складу [1;3]. 

Проблема визначення способу класифікації ФО була та залишається 

невирішиною, так як у багатьох лінгвістів вона представлена по різному. Так, 

найпоширінішими типами класифікації ФО є: 1) класифікація за темами;                      

2) «смислова» класифікація; 3) розподіл ФО на фразеологічні зрощення та 

ідіоми, фразеологічні єдності та поєднання [3]; 4) «одновершинні» та 

«двовершинні» [6] та інші. 

Ад’єтивні ФО відносяться до номінативних фразеологізмів та 

поділяються на два структурні типи: компаративний та некомпаративний [4]. 

Головною функцією ад'єктивних ФО компаративного типу є необхідність 

в передачі додаткової інформації в порівнянні з інформацією, переданої 

першими компонентами порівняння, взятими окремо. Найважливішою 

семантичною особливістю ад'єктивних порівнянь є двопланність значення,                     

де одне порівнюється з іншим. Саме така структура значення виділяє його як 

компаративне. Образність словосполучення виникає завдяки тому, що в мові 

порівняння відноситься не до того класу предметів, явищ або осіб, який 

позначає його другий компонент. Ад'єктивні порівняння характеризують 

найрізноманітніші якості, властивості як людей, так і предметів та явищ. 

Зазвичай порівняння однозначні, але зустрічаються і двозначні, і навіть 

багатозначні порівняння [1; 4]. 
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Ад'єктивні порівняння виступають у реченнях у ролі постпозитивного або 

відокремленого визначення, предикативу або іменного компонента так званого 

«подвійного присудка», а також в якості однорідного члена речення при 

наявності іншого прикметника або прикметників. Таким чином, функції 

ад'єктивних порівнянь збігаються з функціями прикметника з тією різницею, 

що положення в постпозиції для ад'єктивних порівнянь є нормою,                                 

а в препозиції – відхиленням норми [4]. 

ФО некомпаративного типу мають підрядну або сурядну структуру. 

Однією з найважливіших особливостей некомпаративних фразеологізмів                     

з підрядною структурою є те, що для них притаманне повне переосмислення 

складових частин [4]. Сурядні фразеологізми представляють собою ряд 

однорідних членів речення, жоден з яких не є граматично провідним                          

по відношенню до іншого. Таким чином, таке з'єднання, ставши одиницею 

постійного контексту, перетворюється в замкнутий фразеологічний комплекс.  

Зважаючи на мету нашого дослідження, зосередимо увагу на розгляді 

різновидів ад’єктивних ФО та їх структурних функціональних особливостей в 

англомовному художньому тексті. 

Значна кількість компаративних ФО допускає зміну як першого, так і 

другого компонента, що слугує для підвищення експресивності компаративної 

фраземи:  

 (as) thin (lean) as a wand (as a rake, as a rail, as a lath) – дуже худий:  

(1)  Nora, thin as a wand, and pale, somehow ha the air of sick- rooms [2, c. 97]. 

(2)  The fellow was as lean as a rail [6, c. 133]. 

У компаративних ФО досить широко розвинена варіантність, яка утворює 

їх варіантну роздільнооформленість [4]. Це можливо простежити в тому, що 

кожна ФО може вживатися як і з початковим союзом as, так і без нього: 

 (as) soft as butter – слабохарактерний, м’якосердий: 

(3) Poor Em! Her heart was soft as butter [3, c. 450]. 

Компаративні ФО можуть мати декілька значень:  

 (as) dead as a dodo (as mutton, as a doornail, as a stone) – 1) мертвий; 2) що  

вийшов з ужитку, безнадійно відстав від життя: 

(4) Taylor… “You’d have had me dead as mutton if that gun had been 

loaded” [7, c. 285]. 

(5) Take my word for it… English society is as dead as the dodo [8, c. 130]. 



 336 

Зустрічаються вирази, коли значення всієї ФО розходиться зі значенням 

першого компонента:  

 (as) large as life (to the life) – в натуральну величину; у всій красі; 

«власною персоною»: 

(6) When he came to the portrait of June he stood for a minute, with his 

head on one side. “You’ve got her to the life” [6, c. 111]. 

