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ГЛОБАЛЬНА ІНТЕРНЕТ МЕРЕЖА ЯК ДЖЕРЕЛО 

ЗМІН ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Сучасний світ рясніє активними змінами політичного, 

економічного, соціального і науково-технічного характеру, 

що тягне за собою появу нових слів у мові і переосмислення 

старих понять. 

Словниковий склад – найбільш проникний, мінливий і 

рухомий бік мови, яка безпосередньо реагує на те, що 

відбувається в світі реалій. В ньому відбиваються наші 

уявлення про різні явища позамовної діяльності. 

Характерною особливістю словника є його здатність 

нескінченно розростатися за рахунок нових слів і нових 

значень, які утворюються різними шляхами. Поява 

неологізмів є прямим свідченням життєздатності мови, її 

прагнення висловити все багатство людських знань і прогресу 

цивілізації. 

Вивчення неологізмів є завданням стилістики і 

лексикології; проте кожна з цих наук розглядає неологізми зі 

своєї, особливої точки зору. Лексикологія вивчає причини 

появи в словниковому складі мови нових слів, способи їх 

утворення і шляхи виникнення нових значень вже існуючих в 

мові слів. Стилістика вивчає неологізми з точки зору їх 

стилістичного забарвлення і можливих експресивних 

відтінків. Зрозуміло, стилістичне забарвлення неологізмів 
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обумовлюється їх виникненням і вживанням в тому чи 

іншому мовному стилі. 

Між розвитком та змінами у відборі засобів вираження 

в мовних стилях викладу і еволюцією словникового складу 

сучасної мови існує постійний зв’язок. Стилістів цікавлять не 

тільки ті засоби вираження і стилістичні неологізми, які 

нещодавно з’явилися, але і поява нових лексичних одиниць, 

поступове відмирання архаїзмів, роль історизмів у мовних 

стилях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нові слова 

утворюються, як правило, відповідно до існуючих в 

конкретній мові слів, представлених у вигляді так званих 

зразків. Подібні зразки розглядаються як певна абстрагована 

від конкретного лексичного змісту структура або словотвірна 

модель. Словотвірна модель представляє собою типову 

структуру, що має узагальнений лексико-категоріальний 

зміст і здатна наповнюватися різним лексичним матеріалом за 

наявності певних закономірностей сполучуваності її 

елементів один з одним. При цьому словотвірна модель має 

такі відмінні ознаки: 

а) загальне категоріальне значення, що означає 

приналежність слів, створюваних за тією чи іншою моделлю, 

до певної частини мови, певного лексико-семантичного 

розряду слів; 

б) структурний склад, тобто, з яких словотворчих 

елементів вона складається; 

в) характер структурно-смислових зв’язків 

компонентів; 

г) словотвірне значення, характер смислового зв’язку з 

вихідним словом або мотивація цього зв’язку; 

д) словотворча активність, інакше – продуктивність. 

За даними Каліфорнійської організації Global Language 

Monitor, метою якої є фіксація нових слів в англійській мові, 

в словниковому складі сучасної світової мови нове слово 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

9 

з’являється кожні 98 хвилин [1]. Словниковий склад 

англійської мови, таким чином, здатний збільшуватися на 

тисячі і навіть десятки тисяч слів за рік. Таку велику кількість 

неологізмів в словниковому складі сучасної мови вчені 

пояснюють існуванням її різних варіантів, починаючи від 

американської англійської, що включає десятки тисяч слів, 

відсутніх в стандартному (британському) варіанті англійської 

мови, до китайської англійської, в якій часто 

використовується лексика, яку розуміють тільки жителі 

Піднебесної. 

В словотвірній системі сучасної англійської мови 

виокремлюються такі способи утворення нових слів: 

1. афіксація (префіксація і суфіксація). Словотвірна 

структура новоствореного слова передбачає наявність трьох 

обов’язкових компонентів: кореня або основи, афікса і 

моделі, за якої відбувається приєднання афікса до вихідної 

основи. Отже, похідне слово є результатом взаємодії 

зазначених трьох компонентів. Це відбувається, тому що 

словотворча основа через свої структурні, семантичні і 

граматичні властивості приєднує до себе можливі афікси за 

об’єктивно існуючими моделям, які відображають реально 

існуючі зв’язки згідно зі сполучуваністю основи і афікса. При 

цьому необхідно враховувати, що афікс реалізує свої 

значення не ізольовано, а в поєднанні зі словом-основою. 

2. конверсія – морфолого-синтаксичний спосіб 

словотворення, при якому нові слова виникають без зміни 

основної форми вихідного слова. Похідне за конверсією нове 

слово включається до нової парадигми і при цьому набуває 

іншої синтаксичної функції і сполучуваності, а також нового 

лексико-граматичного значення. Крім того, результатом 

конверсії є омонімія основних форм похідного слова і 

вихідного слова, тобто поява мовних одиниць, які 

співпадають за формою, звучанням і написанням, але мають 

різне значення і належать до різних частин мови. При цьому 
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необхідно зазначити, що при конверсії слова створюються з 

одним значенням, але в подальшому багато з них стають 

багатозначними. 

3. словоскладання – важливий засіб поповнення 

словникового складу мови і вдосконалення його ладу. У 

сучасній англійській мові це один з найбільш продуктивних 

способів словотвору. Як і інші способи утворення нових слів, 

словоскладання має свої особливості, які стосуються 

використання структурних типів складання основ і їх 

сполучуваності, сфери застосування даного способу 

словотворення, а також факторів, що сприяють його 

продуктивності. Словоскладання відображає специфіку мови, 

так як поряд з універсальними рисами мова має особливості, 

характерні тільки для конкретної мови. Так, аналітичний лад 

англійської мови, широке використання порядку слів як 

засобу вираження лексико-граматичних відносин пояснюють 

існування досить великої кількості складних слів, які 

утворені без сполучних елементів і флексій, наприклад: 

brainwork, browbeat, handshake, job-hunt. 

4. скорочення (усічення, ініціальне скорочення і 

телескопія) – це процес зменшення числа фонем і / або 

морфем у наявних в мові словах або словосполученнях без 

зміни їх лексико-граматичного значення (категорії), в 

результаті якого з’являється нова номінативна одиниця або 

варіант вихідної одиниці. 

5. зворотній словотвір (реверсія) – це утворення нових 

слів шляхом відсікання словотворчого (або прийнятого за 

такий) елемента вихідного слова. В даному випадку 

передбачається, що вихідне слово включає до свого складу 

суфікс або, рідше, префікс, за допомогою якого дане вихідне 

слово було свого часу створено. Так, дієслова to beg, to edit, to 

perk були отримані від відповідних іменників beggar, editor, 

percolator. 
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6. постпозитивація – спосіб внутрішньодієслівного 

словотворення, який полягає у видозміні дієслівних основ за 

допомогою вельми складної і розвиненої системи 

постпозитивів. Так, в утвореннях типу to get up 

післядієслівний пов’язаний елемент – постпозитив або 

післядієслово – виконує словотворчу функцію. При цьому 

постпозитив як морфологічно, так і синтаксично не 

самостійний і зливається з дієсловом в одне ціле. Що 

стосується значення отриманих у такий спосіб дієслів, то 

воно іноді може являти собою ніби суму значень своїх 

складових елементів, наприклад, фразове дієслово to stand up 

має прозору структуру. Але в більшості випадків 

постпозитивації значення таких дієслів є результатом досить 

складної взаємодії складових елементів. Тому доводиться 

звертатися до словника, щоб дізнатися значення конкретного 

фразового дієслова. 

7. звуконаслідування (ономатопія) представляє 

створення таких слів, звукові оболонки яких в тій чи іншій 

мірі нагадують предмети або явища, які вони позначають, 

наприклад: bounce, bump, buzz, hiss, mumble, smash, twitter. 

Слід зазначити, що звуконаслідування, як спосіб 

словотворення, характерний для багатьох мов, в тому числі і 

для української мови. 

8. повтор (редуплікація) – це спосіб утворення нових 

слів шляхом повного або часткового повторення кореня або 

основи вихідного слова без зміни або з частковою зміною їх 

звукового складу, наприклад: bye-bye, clop-clop, helter-skelter, 

hurly-burly, zig-zag. Даний тип словотворення характерний 

для розмовної мови і вельми продуктивний в лондонському 

сленгу, відомому як кокні. 

9. чергування звуків, перенесення наголосу в слові – 

спосіб словотворення, при якому змінюється фонетичний 

склад слова і утворюється нове слово, що відноситься до 

іншої лексико-граматичної групи. Порівняйте, наприклад, 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

12 

такі пари слів: food (n) - feed (v); life (n) - live (v); song - sing 

(v). 

Не всі зазначені способи використовуються однаково 

активно. До основних видів англійського словотвору 

відносяться афіксація, конверсія, словоскладання і 

скорочення. 

Основне джерело неологізмів в наш час – Інтернет і 

соціальні мережі, тому основний склад нових слів і 

словосполучень пов’язаний саме з ними. 

Мета статті – дослідження глобальної Інтернет 

мережі як джерела змін лексичного складу англійської мови. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Для досягнення поставленої мети авторами було 

проаналізовано нові лексичні одиниці, які увійшли до Oxford 

Dictionaries в 2014 році [2]. Приклади неологізмів наведено в 

таблиці 1. 

Таблиця 1.  Неологізми, які увійшли до складу Oxford 

Dictionaries в 2014 році. 

Слово Переклад Oxford  

Dictionaries 

(визначення) 

Oxford 

Dictionaries 

(походження) 

selfie «автопортретне» 

фото, зроблене за 

допомогою 

мобільного 

телефону. 

A photograph 

that one has 

taken of 

oneself, 

typically one 

taken with a 

smartphone or 

webcam and 

uploaded to a 

social media 

website 

early 21st 

century: from 

self + -ie. 

bromance сповнені любові і 

глибокої 

A close but 

non-sexual 

early 21st 

century: blend 
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прихильності 

відносини між 

двома чоловіками 

традиційної 

сексуальної 

орієнтації. 

relationship 

between two 

men. 

of brother and 

romance 

 

flatform взуття на товстій 

плоскій 

платформі 

A flat shoe 

with a high, 

thick sole 

early 21st 

century: blend 

of flat and 

platform 

BYOD практика 

компанії, за якій 

співробітникам 

дозволяється 

використовувати 

в офісі свої 

власні 

комп’ютери для 

ра-боти 

The practice of 

allowing the 

employees of 

an 

organization to 

use their own 

computers, 

smartphones, 

or other 

devices for 

work purposes 

early 21st 

century: 

abbreviation of 

bring your own 

device. 

fauxhawk популярна 

чоловіча 

стрижка, при якій 

волосся 

укладають так, 

що вони 

походять на 

гребінь півня, 

один з 

полегшених 

варіантів ірокеза 

A hairstyle in 

which a 

section of hair 

running from 

the front to the 

back of the 

head stands 

erect, intended 

to resemble a 

Mohican 

haircut (in 

which the 

sides of the 

early 21st 

century: blend 

of faux and 

Mohawk 
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head are 

shaved) 

FOMO страх пропустити 

важливу або 

цікаву подію, 

часто з’являється 

при перегляді 

френдстрічки в 

соцмережах 

Anxiety that 

an exciting or 

interesting 

event may 

currently be 

happening 

elsewhere, 

often aroused 

by posts seen 

on a social 

media website 

early 21st 

century: 

abbreviation of 

fear of missing 

out 

MOOC онлайн-курс з 

великим числом 

учасників, які 

можуть 

взаємодіяти між 

собою через 

інтернет 

A course of 

study made 

available over 

the Internet 

without charge 

to a very large 

number of 

people 

early 21st 

century: from 

massive open 

online course, 

probably 

influenced by 

MMOG and 

MMORPG 

Phablet смартфон, екран 

якого більше, ніж 

у телефону, але 

менше 

планшетного 

комп’ютера 

A smartphone 

having a 

screen which 

is interme-

diate in size 

between that 

of a typical 

smartphone 

and a tablet 

computer 

early 21st 

century: blend 

of phone and 

tablet 

Крім слів, щодня з’являються все нові неподільні 

словосполучення, багато з яких стають фразеологізмами і 

входять до словників. Приклади таких словосполучень, які 
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увійшли до Oxford Dictionaries [2] в 2014 році, представлені в 

таблиці 3. 

Таблиця 3. Словосполучення, які ввійшли до словнику 

Oxford Dictionaries в 2014 році 

Слово Переклад Oxford Dictionaries 

(визначення) 

cake pop круглий десерт на 

паличці, схожий на 

льодяник 

a small round piece of 

cake coated with icing 

or chocolate and fixed 

on the end of a stick 

so as to resemble a 

lollipop 

chandelier 

earring 

великі і складні 

сережки з металу, 

намистин, кристалів і 

коштовного каміння 

a long, elaborate 

dangling earring, 

typically consisting of 

various tiers of 

gemstones, crystals, 

beads, etc. 

digital detox час, який людина 

присвячує реальному, а 

не віртуальному світу, 

намагається не 

користуватися 

гаджетами, телефоном, 

комп’ютером 

a period of time 

during which a person 

refrains from using 

elec-tronic devices 

such as smartphones 

or computers, 

regarded as an 

opportunity to reduce 

stress or focus on 

social interaction in 

the physical world 

double 

denim 

носіння джинсової 

сорочки з джинсами або 

джинсовою спідницею, 

що є модною 

тенденцією і одночасно 

a style of dress in 

which a denim jacket 

or shirt is worn with a 

pair of jeans or a 

denim skirt, often 
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викликом громадському 

смаку 

regarded as a breach 

of fashion etiquette 

geek chic стиль одягу, який 

копіює манеру одягу 

«ботаніків» і гиків-

інтелектуалів, 

захоплених 

технологіями 

the dress, appearance, 

and culture associated 

with computing and 

technology 

enthusiasts, regarded 

as stylish or 

fashionable 

me time час, який людина 

присвячує відпочинку і 

собі самому, а не 

працює або займається 

проблемами інших 

людей 

time spent relaxing on 

one’s own as opposed 

to working or doing 

things for others, seen 

as an opportunity to 

reduce stress or 

restore energy 

pixie cut дуже коротка жіноча 

стрижка з нерівним 

чубчиком і окремими 

пасмами 

a woman’s short 

hairstyle in which the 

hair is cropped in 

layers, typically so as 

to create a slightly 

tousled effect 

Висновки. Неологізми збагачують і розширюють мову, 

але також представляють і труднощі для перекладачів, доки 

поняття не стануть звичними і зрозумілими. Проблема 

правильного розуміння і перекладу неологізмів пов’язана з 

тим, що при сучасному стрімкому розвитку науки і техніки 

жодний словник не в змозі встигнути за появою нових слів і 

термінів в різних галузях знань. Тому, якщо в тексті 

зустрічається неологізм, відсутній в словнику, перекладач 

зобов’язаний самостійно визначити його значення з огляду на 

словотвірні елементи даного слова і спираючись на контекст. 
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Афоніна І. Ю., Бовт А. Ю. Глобальна Інтернет 

мережа як джерело змін лексичного складу англійської 

мови. 

В статті розглянуто актуальні проблеми змін 

лексичного складу англійської мови, джерелом яких є 

глобальна мережа Інтернет. Автори дослідження мали на меті 

проаналізувати неологізми англійської мови, які увійшли до 

складу Oxford Dictionaries в 2014 році.  

Ключові слова: неологізм, словотвір, лексичні 

одиниці, Інтернет мережа, соціальні мережі. 

  

Афонина И. Ю., Бовт А. Ю. Глобальная Интернет 

сеть как источник изменений лексического состава 

английского языка. 

В статье рассмотрены актуальные проблемы 

изменений лексического состава английского языка, 

источником которых является глобальная сеть Интернет. 

Авторы исследования поставили целью проанализировать 

неологизмы английского языка, вошедшие в состав Oxford 

Dictionaries в 2014 году. 

Ключевые слова: неологизм, словообразование, 

лексические единицы, Интернет сеть, социальные сети. 

 

Afonina I.Y., Bovt A.Y. Global Internet Environment 

as a Source of Changes in English Lexical Composition. 

The article deals with current problems of changes in 

English lexical composition, the source of which is global Internet 

environment. The authors have aimed at analyzing English 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

18 

neologisms which were comprised by Oxford Dictionaries in 

2014.  

Key words: neologism, word-building, lexical units, 

Internet environment, social nets. 
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СТРУКТУРА ГЕРМАНСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕН В 

ДРЕВНЕНЕМЕЦКОМ АНТРОПОНИМИКОНЕ 

Антропонимика в немецкоязычной ономастике 

неоднократно была предметом рассмотрения с различных 

точек зрения в трудах многих исследователей (А. Бах, 

О. Бехагель, М. Готтшальд, В. Зайбике, Э, Ферстманн, 

Э. Шрёдер и др.). Однако, несмотря на многие 

фундаментальные исследования немецких личных имен [5; 7; 

8], все же нельзя считать, что германский именослов 

полностью изучен. Это, прежде всего, касается влияния 

экстралингвистических факторов, поскольку происходящие в 

ономастиконе изменения, обусловленные динамикой 

развития этнического социума, постоянно вносят свои 

коррективы как в уже сложившиеся общественные явления, 

так и в номенклатуру имен. 

Объектом исследования выступают германские личные 

имена, этимологически входящие в древненемецкий 

антропонимикон. Предмет исследования составляют 

структурно-семантические характеристики данных личных 

имен. 

Основная цель исследования заключается в анализе 

структуры германских личных имен в древненемецком 
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антропонимиконе.  Достижение поставленной цели требует 

решения следующих задач: проанализировать структуру 

германских личных имен в древненемецком 

антропонимиконе, выделить основные типы композитных 

структур личных германских имен, рассмотреть способы 

образования личных германских имен данной эпохи и 

представить тематические группы прозвищных имен 

древненемецкого антропонимикона. 

По данным исследований [5; 7; 8] германским именам 

изначально была свойственна одноименность [8, с. 648]. В 

общественных условиях жизни древних германцев, в эпоху 

родоплеменных отношений было достаточно одного имени, 

чтобы идентифицировать личность человека как 

соплеменника или инородца. Письменные памятники начала 

V века н. э., включая надписи на монетах и надгробиях, 

позволяют выявить только несколько сотен германских имен, 

преимущественно мужских. В условиях патриархата этот 

факт является вполне понятным и объяснимым. Менее 

развитый и количественно менее репрезентативный женский 

именник германцев был организован на тех же структурно-

морфологических принципах, что и мужской именослов. Т. В. 

Топорова приводит следующие статистические расчеты: «В 

731 двучленном имени собственном древнегерманских 

ареалах, представлено 227 компонентов. Теоретически 

возможна ситуация, когда каждое имя состояло бы из двух 

различных компонентов; в таком случае количество 

элементов достигало бы 1462» [5, с. 74].  

Первые германские имена, по утверждению основателя 

научной ономастической школы в немецкоязычной 

германистике А. Баха, были по своей структуре 

двухкомпонентными композитами [7]. В. Зайбике называет 

такие онимы двуосновными или дитематическими [11, с. 

122]. Следует заметить, что большинство индоевропеистов 

(А. Фик, Ф. Клуге, К. Хирт и др.) относят возникновение 
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двухкомпонентных имен германского именослова к более 

ранней эпохе — к периоду индоевропейской общности 

языков [8, с. 80]. Данная лингвистическая теория 

подтверждается в мужских и женских личных именах 

славянского происхождения, например: Влади-мир, Свято-

слав, Влади-слава, Все-мила, Все-слава [4].  

А. Бах выделяет четыре основных типа композитных 

структур в рамках единой ономастической 

словообразовательной модели личных германских имен, 

которые характерны как для мужских, так и для женских 

германских имен: 

1.  существительное + существительное: Helm-ger ‘шлем 

- метательное копьё’, Wolf-ram ‘волк - копоть’, Ort-wulf  

‘место - волк’, Sig-frid ‘победа - мир’; 

2. существительное + прилагательное: Diet-mar ‘народ - 

известный’; 

3. прилагательное + существительное: Bald-wig ‘скорый 

– борьба, война’, Berht-ram ‘ломоть хлеба - камень’; 

4. прилагательное + прилагательное: Hart-lieb ‘cильный 

– любимый’, Bald-hart ‘скорый – сильный’ [7, с. 79]. 

Как видим, в образовании этих имен участвуют два 

класса именной лексики — существительное и 

прилагательное.  Данный факт является дополнительным 

подтверждением того, что эти структурно-

словообразовательные типы унаследованы германскими 

языками из общеиндоевропейского праязыка.  