Компаративні одиниці типу (as) cool as cucumber – «спокійний, 

байдужий» відносяться до нерухомих ФО. Їх структура є застиглою [1]. Отже, 

словозмінні варіанти, синтаксичні перетворення та інші види варіантності є 

неможливими. 

(7) There was Hatty as cool as a cucumber [5, c. 57]. 

Зазвичай, перший компонент ад’єктивних порівнянь вживається в своєму 

основному буквальному значення, але іноді вони можуть вживатися і в 

переносному значенні: 

 (as) black as night – 1) зовсім чорний; 2) похмурий, безрадісний: 

(8) Her soul, which was black as night, is now pure and white like the new-

fallen snow [11, c. 260]. 

ФО некомпаративного типу можуть відноситися як до людей, так і до 

тварин:  

 too old in the tooth – дуже старий, пісок сиплеться: 

(9)“You’re too old in the tooth for me to show you, mother,” jibed Brodie… 

[1, p. 56]. 

Ад’єктивні ФО з сурядною структурою мають три типи зв’язку 

компонентів: 

1) сполучний зв’язок: 

 alive and kicking – повний життя, енергії: 

(10) “That would be nice of you and very proper. But I’m all alive and 

kicking. Don’t you find me rather a nuisance?” [10, c. 254]. 

2) сполучно-протиставлений зв’язок:  

 spick-and-spandy – зовсім новий, елегантний: 

(11) They never gave him the same, and he could not get used to these 

“spick-and-spandy” bedrooms with new furniture [4, c. 270]. 

3) сполучно-роз’єднувальний зв’язок: 

 common or garden – найзвичайнісінький, заяложений: 
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(12) Teddie  “You see, I’m not at all romantic…I’m just a common or 

garden businessman” [9, c. 255]. 

Отже, підбиваючи підсумки дослідження, зазначимо, що 

найпоширенішим типом ад’єктивних ФО є компаративний (75%), в свою чергу 

некомпаративний тип складає лише 25% від усіх досліджених ФО. Якщо 

розглядати тільки некомпаративні ФО, проведене дослідження дозволило 

з’ясувати процентне співвідношення некомпаративних ФО з сурядною та 

підрядною структурою, що складає 32% : 68%. Отже, серед усіх досліджених 

150 ФО, перше місце за кількістю займають компаративні фразеологізми, друге 

– некомпаративні з підрядною структурою і останнє – некомпаративні ФО з 

сурядною структурою. 

Перспектива дослідження полягає у порівнянні особливостей 

функціонування різних типів ФО у художніх текстах. 
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Ця стаття присвячена основним помилковим уявленням про гендер. У статті докладно 

розглянуто гендерний концептуальний зміст британського анекдоту. Проаналізовані основні 

помилкові уявлення про гендер у британських анекдотах та доказано, що уявлення стосовно 

жіночої та чоловічої статі ґрунтуються на застарілих соціальних стереотипах та носять 

суб’єктивний характер.  

Ключові слова: анекдот, гендер, гендерні стереотипи, жінка, помилкові уявлення, 

соціальний статус, чоловік. 

Эта статья посвящена основным ложным представлениям о гендере. В статье 

докладно рассмотрено гендерное концептуальное содержание британского анекдота. 

Проанализированы основные ложные представления о гендере в британских анекдотах и 

доказано, что представления относительно женского и мужского пола основываются на 

устаревших социальных стереотипах и носят субъективный характер. 

Ключевые слова: анекдот, гендер, гендерные стереотипы, женщина, ложные 

представления, мужчина, социальный статус. 

This article is devoted to the main misconceptions about gender. The article examined in 

detail gender conceptual content of the British anecdotes. The main misconceptions about gender in 

the British anecdotes were analyzed and it was proven that ideas about female and male are 

subjective and based on outdated social stereotypes. 

Keywords: anecdote, gender, gender stereotypes, man, misconceptions about gender, social 

status, woman. 

 

Дана стаття знаходиться у площині гендерної лінгвістики та присвячена 

дослідженню основних помилкових уявлень про гендер. 

Помилкові уявлення про гендер викликають інтерес, тому що вони 

відображають картину сприйняття біологічної природи, соціального статусу та 

сучасних ролей чоловіків і жінок у суспільстві. 