Многие представители сравнительно-исторического 

языкознания приписывают индоевропейскому имени 

амбивалентность [1, с. 183]. По их мнению, ее суть за-

ключалась в том, что, будучи единой частью речи по своему 

номинативно-классификационному характеру, имя могло 

функционировать и как существительное, и как 

прилагательное. Так, например, два слова ‘хлеб’ и ‘камень’ в 

типичных для них синтаксических функциях подлежащего 
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или дополнения были существительными; при постановке в 

позицию определения одного имени перед другим ‘камень + 

хлеб’ препозитивно первый компонент выступал в роли 

прилагательного, а находящийся в постпозиции компонент 

являлся определяемым существительным. В результате 

двуименное словосочетание обрело новый смысл ‘хлеб 

черствый (как камень)’. 
Кроме этих четырех типов композитных структур 

А. Бах выделяет и достаточно редкие в древнегерманском 

именослове личные имена, содержащие в качестве первого 

компонента частицы, предлоги, местоимения: Un-are ‘не – ар 

(мера площади)’, Un-forant ‘не - страх’, Un-nid ‘не - зависть’; 

Gagan-hart ‘против – сердце’; Ali-berga ‘другой - гора’; Fili-

berht ‘много – ломоть хлеба’ [7,  с. 79-80].  

По мнению А. Баха многие двухкомпонентные личные 

германские имена возникли в результате детерминативного 

или копулятивного  словосложения. К определительным 

собственно-сложным личным онимам он относит такие 

германские имена, как Ans-win ‘друг богов’, Alb-win ‘друг 

эльфов’, Berht-rich ‘блистательный князь’, Kuni-rich ‘князь 

рода’, Ger-hart ‘твердый как копье’, Adal-berht 

‘блистательный своим благородным происхождением’, Diet-

mar ‘известный, популярный в народе’. А. Бах также 

выделяет посессивные антропокомпозиты, например Adal-heit 

‘женщина с сутью благородного рода’, Hart-muot ‘мужчина 

сильной воли’.  

Вместе с тем немецкий ономатолог вполне справедливо 

отмечает, что во многих случаях способ словосложения 

германских личных имен остается неясным: с одной стороны 

их можно рассматривать как определительные сложные слова 

и отнести их к детерминативному композитному типу: Sig-

frid ‘мир вследствие победы’. С другой стороны 

антропокомпозит Sig-frid  ‘победа и мир’ одновременно
’ 

можно интерпретировать и как копулятивное сложное слово. 
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Целый ряд двухкомпонентных германских личных онимов 

допускает двоякую интерпретацию. При рассмотрении их в 

качестве детерминативных композитов вполне приемлемо 

установление определительной связи между компонентами: 

Rich-wald ‘правящий как князь’, Rich-mund ‘защитник князя’. 

При подходе к данным сложным именам как к 

копулятивному типу композитов также можно подчеркнуть 

их возникновение по аддитивной модели соединения 

компонентов: Rich-wald ‘князь и властелин’, Rich-mund ‘князь 

и защитник’ [7, с.  85]. 

Как считают многие лингвисты, что большинству 

дериватов и композитов присуща множественность 

мотиваций   [3, с. 151-154]. Е.С. Кубрякова подчеркивает еще 

одно важное обстоятельство, связанное с явлением 

множественности мотиваций производного и сложного слова, 

а именно: “Родившись как новые единицы номинации, про-

изводные слова перестают быть простыми дублетами 

мотивировавших их высказываний и начинают свое 

собственное существование…. Продолжается и их семанти-

ческое развитие, как и развитие всей той 

словообразовательной модели, по которой они первоначально 

были созданы. В результате этого синтаксические 

конструкции, мотивировавшие производные и сложные слова 

определенного типа, семантически обособляются от этих 

последних, и оба класса выступают как классы 

противопоставленных друг другу единиц номинации”  [2, с. 

38]. 

Несмотря на существование двух четко выделенных 

структур личных имен в древнегерманском именослове, 

лингвисты наталкиваются на определенные трудности при 

классификации некоторых личных имен. Например, личные 

онимы Kuni-gunt, Hraban-ger, Helm-olf этимологически 

представляют собой сочетания слов  ‘род – борьба’, ‘волк - 

копье’, ‘шлем - волк’, которые нельзя отнести ни к 
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копулятивному, ни к детерминативному типу соединения, а 

отдельные германские антропоименования содержат в своей 

структуре семантически взаимоисключающие друг друга 

компоненты со значениями ‘мир’ и ‘война, борьба’: Frede-

gundis, Frid-hild ‘мир – борьба’; Gund-frid, Hilt-frid, Hadu-frid 

‘борьба – мир’. Эту проблему А. Бах и М. Готтшальд 

объясняют тем, что при современном имянаречении 

германскими именами Friedhelm, Gottfried, Waltraud никто не 

соотносит их со значением соответствующих апеллятивов 

Friedenshelm ‘шлем мира’, Gottesfrieden ‘мир бога’. 

Компоненты антропокомпозита соединены друг с другом 

свободно и независимо один от другого лишь потому, что эти 

два понятия нравятся имядателю [7, с. 85-86]. А 

Т. В. Топорова видит причину соединения не всегда 

семантически сочетающихся друг с другом компонентов в 

единый антропокомпозит в существовании древнегерманской 

ономастической традиции мифопоэтического представления 

о значимости имени для судьбы его носителя. “Военная сфера 

находится вне всякой конкуренции в модели мира, 

реконструированной на основании элементов древнегерман-

ских двучленных nom.pr. Ее разработанность поражает 

подробностью описания, повышенным вниманием к мелочам 

и в целом кажется несоразмерно "раздутой". Впечатление 

гипертрофированности возникает из-за обилия наименований 

одного и того же понятия… Вышеуказанные особенности, 

очевидно, возникли под мощным воздействием героической 

поэзии на древнегерманскую ономастическую модель мира и 

свидетельствуют о тесном взаимодействии собственно 

языковых и поэтических факторов при конструировании 

двучленных nom.pr” [5, с.  131].  

По убеждению А. Баха, утрата изначально семантически 

мотивированного характера словосложения 

антропокомпозитами могла иметь три основных причины. 1. 

Действие аналогии, коренившееся в наличии сложных по 
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структуре собственных имен, один или оба компонента 

которых уже утратили связь с нарицательными именами и 

тем самым лишились словообразовательной 

мотивированности для носителей языка. 2. Стирание резкой 

границы между женскими и мужскими именами. 3. Переход 

первоначально функционировавших как вторые компоненты 

композитов словообразовательных элементов с 

самостоятельным значением в категорию чисто 

деривационных суффиксов, например, -bold, -hart, -rich [7, с. 

86].  Можно также говорить, что указанные вторые частотные 

компоненты антропооснов прошли через стадию 

функционирования в качестве антроподеривационных 

полусуффиксов [6, с. 13-14] и превратились в 

специализированные суффиксальные словообразовательные 

элементы антропонимической деривации. Их применение в 

ономастическом словообразовании приобретает, по А. Баху, 

механический характер. Такой же точки зрения 

придерживаются и другие исследователи германского 

антропонимикона [5], считающие, что к потере 

этимологических признаков составляющих композит 

компонентов, а тем самым и к потере семантической и 

словообразовательной мотивированности личными 

германскими онимами двусоставной структуры вели также 

действовавшие в то время фонетические и 

фономорфологические процессы - ассимиляция, 

диссимиляция, редукция гласных, апокопа, синкопа, 

гаплология, морфонемное и морфемное опрощение: Hadu-

mar > Hammar >Hammer; Ans-wald > Asal; Rud-olf > Roloff > 

Rolf  [7, с. 80]. 

Теория А.Баха о разделении структур германских имен 

не является в немецкой антропонимике единственной и 

общепринятой. В более поздних работах по немецкой 

ономастике представлены и другие взгляды на 

двухкомпонентные структуры германских личных имен. 
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Например, В. Фляйшер считает, что двухкомпонентные, 

вторичные по характеру словообразовательной 

производности антропоосновы рассматриваемого типа не 

относятся по семантическим свойствам соединения входящих 

в сложное слово первичных, т. е. собственно мотивирующих 

их основ ни к детерминативной, ни к копулятивной моделям 

словосложения. Свойственная для апеллятивных композитов 

мотивация семантических отношений между компонентами 

как определяющего и определяемого (атрибутивный, или 

детерминативный тип: Schreib-tisch), или как равнозначных, 

линейно соположенных, аддитивных членов (копулятивный 

тип: Hemd-hose) в двусоставных антропоосновах не 

устанавливается, т.е. германское антропонимическое 

словосложение строится на иных принципах [9, с. 17].  

Образование антропооснов базировалось, как отмечают 

исследователи [7, 9], на ряде формальных признаков, 

касающихся в основном второго компонента композита, в 

качестве которого в мужских именах употреблялись только 

существительные мужского рода: -brand, -frid, -gang, -ger, -

hari, -muot, -ram, -wig, -(w)olf. B структуре женских личных 

имен в качестве вторых компонентов употреблялись только 

существительные женского рода: -burg, -heit, -hild. Напимер, 

Hild-ger является мужским именем, а имя, состоящее из тех 

же компонентов Ger-hild с обратным порядком их 

расположения входит в женский именник [9, с.18]. 

 Колебания в грамматическом роде существительного -

muot (мужской и женский род) обусловили его вхождение в 

качестве второго компонента как в мужские имена: Неl-muot, 

Hart-muot (современное немецкое мужское имя Helmut), так и 

в структуру женских германских имен: Al-muot, Rich-muot 

(сохранившееся в качестве реликта женское немецкое имя 

Almut), а также колеблющийся в роде, являющийся как 

мужским, так и женским, оним Erd-mut(h) [9, с. 19]. 
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Как существительные, так и прилагательные, 

выступающие в качестве вторых компонентов германских 

антропооснов относятся к  мужскому и женскому именникам. 

В формировании мужского именослова участвуют 

прилагательные -bald, -berht, -hart, -hoh, -mar. Единственным 

исключением из этого правила является женский оним 

Dagmar [11, с. 108]. В женских сложных антропоосновах в 

качестве вторых компонентов присутствуют такие 

прилагательные как -lind, -swind. Соответственно, Ger-hart – 

мужское имя, а Ger-lind  — женское [9,  с. 18]. 

Дальнейшие исследования личных германских имен [7, 

9] показали, что  имена с трехкомпонентными 

антропоосновами встречаются крайне редко. Так, в 

древневерхненемецких текстах лишь в XII веке 

зарегистрированы имена Got-lieb-olt, Wide-got-win, Wan-bern-

helm и др. А.Бах указывает на вторичные композиты, 

создававшиеся путем сложения уже имевшихся двусоставных 

антропооснов с третьей именной основой, которая позднее с 

утратой полнозначной лексической семантики проходит 

через стадию полусуффиксальности и приобретает статус 

антропонимического суффикса   [7, с.  81]. 