Актуальність дослідження визначається необхідністю накопичення 

практичного та теоретичного матеріалу для вивчення помилкових уявлень про 

гендер, а також, власне, невеликою кількістю робіт, які б вивчали  помилкові 

уявлення про гендер (на матеріалі британського анекдоту) 

Об’єктом дослідження є тексти сучасних англомовних анекдотів, що 

відображають помилкові уявлення про гендер. Предметом дослідження є 

особливості помилкових уявлень про гендер (на матеріалі британського 

анекдоту).  

Метою роботи є комплексний аналіз помилкових уявлень про гендер                   

(на матеріалі британського анекдоту). 
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Наукова новизна дослідження характеризується вибором предмету 

дослідження, а також проявом стереотипів стосовно чоловічих та жіночих 

ролей в британських анекдотах. Гумор залишається і буде довго залишатися 

предметом дослідження, бо він відображає сучасні проблеми суспільства 

простою загальнозрозумілою мовою. 

Практичне значення дослідження  полягає в тому, що конкретний 

матеріал, який міститься в дослідженні може використовуватися у спецкурсах              

з лінгвістики; на практичних заняттях з англійської мови та у подальшому 

вивченні гендерних досліджень в лінгвістиці, психології, етнічній психології та 

у прикладних науках. 

Оточуюче середовище диктує людям свої правила стосовно життя, 

вішаючи «ярлики» та даючи установки, вирішує що є правильним, а що ні. 

Культура «каже», що чоловіки та жінки – це повна протилежність один одного. 

Люди сприймають це за правильне твердження, і з точки зору соціуму, кожна 

стать повинна виконувати свою, лише їй притаманну соціальну роль. 

Стереотипи, що склалися стосовно жінок та чоловіків вносять в суспільство 

помилкові уявлення про гендер, що сприяє будь-яким змінам [1]. 

Розглядаючи анекдоти, що стосуються помилкових уявлень про гендер 

необхідно визначити поняття «гендер», «гендерний стереотип» та власне 

поняття «анекдот». 

Саме поняття «гендер» походить від англійського слова «gender» і має 

значення соціальної статі, тобто являє собою соціально-психологічний 

конструкт, що формується під впливом зовнішніх факторів таких як: 

виховання, оточуюче середовище [2]. В свою чергу гендерний стереотип –               

це стандартна точка зору про соціальні групи чи про окремі їх особистості. 

Гендерний стереотип виступає різновидом стереотипу. Саме стереотип –                     

це судження в загострено спрощеній та узагальнюючій формі з емоційним 

забарвленням, яке приписує класу осіб будь-які якості [3]. 

Що стосується анекдоту, то він походить від грецької та перекладається 

як «той, що неопублікований», він відноситься до фольклорного жанру, який за 

своєю суттю є короткою історією чи розповіддю про смішний випадок [4]. 

Зараз з поняттям анекдот в англійській мові асоціюється поняття «joke», що 

характеризується як видумана смішна історія [4]. 

Отже, в ході проведення аналізу було виділено п’ять основних 

помилкових уявлень про гендер.  
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 Перше помилкове уявлення це – гендерна різниця є великою. Вживана 

фраза «протилежна стать» частіше за всі переконання вказує на те, що люди 

мають поширену думку стосовно того, що один гендер відрізняється від 

іншого. Це уявлення проаналізовано у анекдоті 1: 

(1) A woman worries about the future – until she gets a husband. 

 A man never worries about the future – until he gets a wife [6]. 

 Цей анекдот вказує на типову точку зору стосовно шлюбних 

відносин, показано те, що жінка піклується та турбується про своє майбутнє до 

одруження, а чоловік навпаки після одруження починає хвилюватися за своє 

майбутнє. Тут доказано те, що в суспільстві існує розповсюджена думка, наче 

головна мета жінки – це шлюб, створення сім’ї, а мета чоловіка – бути вільним, 

необтяженим, тобто неодруженим. Саме в цьому чітко проявляється гендерна 

різниця. 

Друге помилкове уявлення про гендер це те, що гендерні відмінності 

викликані фундаментальними біологічними відмінностями між статями. Цей 

фактор отримуємо із оточуючої нас культурного середовища. Також він 

доповнюється сексуальними відносинами, які привертають увагу до 

анатомічних відмінностей, як наприклад:  

(2) Women mature much faster then men. Most 17-year-old females can 

function as adult. Most 17-year-old males are still trading baseball cards and giving 

each other wedgies after gym class. This is why high school romances rarely work 

out [7]. 