Данный способ образования новых германских  имен 

А.Бах называет «механическим», в основе которого лежит 

перестановка компонентов исходного антропонима. Так, от 

исторически засвидетельствованного имени короля 

лангобардов Aripert (Hariperht) путем перестановки 

компонентов образовано имя для его сына Pertari (Perhthari). 

Достаточно высокую продуктивность этого способа 

пополнения древневерхненемецкого антропонимикона 

подтверждают приводимые исследователем пары как 

мужских, так и женских ономакоррелятов, а также и 

соотносимых мужских имен с женскими. Например, мужские 

имена Kernot > Notker, Wolfgang > Gangolf, Kerwentil > 

Wentilger, Nagalhart > Hartnagal, Nantwic > Wicnant, Wichheri 
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> Heriwic, Nithart > Hartnit; женские имена Hiltirun > Runhilt; 

мужское имя Runfrid > женское имя Fridurun.  

Такая перестановка антропокомпонентов в структуре 

двучленного личного имени стало в древневерхненемецкую 

эпоху одним из распространенных способов образования 

личных имен. Первоначально имевшие фиксированное 

положение антропокомпоненты, выступавшие или как 

первые, или только как вторые компоненты композитного 

имени, могли теперь меняться местами: первый переходил во 

второй, а второй – в первый.  Особенно это касалось 

антропокомпонентов ans и regin, которые вначале 

функционировали исключительно как первые компоненты 

композита, а с установлением принципа деривационной 

парности имен эти антропокомпоненты встречаются в 

древнегерманских личных именах в качестве вторых 

компонентов: Kerans, Folchans; Wolfregin — Reginolf [7, с. 88]. 

Наряду с двух- и трехкомпонентными личными 

именами в именнике германцев присутствовали также и 

однокомпонентные имена, хотя они уступали первым и 

вторым по распространенности. В. Зайбике называет такие 

имена «монотематическими» [11, с. 126]. Многие 

однокомпонентные имена этой группы возникали вначале 

лишь как сопроводительные имена различительного 

характера — прозвища, ставшие впоследствии подлинными 

личными онимами и употреблявшиеся с утратой ими изна-

чальной семантики в имянаречении детей функционально как 

настоящие личные имена вне корреляции с 

предшествовавшими им композитными онимами.  

В. Зайбике дает следующую классификацию 

однокомпонентных имен: в основе первой тематической 

группы таких прозвищных дополнительных имен-кличек 

лежали апеллятивы, называвшие какой-то отличительный 

признак именуемого человека, которые со временем перешли 

в дополнительное имя и вытеснили первичное 
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антропонимное именование индивида:   Вuо ‘землевладелец, 

крестьянин’, Smido ‘мастер, ремесленник, художник’. Вторую 

тематическую группу составляли субстантивированные 

прилагательные, выделяющие какие-либо специфические, 

яркие черты внешности или характера именуемого человека: 

Swarzo  ‘черный’, Bruno ‘коричневый, каштановый’.  Третья 

тематическая группа имен-кличек включала прозвища, 

указывающие социальную принадлежность человека: Erbo 

‘наследник’, Karl ‘муж, мужчина’. Четвертая группа объеди-

няет имена-прозвища, обозначающую этническую 

принадлежность индивида в условиях становления немецкой 

народности.  В пятую группу вошли прозвища, в основе 

которых лежат апеллятивы, связанные с древнеязыческими 

представлениями германцев о небесных и природных силах, 

управляющих мирозданием, создающих благополучие или 

разнообразные катаклизмы, борющихся между собой добрых 

и злых сил, оказывающих благотворное или разрушительное 

влияние на носителя соответствующего имени, например: 

Falko ‘сокол’, Wintar ‘зима’, Ernest/Ernust ‘серьезность’, Kraft 

‘сила’, Vogel ‘птица’, Snella ‘быстрая’, Demut ‘покорность’ [7, 

с. 81; 8, с. 650]. 

Как показал анализ исследования древненемецкого 

антропонимикона, германским именам была свойственна 

одноимённость, т.е. для идентификации личности человека 

достаточно было одного имени. Исследование структуры 

личных имен древненемецкого антропонимикона позволяет 

сделать вывод, что германские личные имена могли быть 

одно-, двух- и трехкомпонентными композитами, из которых 

двухкомпонентные композиты были более распространены в 

образовании личного имени. В структуре германских 

антропонимов участвовали в основном два класса именной 

лексики – существительное и прилагательное, хотя нередки 

были случаи использования частиц, предлогов и 

местоимений.  
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Период древневерхненемецкого становления немецких 

антропонимов являлся не окончательным этапом  развития 

немецкого антропонимикона, а фундаментом структурно-

семантических изменений в именослове немецкого языка. На 

дальнейших этапах развития немецкого языка будет 

происходить дальнейшее развитие, совершенствование и 

усложнение структуры и функций личных имен германцев, 

что и будет объектом дальнейших исследований автора. 
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Бледнова О.Г. Структура германських особових імен 

в давньонімецькому антропоніміконі. 

У пропонованій статті автор аналізує структуру 

германських особистих імен у давньонімецькому 

антропоніміконі. Об'єктом дослідження виступають німецькі 

особисті імена. Предмет дослідження становлять структурно-

семантичні характеристики даних особистих імен.  

Ключові слова: германські особисті імена, 

антропоніміка, давньонімецький антропонімікон, структура, 

семантика. 

 

Бледнова О.Г. Структура германских личных имен в 

древненемецком антропонимиконе 
В предложенной статье автор анализирует структуру 

германских личных имен в древненемецком 

антропонимиконе. Объектом исследования выступают 

германские личные имена, этимологически входящие в 

древненемецкий антропонимикон. Предмет исследования 

составляют структурно-семантические характеристики 

данных личных имен. 

Ключевые слова: германские личные имена, 

антропонимика, древненемецкий антропонимикон, структура, 

семантика.  
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Blednova O.H. The structure of Germanic personal 

names in Old German anthroponymycon. 

In the suggested article the author analyses the structure of 

Germanic personal names in Old German anthroponymycon. The 

object of research is Germanic personal names which are 

etymologically included in Old German anthroponymycon. The 

subject of research contains structural and semantic characteristics 

of personal names that are given.  

Key words: German personal names, anthroponymy, Old 

German anthroponymycon, structure, semantics.  
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МОВЛЕННЄВІ АКТИ АНГЛІЙСЬКИХ, НІМЕЦЬКИХ 

ТА ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ 

 

До дослідницького поля сучасної лінгвістичної 

прагматики належать умови, за яких людина (суб’єкт 

мовлення) використовує мовні засоби в спілкуванні (умови 

адекватного добору та використання одиниць і категорій 

мови з урахуванням усіх контекстних, ситуативних чинників 

з метою досягнення найефективнішого впливу на партнера по 

комунікації, аудиторію, читачів) [1, с. 79]. Замовляння – 

тексти, призначені самим фактом свого виголошення 

вплинути на хід подій, змінити його у бажаному напрямку. 

Вони функціонують у сфері сакрального буття народу й 

людини, репрезентують своєрідну світоглядну систему, 

особливу картину світу. І. Ю. Черепанова визначає 

замовляння як універсальні, у високому ступені 

формалізовані сугестивні (прагматично марковані) тексти, які 
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за своєю суттю є вимогами [2, с. 211]. Отже, доречним є 

аналіз замовлянь з точки зору лінгвістичної прагматики. За 

допомогою розробленої в межах лінгвістичної прагматики 

теорії мовленнєвих актів пояснюють та описують природу і 

сутність мовленнєвих дій, зовнішні та внутрішні мисленнєві 

та мовленнєві операції мовця та слухача [3, с. 98]. У нашому 

дослідженні замовлянь ми послуговуємося класифікацією 

мовленнєвих актів Джона Серля, який виокремлює п’ять 

типів мовленнєвих актів, а саме: репрезентативи, директиви, 

комісиви, експресиви та декларативи [4, с. 181]. 

1. Репрезентативи (асертиви) зобов’язують мовця нести 

відповідальність за істинність висловлювання.  

2. Директивами змушують адресата зробити щось.   

3. Комісивами накладають обов’язок виконати певні дії в 

майбутньому або дотримуватися певної лінії поведінки.  

4. Експресиви виражають психологічний стан того, хто 

говорить, характеризують ступінь його відвертості.   

5. Декларативи встановлюють відповідність між 

пропозиційним змістом висловлювання та реальністю. 

Ми проаналізували 120 текстів замовлянь англійської 

магічної традиції, представлені у збірниках The Ultimate Book 

of Spells [5], Exploring Spellcraft [6], A Practical Guide to 

Witchcraft and Magick Spells [7], Encyclopedia of Spells [8], 

Faery Magick: Spells, Potions, and Lore from the Earth Spirits 

[9], Spells and Rituals for Love and Relationships [10], The 

Complete Idiot’s Guide to Wicca and Witchcraft [11], 60 текстів 

замовлянь німецької магічної традиції, представлені у 

збірниках Die Magie der Hexen. Das umfassende Handbuch der 

weißmagishen Künste [12], Weiße Magie. Basiswissen. Das 

Einmaleins der Hexenkunst [13], Geheime Zaubersprüche [14], 

Die Geheimnisse der Liebesmagie [15] та 129 текстів замовлянь 

французької магічної традиції, представлені у збірниках 

Petits et Grands Secrets de Magie Amoureuse [16], La Magie 

Amoureuse [17], Rituels de Magie Blanche [18], Magie d’Amour 
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[19], Les Clefs de la Magie Pratique [20], Guide Pratique de la 

Magie d’Amour [21]. У результаті аналізу було з’ясовано, що 

найпоширенішими мовленнєвими актами англійських, 

німецьких та французьких замовлянь є саме директиви (66 : 

46 : 76 %). Результати дослідження підтвердили положення 

науковців про те, що замовляння – це вимоги, накази, 

висловлення бажань, прохання духів, сил природи, небесних 

тіл та святих про допомогу та захист. Часто замовляння 

загалом складаються з одних директивних актів: англ.: «Fire, 

Earth, Air, Water, Spirits of the elements be with me. Spirits of 

love, Spirits of Good, on you now I beg to intrude, with this token 

to discover the initial of my one true lover. And let it be done, that 

it harm no one» [8, с. 92], «Love to me please bring, by the power 

of love so true, fill my heart and make it sing, rejoice and help me 

love anew. And let it be done, that it harm no one» [8, с. 95]; 

нім.: «Kraft des Mondes, Kraft der Schönheit, Kraft der Quelle, 

helft mir, meinen Liebsten / meine Liebste, meinen Geliebten / 

meine Geliebte zu gewinnen, ihn / sie zu mir zu holen und zu 

behalten» [15, с. 193]. Найпоширенішим типом директивів 

німецьких замовлянь є мовленнєвий акт з дієсловом у формі 

наказового способу (44 %): «Finde zu deinem Herzen, finde zu 

deiner Liebe, finde zu mir. Amen» [15, с. 173]. Мовленнєві акти 

із сакральним словом Amen складають 6 % від загальної 

кількості директивів. Сакральний вираз So sei es, що є 

перекладом Amen з івриту на німецьку мову, наявний в 5 % 

директивних мовленнєвих актів: «Liebe Blumen, gewährt mir 

die Liebe meines Freundes / meiner Freundin (Name) und bringt 

ihn / sie zu mir nach Hause. So sei es. So sei es. So sei es» [15, с. 

57]. Другим та третім за поширеністю типом директивів 

німецьких замовлянь є мовленнєві акти з дієсловами sollen 

(31 %) та lassen (7 %): «(Name des Partners / der Partnerin) soll 

mich lieben, ehren und bei mir bleiben, so lange, wie es für uns 

beide gut ist» [15, с. 62], «Du (Name) sollst meine Liebe spüren, 

stark und dauerhaft, du sollst sie ohne jeden Zweifel annehmen. 
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Du sollst dich nach mir sehnen und verzehren, so wie ich es tue. 

Du sollst dich plötzlich zu mir hingezogen fühlen, mich immer 

stärker und stärker lieben, wenn es Gottes Wille ist. Sollte es 

gewollt sein, wird es geschehen» [15, с. 132], «Lass [die grüne 

Kerze] Liebe und Verständnis in die Beziehung von (Name und 

Name) ein. Lass die Lüfte des Himmels unsere Probleme mit sich 

fortnehmen» [15, с. 127], «Ich ehre dich, Toter, lass mich geliebt 

werden, lass mich lieben, lass mich leben» [15, с. 221]. 

Мовленнєві акти з дієсловами у формі Präsens Konjunktiv 

складають 7 % від загальної кількості директивів: «Möge das 

Glück mir treu sein und blühen wie ein Apfelzweig» [14, с. 83], 

«Du untreue Seele, finde zu deinen Gefühlen und werde dir und 

mir treu» [15, с. 140].  

Серед мовленнєвих актів французьких замовлянь 

наявні директиви таких типів: 

1. З дієсловами у формі наказового способу: «Approche-

toi de nous! Viens et aide-nous. Venez illuminer nos pensées et 

réchauffer nos coeurs. Unissez nos coeurs» [20, с. 32]; «Déversez 

les eaux de l’Amour» [20, с. 39]; «Projette ta lumière sur moi! 

Entre dans mon esprit et dans mes pensées. Apporte-moi 

constamment la réalisation de mes désirs, révèle-moi l’amour et 

les plaisirs amoureux. Voile les yeux. Embrase mon coeur 

d’amour» [17, с. 38]; «Amoureux(se), sois fidèle! Amoureux(se), 

sois véritable. Ne donne ton coeur à personne sauf à moi» [17, 

с. 103]; «Fais pour moi un excellent enchantement. Laisse [nom] 

et moi n’être plus q’un» [17, с. 103]. 

2. З дієсловами у формі умовного способу (Subjonctif): 

«Que tu reviennes à moi» [20, с. 48]; «Qu’il m’aime» [20, с. 18]; 

«Je veux que tu trouves celui qui doit m’aimer et que je veux 

aimer, et que tu le conduises vers moi. Que celui que le Soleil 

choisira pour moi, rêve déjà de me trouver et de m’aimer. Que je 

rencontre l’être destiné à m’aimer» [20, с. 33]; «Je veux que tu 

ressentes mon appel. Je veux que tu m’aimes de tout ton coeur, de 

toute ton âme, de tout ton corps, avec tous tes moyens» [20, с. 20]; 
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«Que j’obtienne l’amour de [nom]. Que sa pensée et son coeur 

soient avec moi. Qu’elle soit absolument convaincue» [20, с. 25]; 

«Que notre couple soit soudé» [20, с. 32]; «Que toi attire vers moi 

celui» [20, с. 35]. 

Другою за розміром є группа репрезентативів (18 : 33 : 

17 %). Найчастіше репрезентативи описують хід ритуалу, 

наприклад англ.: «Lady Ocean, Mother Sea, I take of yours, not 

willingly, but as a token of what I lack» [7, с. 273], «This is me. 

My mind is gold. My body is silver. This is him / her. His / her 

mind is gold. His / her body is silver» [10, с. 9], «This is how we 

are now. This is how we shall be» [10, с. 10]; нім.: «Ich schaue 

auf den Mond, der Mond schaut auf mich» [15, с. 123]; фр.: «J’ai 

réuni les deux morceaux du fruit de l’oranger» [20, с. 35]; «Un 

[noeud] pour chercher mon amour. Un pour amener mon amour. 

Un pour lier mon amour» [17, с. 105]; «Une image de toi, une 

image de moi. Une image de nous, ensemble un tout, je le veux 

pour la vie, telle est ma volonté» [21, с. 57]; «J’ai rempli ma 

bouteille de pensées d’amour» [21, с. 69]; «J’entoure ce fruit» 

[21, с. 89]. Також через репрезентативи мовець висловлює 

свої уявлення про себе, об’єкт замовляння та оточуюче 

середовище: англ.: «I am a romantic. I need a romantic lover. 

There is one for me somewhere not far» [10, с. 22]; «Red is the 

colour of desire» [10, с. 26]; «The time is right. The day is here» 

[8, с. 107]; нім.: «Dies haben wir beide geteilt mit Feuer, Wasser, 

Luft und Erde; unsere Herzen sind nun eins, und der Samen der 

Liebe gedeiht» [14, с. 49]; фр.: «Mon coeur et mon esprit se sont 

transformés depuis que je connais [nom] et que je l’aime» [17, 

с. 149]; «Je suis possédée par un amour ardent pour cet homme. 

Je l’aime, je le veux» [17, с. 161]; «Ma chair brûle de ses 

caresses» [19, с. 95]. 

Третьою за розміром в англійській та французькій 

мовах та четвертою в німецькій є група декларативів (12 : 4 : 

5 %). Наприклад, нім.: «Der Kreis ist vollbracht, und der Zauber 

für immer gemacht» [15, с. 118], «Ich beschwöre die Treue durch 
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mein Wort» [15, с. 140]; фр.: «Je te consacre, créature de cire, 

comme étant l’âme, le corps et l’esprit de [nom]» [17, с. 86]; 

«Ainsi le charme est accompli» [17, с. 103]; «Je renforce le 

magnétisme» [17, с. 115]; «Je charge cette statuette me 

représentant pour attirer vers moi [nom]» [17, с. 132]; «Je 

m’abandonne au pouvoir de l’amour» [17, с. 161]; «Je te la 

confie» [19, с. 138]; «Coeur, je te charme» [16, с. 84]. Більшість 

замовлянь супроводжують ритуал, що пояснює превалювання 

репрезентативів (як реплік-описів ритуалу) і декларативів (як 

висловлювань, що при виголошенні змінюють стан речей, 

реальність) над комісивами та експресивами. Наведемо 

приклад любовного замовляння на ладан, що складається з 

шести декларативів і нагадує урочисту промову: «I light this 

incense to bring love into my life and the one who is right for me. 

I light this incense that I may give love where it will bring joy and 

bear fruit. I light this incense for the increase of that love and for 

mutual fidelity and respect. I light this incense for the marriages 

of mind and soul as well as body, in a union that is beyond any 

legal bonds. I light this incense that love will always be willingly 

given and received and never become possessive or manipulative. 

I light this incense that love will be compassionate, ever 

supportive, accepting of frailties and based on love of the real 

person, not worshipping the ideal of loving, nor demanding the 

perfect lover» [7, с. 140]. 

Групи комісивів та експресивів складають по 2 % 

кожна від загальної кількості мовленнєвих актів англійських 

замовлянь та по 1 % кожна – французьких. Мовець має намір 

бути завжди разом з об’єктом кохання «We shall be together 

forever» [10, с. 18]; «And never shall we part» [8, с. 98] і 

висловлює подяку феям («Starspun fae of the North, East, 

South, and West, thank you for your blessings» [9, с. 123], «I 

thank the helpful flower faeries for their thoughts of loving 

harmony» [9, с. 124]) та силам природи («Fire, Earth, Air, 

Water, I thank you for your presence here» [8, с. 92]) за 
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допомогу у здійсненні бажаного. В німецькій та французькій 

мовах комісиви складають лише 1 % від загальної кількості 

мовленнєвих актів замовлянь. Мовець має намір прийняти 

все, уготоване йому долею («Was auch immer geschieht, ich 

nehme an, was in meinem Schicksal steht» [12, с. 147]) або 

кохати об’єкт замовляння з ніжністю та пристрастю («L’être 

que j’aimerai avec tendresse et passion» [20, с. 34]). 

На відміну від англійських та французьких замовлянь, 

в німецьких замовляннях група експресивів є третьою за 

розміром (16 %). Мовець висловлює свої бажання («Ich 

wünsche nichts Böses» [14, с. 129], «(Name des Rivalen / der 

Rivalin), ich wünsch´ dir weder Schmerz noch Leid» [14, с. 123]), 

а також подяку силам природи за допомогу у здійсненні 

бажаного: «Luft, Erde, Feuer, Wasser: Dank! Dem Einen nur sei 

Ehre» [14, с. 43]. У французьких замовляннях мовець вітає 

сили природи та божества, захоплюється їхньою красою і 

чуттєвістю, а також висловлює їм свою подяку: «Bonjour 

Monseigneur Solei. Bonjour Madame la Lune. Bonjour Madame 

Vénus» [20, с. 33]; «Je vous salue avec respect et gratitude» [20, 

с. 39]; «Ô Hécate, déesse lunaire dont la beauté et la sensualité se 

reflètent dans la lumière incandescente de désir» [17, с. 142]; «Je 

te remercie par avance du bien» [19, с. 138]. 

Результати аналізу 120 текстів замовлянь англійської 

магічної традиції, 60 текстів замовлянь німецької магічної 

традиції та 129 текстів замовлянь французької магічної 

традиції дали підстави визначити замовляння як накази і 

прохання духів, сил природи, небесних тіл, стихій, 

першоелементів, рослин, речей та речовин (директивні 

комунікативні акти), супроводжувані репліками-описами 

ритуалу, що здійснюється під час декламації (репрезентативи 

та декларативи), а також висловлення наміру (комісиви), 

підкріплені комунікативними актами висловлення подяки за 

допомогу у здійсненні бажаного (експресиви). 