В цьому анекдоті ми чітко бачимо різницю у швидкості статевого 

розвитку між жінками і чоловіками. Коли ще хлопці думають про ігри, дівчата 

вже мріють про стосунки.  

Третє помилкове уявлення – біологічні гендерні відмінності 

обумовлюють кращу пристосовність чоловіків і жінок до різних соціальних 

ролей. Поширеною в суспільстві є думка, що піклування про дітей – це 

обов’язок першочергово жіночої статі, як наприклад:  

(3) Ah! Сhildren. A woman knows all about her children. She knows about 

dentist appointments and soccer games and romances and best friends and favorite 

foods and secret fears and hopes and dreams. A man is vaguely aware of some short 

people living in the house [7]. 

Цей анекдот вказує на те, що жінка є більш соціально активною, ніж 

чоловік. Вона знає усе про своїх дітей, хто чим займається та що трапляється в 
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їхньому житті. Чоловік постає менш активним, бо він навіть не особливо 

знайом із людьми, що проживають поряд, його мало що цікавить окрім самого 

себе. 

Вчені вважають, що чоловік може навчитися моделям поведінки стосовно 

виховання дитини на рівні із жінкою. Хоча виношує, народжує та годує груддю 

дитину жінка, немовлята прив’язуються до батьків, що приймають участь у 

догляді за ними, а батьки, в свою чергу, відчувають сильну прихильність до 

діточок [1]. 

 Четверте помилкове уявлення про гендер це те, що гендери розділені, але 

рівні між собою. Приклад 4 показує, що розподіл гендерів виходить із 

пов’язаного зі статтю розподілом обов’язків, а також уявленню, що гендерні 

відмінності сприяють кращому пристосуванню жінок і чоловіків до 

різноманітної діяльності; різного стилю життя, що обумовлений гендерними 

ролями, як наприклад: 

(4) If a man goes on a seven-day trip, he'll pack five days worth of clothes and 

will wear some things twice; if a woman goes on a seven-day trip she'll pack 21 

outfits because she doesn’t know what she'll feel like wearing each day [5]. 

Цей анекдот розповідає про те, що жінки віддають перевагу зовнішньому 

вигляду більш ніж практичності, на відміну від чоловіків, які їдучи до відпустки 

або будь-куди схильні брати з собою тільки необхідне. Для жінок зовнішність грає 

не останню роль, тому вони можуть перевдягатися не тільки кожного дня, але й 

кілька разів на день, у той час як чоловіки скоріше оберуть комфорт і можуть 

одягати ті самі речі декілька разів в залежності від погодних умов. 

П’яте і останнє помилкове уявлення про гендер говорить нам про те,                

що традиційні гендерні ролі слугують меті найбільш повній задоволеності 

потреб суспільства. 

Саме приклад 5 показує розповсюджену думку, або навіть проблему                 

де виступають шлюбні очікування партнерів один від одного: 

(5) A woman marries a man expecting he will change, but he doesn’t. 

 A man marries a woman expecting that she won’t change, and she does [6]. 

Виходячи заміж жінки сподіваються, що чоловіка можна буде змінити, 

зменшити його недоліки, тощо. Але чоловіки не міняються, можна припустити, 

що через свій вік, або просто через небажання змінюватися, бо за нього пішли 

заміж за такого, яким він є. Чоловіки в свою чергу, сподіваються, що жінки,                

з якими вони одружуються залишаться незмінними, можливо тому,                        
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що одружувалися вони саме з тими жінками, яких вони хотіли бачити коло себе 

упродовж життя. 

Отже, помилкові уявлення про гендер є відображенням розповсюдженою 

у суспільстві точкою зору «правильних ролей» чоловіків і жінок. Анекдоти 

добре показують ці стереотипні сталі форми. Проведений аналіз анекдотів 

показав, що, жінки виступають емоційними; прискіпливими до своє 

зовнішності особами та такими, які намагаються змінити чоловіків. В свою 

чергу чоловіки виступають задоволеними своєї зовнішністю; практичними та 

неактивними у сімейному житті людьми. 
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