Співвідношення типів мовленнєвих актів, наведених у 
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дужках, складає в англійській мові 66:18:12:2:2 [22], 

німецькій – 46:33:4:1:16 [23] та французькій – 76:17:5:1:1 [24] 

відповідно. Цікаво порівняти зі співвідношенням типів 

мовленнєвих актів українських (45:45:3:3:4) [25] замовлянь, 

проаналізованих нами раніше. Як бачимо, в усіх 

проаналізованих нами мовах групи директивів та 

репрезентативів значно превалюють над іншими типами 

мовленнєвих актів. В українських та в німецьких замовляннях 

група експресивів є третьою за розміром, на відміну від 

англійських та французьких магічних текстів.  
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Кіреєнко К. В. Мовленнєві акти англійських, 

німецьких та французьких замовлянь. 

В статті розглянуто англійські, німецькі та французькі 

замовляння з точки зору лінгвістичної прагматики. У 

результаті аналізу 309 текстів замовлянь встановлено 

співвідношення типів мовленнєвих актів замовлянь та 

виявлено значне превалювання директиві та репрезентативів.  

Ключові слова: лінгвістична прагматика, 

мовленнєвий акт, замовляння, вербальна магія, фольклор. 

 

Киреенко Е. В. Речевые акты английских, 

немецких и французских заговоров. 
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В статье рассмотрены английские, немецкие и 

французские заговоры с точки зрения лингвистической 

прагматики. В результате анализа 309 текстов заговоров 

установлено соотношение речевых актов заговоров и 

определено значительное превалирование директивов и 

репрезентативов. 

Ключевые слова: лингвистическая прагматика, 

речевой акт, заговоры, вербальная магия, фольклор. 

 

Kireienko K. V. Speech acts of English, German and 

French spells. 

The article is devoted to the analysis of English, German 

and French spells from the point of view of linguopragmatics. 

Having analyzed 309 spells the author of the article determines 

the ratio between the speech acts of the spells and the prevalence 

of the directives and the representatives. 

Key words: linguopragmatics, speech act, spells, verbal 

magic. 
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ОСОБЛИВОСТІ  АМЕРИКАНСЬКОЇ 

АНГЛІЙСЬКОЇ ВИМОВИ НА ПРИКЛАДІ ШТАТУ 

MEЙН 

 

Англійська мова є найпоширенішою іноземною мовою 

у світі. Крім того, вона є державною мовою Великобританії, 

США, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Зважаючи на 

географічну віддаленість від класичної англійської мови, 

особливості побуту і культури в США, Канаді, Австралії та 

Нової Зеландії, з'явилися свої особливості вимови. 
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Оскільки американська англійська мова є лише 

варіантом англійської вона, загалом, зберігає звукову базу 

англійської мови, маючи при цьому деякі особливості. 

Починаючи з другої половини ХХ століття, фонетисти 

виділяють різну кількість вимовних норм на території США. 

Деякі види виділених діалектних зон варіюються від трьох 

(Північ, Південь і Мідленд) до восьми (діалекти: Нової 

Англії, Нью-Йорка, Великих озер, Верхнього Середнього 

Заходу, Мідленд, заходу, Південного Гірничого району та 

Південного узбережжя) [1]. 

Цілю даної статі являється розглянути особливості 

змін вимови в американській англійській на прикладі штату 

Мейн під впливом іншомовних культур. 

Актуальність даного питання полягає у 

розповсюдженні діалектних варіантів англійської мови та 

виникнення непорозуміння при незнанні їх.  

Над питанням особливостей американської англійської 

мови працювали Блумфільд Л., Бронштейна А., Креппа Дж., 

Кенніона Дж., Курата Г., Кессіді Ф., Лабова У., Макдевіда Р., 

Менкена Г., Швейцера А.Д., Шевченко Т.І. та інші вчені, які 

зробили великий внесок та допомогли класифікувати 

дистинктивні риси, встановити основні закономірності 

фонетико фонологічної системи. 

Також необхідно зазначити те, що  цілу низку 

досліджень було присвячено опису особливостей окремих 

регіональних варіантів на території США. Так, в роботах 

Швейцера А.Д. був проведений глибокий і всебічний аналіз 

фонетичних, лексичних та граматичних рис, специфічних для 

американської англійської мови, вироблені понятійний апарат 

і методика дослідження, які в подальшому були покладені в 

основу вивчення особливостей англійської мови і в інших 

ареалах [2]. 

Найбільш поширеним фактом який вливає на 

виникнення непорозуміння між співрозмовниками під час 
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бесіди є вимова. Відкинувши феномен особистісного 

вимовляння, який не є домінуючим, проблема полягає у 

колориті місцевого діалекту. Це явище залишається 

актуальним майже для кожного штату Сполученої Америки. 

Знаючи особливості фонетичних змін вимови слів можна 

уникнути конфузних ситуацій. Отже, специфічне звукове 

оформлення слів слід розглядати через фонетичний аспект.  

Фонетика – галузь мовознавства, що вивчає звукову 

будову мови — способи утворення звуків та їх акустичні 

властивості. Фонетика вивчає умови і способи творення 

мовних звуків, їх акустичні, а також анатомо-фізіологічні 

властивості, різні зміни й чергування, взаємозв’язок і 

взаємозумовленість звукових змін, роль звуків у 

розрізнюванні значущих елементів мови [3]. 

Проте, слід наголосити на існуванні відхилень від 

вище зазначених фонетичних особливостей американського 

варіанту англійської мови у вимові жителів конкретних 

регіонів, наприклад населення яке проживає на території 

штату Mейн. 

Якщо розглядати на сегментному рівні, то 

характерними особливостями для системи вокалізму акценту 

штату Мен, властиві:  

 вимова звуку [u:] замість [ju:]; 

  наявність ретрофлексивного 'r'; 

  назалізація голосних перед і після [ n, m, ŋ]; 

 нейтралізація дифтонгів і монофтонгов в 

ненаголошених складах до звуку [ə]. 

Під процесом ретрофлексії мається на увазі вимова 

приголосних звуків в такому артикуляційному положенні 

шляхом підняття язика до піднебіння. Таке фонетичне явище 

докорінно змінює оригінальний звук, та придає вимові носія 

іншого звучання, не зрозумілого для інших носіїв англійської 

мови. Штат Мейн є найбагатшим джерелом цього явища. 
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У консонантній системі акценту штату Mейн властиві 

випадання [r] в кінцевій і предконсонантній позиціях, 

випадки вживання вставного [r], та звучання закінчення 'ing' 

[iŋ] як [in]. 

Першим та найяскравішим прикладом особливостей 

вимови жителів штату є те, як вони себе називають – " Mainah 

".  

Відмінність в тому, що  слова, які закінчуються на «er» 

вимовляються з флексією «аh». Mainer – Mainah. Car – Cah. 

Mоther and Father – Mаthah and Fathаh. Water – Watah. Summer 

– Summah. 

 Ці особливості наявні у вимові корінного населення 

штату можуть бути пояснені географічним положенням тому, 

що велика частина штату Мейн межує з Канадою, отже, 

вплив на вимовні особливості акценту неминучий. Такі 

фонетичні особливості викликані появою історичних 

факторів, тому що в XIX столітті територію штату Мейн 

заселили вихідці з Ірландії, і тому, сталося збереження деяких 

просодичних характеристик, притаманних ірландській мові. 

Розглянемо інший випадок в зміні вимови під впливом 

етнокультурного побуту. Традиційно в кінці слова 

буквосполучення -er- 

 -or- в англійській фонетиці повинно вимовлятися через [ə], 

але більшість штату ігнорує літературну вимову і таким 

чином трансформує цей звук в [Λ]. На слух цей феномен 

знижує блискавичне розуміння вищесказаного слова, 

заставляючи замислюватися на значенням лексеми. Слід 

звернути увагу, що таке фонетичне оформлення слова 

притаманне лише займенникам, так як іменники мають іншу 

звукову форму, розглянуту вище. Причому наголос не падає 

на останній склад, але останній звук не є редукованим і звук 

[Λ] вимовляється чітко. Тобто never [nevΛ], ever [evΛ]. 

Наступним прикладом змін в  звучання є закінчення 

'ing' [iŋ] як [in]. Такий факт здійснився завдяки впливу 
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американської культури мовлення. Слова такого типу 

вимовляються згідно з американським патернам. 

Snowmobiling –snomachinin, clamming – clammin, cunning – 

cunnin, telling – tellin. 

Звернімо увагу на ще одне явище найцікавіше з точки 

зору вимови голосних звуків. Мешканці штату Мейн 

вимовляють звук [u:] замість [ju:] надаючи цьому звуку 

твердості та грубості і тим самим роблять процес розуміння 

їх нелегким. Тому news – [nu:s], tune – [tu:n], pupil – [pu:pl], 

Tuesday – [tu:zdaj].  

Отже, усі ці фонетичні компоненти створюють новий 

ефект вимови в потоці швидкого усного мовлення, 

супроводжуючись мейновским акцентом, утворюють 

неймовірно складні особливості розуміння американської 

англійської вимови, притаманній даному штатові. В 

результаті фонетичного аналізу можна зробити висновок, що 

діалект штату Мейн являється складним для розуміння як для 

самих американців носіїв американської англійської так і для 

людей для яких англійська є другою іноземною мовою. 
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Окунькова Л. О., Карасова Д. А. Особливості  

американської англійської вимови на прикладі штату 

Мeйн.  
Стаття присвячена особливостям американської 

англійської вимови на прикладі штату Мейн під впливом 

географічного положення та деяких соціокультурних 

аспектів. В статті розглянуто чотири характерні особливості 

для даного штату. Ігнорування літературної вимови стало 

причиною для породження місцевого діалекту який 

спричиняє непорозуміння для сприйняття. 

Ключові слова: aмериканська англійська, діалект, 

акцент, фонетичний аналіз, акустичні властивості. 

 

Окунькова Л. А., Карасова Д. А. Особенности 

американского английского произношения на примере 

штата Мeйн.  
Статья посвящена особенностям американского 

английского произношения на примере штата Мэйн под 

влиянием географического положения и некоторых 

социокультурных аспектов. В статье рассмотрены четыре 

характерные особенности для данного штата. Игнорирование 

литературного произношения стало причиной для 

возникновения местного диалекта который вызывает 

сложности для восприятия. 

Ключевые слова: aмериканский английский, диалект, 

акцент, фонетический анализ, акустические свойства. 

 

Okunkova L. A., Karasova D. A. Features of American 

English pronunciation on the example of the state Maine.  
The article is devoted to the peculiarities of American 

English pronunciation on the example of Maine under the 

influence of geography and of some socio-cultural aspects. The 

article characterizes four main features of this State. Ignoring the 
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literary pronunciation has led to forming of local dialect which 

causes confusion for understanding. 

Key words: American English, dialect, accent, phonetic 

analysis, acoustic properties. 
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ДИСКУРС У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ: 

ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ 

СПІЛКУВАННЯ 

 

УДК 378.064.2 : [008 : 316.77] 

Вєрємєєва М.В. 

ДЗ «Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка» 

 

СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТА ЯК СУБ’ЄКТА 

МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ 

 

В умовах сучасного суспільства, що переживає період 

радикальних змін в економічній, політичній, соціальній та 

культурній сферах, без міри зростають роль і значення 

спілкування в життєдіяльності людини. Оволодіння 

мистецтвом спілкування є необхідним для кожної людини 

незалежно від того, яким видом діяльності вона займається 

або буде займатися, так як від рівня і якості її спілкування 

залежать успіхи в особистій, виробничій і суспільній сферах 

життя. Це пов’язано з посиленням гуманістичних тенденцій, 

що визначають зростання ролі людського фактора в житті 

суспільства. 

Сьогодні ми спостерігаємо складний процес 

реформування системи освіти, її переорієнтування на нові 

цілі, що відповідають сучасному рівню розвитку суспільства, 

засобів комунікації і міжнародної інтеграції. Знання іноземної 

мови завжди знаходилося в числі першочергових потреб 

різних сфер життєдіяльності суспільства. Однак, незважаючи 

на стійкий підвищений інтерес до вивчення іноземної мови в 

контексті діалогу культур, проблема формування студента як 

учасника ефективної міжкультурної комунікації не може 

вважатися вирішеною. 
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Мета статті – розкрити механізм становлення студента 

як суб’єкта міжкультурної комунікації в контексті освітнього 

процесу. 

Розвиток особистості студентів, адаптивність освіти до 

рівня і особливостей їх підготовки складають принципи 

державного освітнього процесу на сучасному етапі. 

Обов’язковою умовою реалізації освітніх програм, у зв’язку з 

розширенням міжкультурного спілкування суб’єктів, 

виступає необхідність гнучкого і соціально-прийнятного 

володіння мовною професійно-орієнтованою комунікацією, 

підвищення рівня мовної взаємодії [1, c. 79] . 

Комунікація як соціально обумовлений процес обміну 

інформацією різного характеру і змісту, що передається 

цілеспрямовано за допомогою різних засобів, має на меті 

досягнення взаєморозуміння між суб’єктами спілкування в 

контексті освіти і здійснюється відповідно до визначених 

правил і норм.  

Під комунікацією розуміється спілкування як процес 

соціальної взаємодії, взятий в знаковому аспекті. На рівні 

людського спілкування засобами комунікації стають різні 

соціально вироблені і фіксовані в певній культурі знакові 

системи (вербальні і невербальні) [1, c. 112]. 

Міжкультурна комунікація, відповідно, – це процес 

взаємного зв’язку представників різних культур. Це особлива 

суб’єкт-суб’єктна взаємодія в освітньому просторі, в якій 

відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями і 

навичками між суб’єктами різних типів культур [2, c. 159]. 

Суб’єкти міжкультурної комунікації віддають 

перевагу знайомству з етнокультурними правилами і 

нормами повсякденного спілкування перед відтворенням 

власних традицій, звичаїв, уявлень і способів поведінки. У 

процесі міжкультурної комунікації передається і засвоюється 

соціокультурний досвід, відбувається зміна суб’єктів за 

взаємодією, формуються нові особистісні якості. Із розвитком 
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суспільства у світі розвивається і міжкультурна комунікація, 

що виражається в зростаючому соціокультурному значенні 

для всього людства. 

Міжкультурна комунікація, що збагачує національні 

культури, разом із тим – явище неоднозначне. Вона може 

слугувати причиною створення вторинної мовної 

особистості. Вона сприяє, за певних умов, зняттю протиріччя, 

утвореного за типом “свій – чужий” [3, c. 361]. Однак вона 

може бути і знаряддям культурної експансії, що зменшує 

простір інших культур. Із цієї причини будь-яка комунікація 

між суб’єктами різних народів і культур вимагає спеціальних 

знань і умінь в контексті освіти . 

У сучасному світі спостерігається тенденція до 

розширення і поглиблення міжнародних контактів у різних 

сферах життя, що визначає необхідність звернення до 

дослідження проблеми становлення студента як суб’єкта 

міжкультурної комунікації в освітнього процесі. Студент 

стикається з низкою труднощів у процесі міжкультурної 

взаємодії, серед яких мовна відмінність бачиться далеко не 

єдиною. Розбіжності в сприйнятті навколишнього світу 

носіями різних культур тягнуть за собою непорозуміння і 

конфлікт. Для ефективного подолання міжкультурних 

суперечностей надзвичайно важливим стає вміння будувати 

конструктивні суб’єкт-суб’єктні відносини з носіями інших 

культур, які засновані на здатності визнавати цінності, моделі 

мислення і поведінки інших людей [4, c. 58]. 

Порівняльне вивчення культур можливе тільки з 

урахуванням того, що кожна культура знаходить унікальне 

відображення в мові – її носії, а інтеграція культурного 

компонента в освітній процес буде сприяти поліпшенню 

мовної підготовки майбутніх викладачів іноземної мови. 

Принцип навчання в контексті діалогу культур є 

одним із провідних принципів навчання іноземної мови. У 

процесі вивчення іноземних мов відбувається пізнання 
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культури, способу життя, національного характеру, 

менталітету іншого народу через його мову. У 

міжкультурному спілкуванні необхідно враховувати 

особливості національного характеру комунікантів, 

специфіку їх емоційного складу, національно-специфічні 

особливості мислення. 

У контексті міжкультурної комунікації поріг 

ментальності визначається як умовна межа, за якою стає 

можливою або неможливою адекватна реакція. Вивчення 

порога ментальності дозволяє зрозуміти особливості 

національного характеру, попередити ускладнення у 

взаємовідносинах. У рамках концепції мовної освіти 

ментальність народу країни, мова якої вивчається, 

розглядається в трьох вимірах: 

1) у загальному (наявність знань, поведінки і 

відносин); 

2) ситуативному (установка, сприйняття і вираження); 

3) культурному самовизначенні (ментальна палітра 

етнічних і соціальних культур, що входять в полікультурне 

суспільство) [5, c. 149]. 

Специфічними особливостями володіє і сам суб’єкт – 

носій національної мови та культури. Власний культурний 

досвід виявляється первинним при сприйнятті чужої 

культури. У зв’язку з цим вважається доцільним залучення 

вітчизняного країнознавчого матеріалу для формування 

передумов налагодження діалогу культур, використовуючи 

весь спектр методичних прийомів навчання. Діалог культур 

можливий на основі усвідомлення студентами особливостей 

своєї національної культури, свого походження і 

приналежності до неї, самоповаги і, водночас, шанобливого 

ставлення до інших. 

Формування адекватних поведінкових стереотипів і 

професійних навичок, необхідних для соціальної і 

професійної адаптації, виховання толерантного мислення, 
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знання стилів сприяє ефективній комунікації суб’єктів різних 

культур. 

Однією з умов ефективного формування 

міжкультурної суб’єкт-суб’єктної комунікації в освітньому 

процесі є створення мовного середовища, що сприяє 

“зануренню” студентів у сферу іншомовної культури [2, 

c. 237]. Створення обстановки реального спілкування, 

налагодження зв’язку викладання іноземних мов із життям, 

активне використання іноземних мов у живих, природних 

ситуаціях сприяє підвищенню ефективності навчання 

іноземної мови як засобу спілкування. Це можуть бути 

наукові дискусії на іноземній мові, реферування і 

обговорення іноземної наукової літератури, участь студентів 

у міжнародних конференціях, відкриті лекції на іноземних 

мовах, наукові товариства за інтересами. Вибір форм і 

методів навчання повинен бути орієнтований на їх активний, 

пізнавально-пошуковий, емоційно-поведінковий, 

культурознавчий характер [2, c. 240]. 

Отже, для здійснення ефективної підготовки студентів 

до міжкультурної комунікації потрібна чітка і вміла 

організація, що враховує всі фактори в освітньому процесі. У 

зв’язку з чим стає закономірним поява освітньої концепції, 

що акцентує увагу на підготовці майбутніх фахівців до 

життєдіяльності в полікультурному просторі в умовах 

міжкультурної комунікації. 

Під час обговорення процесу формування культурного 

самовизначення суб’єкта засобами іноземної мови необхідно 

звернути увагу на три основних елементи формування 

особистості студента в діалозі культур. 

Перший елемент – це стадії оволодіння культурою 

країни досліджуваної мови: етноцентризм, культурне 

самовизначення і діалог культур. Дані стадії демонструють 

динаміку і розвиток у вивченні культури країни, мову якої 

досліджують. Другий елемент – це принцип культурної 
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варіативності, згідно з яким проводиться відбір 

соціокультурного матеріалу. Третій елемент – це саме 

сприйняття студентами іншомовної культури під впливом 

ряду факторів. Розглянемо докладніше зміст кожного з 

найбільш важливих складових формування міжкультурної 

комунікації студента засобами іноземної мови в освітньому 

просторі [6, c. 4]. 

Перша стадія сприйняття культури країни іноземної 

мови – етноцентризм. Дана концепція відображає початковий 

рівень уявлень про культуру країни мови, що вивчається. 

Слід зазначити, що вивчення іншомовної культури не 

починається з абсолютного нуля. До моменту вивчення 

іноземної мови у суб’єктів освітнього процесу вже 

складаються деякі уявлення, стереотипи, очікування про 

іншомовну дійсність. Ці уявлення непостійні і незмінні. 

Однак вони будуть надавати особливого впливу на 

сприйняття індивідом культури і її розуміння. Тому ця 

початкова стадія – стадія етноцентризму – є реальним 

неминучим початковим рівнем сприйняття іноземної 

дійсності, характерним переважній більшості студентів. 

Іншими словами, це той багаж знань і уявлень про культуру 

конкретної країни і про взаємодію між культурами в цілому, з 

яким учасники міжкультурної комунікації починають вивчати 

іноземну мову і, відповідно, культуру країни, мову якої 

вивчають. 

Яскравою відмінною рисою даної стадії є загальна 

тенденція суб’єктів розглядати і оцінювати іншу культуру з 

позиції власних цінностей і норм. У цьому випадку культуру 

можна порівняти з вікном, через яке людина сприймає 

дійсність. При міжкультурній комунікації етноцентризм 

призводить до оцінюючих суджень типу “добре” або 

“погано” щодо досліджуваної або взаємодіючої культури. І 

хоча одним із основних принципів діалогу культур є рівність і 

взаємоповага контактуючих культур, підсвідомо, також, на 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

54 

початковому етапі досвіду міжкультурного спілкування, 

студентам властивий етноцентризм [1, c. 172]. 

При вивченні культури країни досліджуваної мови, 

особливо на початковому етапі, суб’єкти будуть неминуче 

будувати стереотипи і узагальнення. Цілком очевидно, що в 

перспективі при міжкультурній комунікації такі спрощені 

уявлення можуть привести до міжкультурного нерозуміння і 

конфлікту. Тому першочерговим завданням навчання 

іноземної мови буде знайомство з варіативністю і 

різноманітністю культур досліджуваних спільнот. Культурна 

варіативність є ключовим стрижнем процесу навчання 

іноземної мови на будь-якому етапі і тому є його складовою 

на стадіях культурного самовизначення і діалогу культур. 

Дослідження в області філософської інтерпретації 

принципу діалогу культур показують, що для більш 

повноцінного розуміння досліджуваної (іншомовної) 

культури необхідно одночасно вивчати і рідну культуру, так 

як адекватне розуміння інших, неможливе без розуміння себе. 

Крім того, студенти повинні усвідомити, що таке культура, як 

вона утворюється, що входить до її окладу, і як здійснюються 

взаємовідносини між культурами в сучасному 

полікультурному освітньому просторі. Тому під час навчання 

іноземної мови та іншомовної культури слід звернути увагу 

на наступні складові: рідну культуру, культуру як 

теоретичний конструкт і культуру іншомовної країни. 

Залежно від вікових характеристик учасників міжкультурної 

комунікації і рівня володіння ними іноземною мовою як 

дидактичним наповненням можна використовувати матеріали 

як про елітарну культуру (образотворче мистецтво, музика, 

театр, література, історія), так і масову культуру (одяг, 

харчування, спілкування, транспорт). Однак важливо, щоб 

відбір навчальних матеріалів здійснювався відповідно до 

дидактичних та культурних принципів [5, c. 154]. 
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Друга стадія сприйняття культури країни іноземної 

мови – культурне самовизначення. Крок за кроком у міру 

вивчення матеріалу, що має варіативність стилів і способу 

життя рідної країни та країни, мова якої вивчається, суб’єкти 

формують відкритість у сприйнятті матеріалів про іншомовну 

культуру та взаємодії з представниками зарубіжних країн. 

Студенти приходять до розуміння того, що в основі кожної 

культури лежить система цінностей, значень і норм, яка 

об’єднує людей за певними ознаками. У зв’язку з цим оцінка 

кожної конкретної культури може проводитися тільки з 

позиції її власних норм і цінностей. Тому на даній стадії 

порівняння між рідною і досліджуваною культурами будуть 

відбуватися за принципом “наявності” або “відсутністі” 

певних фактів і реалій досліджуваної культури в рідній країні 

[6, c. 5]. 

Отримуючи інформацію про варіативність і 

різноманітність мов, що вивчаються, студенти повинні 

культурно самовизначитися – визначити своє місце в спектрі 

культур, усвідомлюючи себе в якості суб’єктів міжкультурної 

комунікації в освітньому процесі. При цьому термін 

міжкультурна комунікація буде розглядатися не тільки в сенсі 

традиційного розуміння поняття, як спілкування між 

представниками різних країн, але, головне, як спілкування 

між суб’єктами одного і того ж геополітичного простору 

(міста, поселення), що належать до різних культур і які 

усвідомлюють себе як полікультурні особистості. 

Третя стадія сприйняття культури країни іноземної 

мови – особистість суб’єкта в міжкультурній комунікації. 

Відмінною рисою даного компонента – суб’єктів діалогу 

культур – є перехід учасників міжкультурної  комунікації від 

мислення і розуміння до активної діяльності. На цій стадії 

студенти зможуть поставити себе на місце інших, проявляти 

ініціативу на встановлення міжкультурного контакту з метою 

осягнення цінностей і духовної спадщини досліджуваної 
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культури, прогнозувати, і розпізнавати соціокультурні 

прогалини, що ведуть до нерозуміння і створення 

помилкових стереотипів. Також вони братимуть на себе 

відповідальність за усунення всілякого міжкультурного 

непорозуміння, пояснювати учасникам комунікації реалії 

рідної культури, розпитувати коммуніканта про значення 

певних фактів його культури, проявляти дипломатичність з 

метою підтримки діалогу культур в дусі миру, виступати в 

якості повноцінних представників рідної культури, займатися 

самоосвітою для того, щоб функціонувати самостійно в 

полікультурному освітньому світі використовуючи 

соціокультурні стратегії. 

Необхідно відзначити, що комунікативна теорія – у 

всій її розгалуженості і міждисциплінарності – і 

комунікативна освіта стають засобом формування 

професіоналізму і являються способом перетворення 

соціальних реалій. Сучасна культура – це культура діалогу. 

Міжкультурну комунікацію часто визначають як діалог 

культур. Особлива цінність діалогу культур полягає в 

унікальній можливості для однієї культури побачити себе 

“очима” іншої культури. Усвідомлення цінностей своєї 

культури настає лише при зустрічі з суб’єктами інших 

культур, коли відбувається взаємодія різних культур і 

виявляються відмінності в їх ціннісних орієнтаціях, але про 

цінності кожної з них можна судити лише в рамках даної 

культури, тобто в її власному контексті [4, c. 195]. 

Таким чином, міжкультурна комунікація – це 

спілкування, що здійснюється в умовах настільки значних 

культурно-обумовлених розходженнях в комунікативній 

компетенції його учасників, що ці відмінності істотно 

впливають на вдачу чи невдачу комунікативної події в рамках 

освітнього простору. Під комунікативною компетенцією при 

цьому розуміється знання, що використовуються при 

комунікації символьних систем і правил їх функціонування, а 
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також принципів комунікативної взаємодії. Міжкультурна 

комунікація характеризується тим, що її суб’єкти під час 

прямого контакту використовують спеціальні мовні варіанти і 

дискурсивні стратегії в контексті освітнього процесу, відмінні 

від тих, якими вони користуються при спілкуванні всередині 

однієї і тієї ж культури. 
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Вєрємєєва М.В. Становлення студента як суб’єкта 

міжкультурної комунікації в освітньому процесі. 

Стаття присвячена аналізу механізму становлення 

студента як учасника міжкультурної комунікації в контексті 

освітнього процесу. Виявлено умови формування ефективної 

суб'єкт-суб'єктної міжкультурної комунікації. Проаналізовано 
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основні елементи формування особистості студента в діалозі 

культур. 

Ключові слова: суб'єкт, суб’єкт-суб’єктні відносини, 

освітній процес, міжкультурна комунікація, комунікативна 

компетенція, діалог культур. 

 

Веремеева М.В. Становление студента как субъекта 

межкультурной коммуникации в образовательном 

процессе. 

Статья посвящена анализу механизма становления 

студента как  участника межкультурной коммуникации в 

контексте образовательного процесса. Выявлены условия 

формирования эффективной субъект-субъектной 

межкультурной коммуникации. Проанализированы основные 

элементы формирования личности студента в диалоге 

культур. 

Ключевые слова: субъект, субъект-субъектные 

отношения, образовательный процесс, межкультурная 

коммуникация, коммуникативная компетенция, диалог 

культур. 

 

Vieriemieieva M.V. The formation of student as a 

subject of intercultural communication in the educational 

process. 

The article is dedicated to the analysis of the mechanism of 

becoming a student as a member of intercultural communication 

in the context of the educational process. The conditions of 

formation of effective subject-subject intercultural communication 

are revealed. The main elements of establishment of the student’s 

identity are also analyzed in the dialogue of cultures. 

Key words: subject, subject-subject relations, educational 

process, intercultural communication, communicative 

competence, dialogue of cultures. 
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ВЖИВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ЕМФАЗ У СУЧАСНІЙ 

ІСПАНСЬКІЙ ПРЕСІ 

 

Іспанська мова є експресивною та виразною, а 

синтаксис іспанської мови має широкий ряд способів 

створення та передачі емоційних відтінків значення 

сказаного. Серед засобів експресивного синтаксису 

іспанської мови, таких як вставні конструкції повторення, 

паралельні та еліптичні конструкції, питання в оповіданні та 

інших, є окремий пласт – синтаксичні емфази.  

Явище синтаксичної емфази є недостатньо вивченим. 

На пострадянському просторі є три головні роботи, 

присвячені даному явищу, а саме праці Н. Д. Арутюнової, Г. 

К. Неустроєвої та дисертація О. М. Капустової. В  працях 

закордонних лінгвістів явище синтаксичної емфази 

розглядається частково, в основному вирази з дієсловом ser. 

Метою цієї статті є дослідження поняття «емфаза», 

розглядання класифікації синтаксичних емфаз іспанської 

мови та виявлення уживаності синтаксичних емфаз на 

матеріалі сучасної іспанської преси.   

Матеріал для аналізу узятий із Інтернет видань 

найпопулярніших видань El Mundo, El País, ABC. Розглянуті 

приклади зі статей взяті з розділів політика, хроніка подій та 

міжнародні відносини. 

Значення поняття «емфаза» дослідники трактують по-

різному: від «виділення» для «надзвичайно емоційний». 

Наприклад, Н. Д. Арутюнова вважає, що «емфаза полягає у 

виділенні, підкреслюванні одного з членів речення» [2, с.75], 

а емфатичні конструкції вона трактує як «співвіднесені з 
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нейтральними побудовами і які відрізняються від них тільки 

за одною ознакою – розподіл акцентів, виражений 

синтаксичними засобами мови. Різниця в побудові 

нейтральних та емфатичних конструкцій може бути 

сформульовано в правилах перетворень…, тому, що 

головною вимогою до виділення емфатичних конструкцій є 

наявність у мові співвідносних нейтральних структур» [1, с. 

145].  

Неустроєва розглядає емфазу з позиції 

темарематичного членування речення [6, с. 141-145]. Будь-

яке значення, розглянуте в його актуальній функції в 

висловлюванні, містить в собі імплікацію контрарності, тобто 

внутрішнього змістовного протипоставлення моменту 

родового розширення та моменту видового обмеження 

(понятійного об’єму та смислу). Іншими словами, називаючи 

щось, я тім самим заперечую можливість інших номінацій. 

Емфаза має максимально направлений характер, виражаючи 

несприйняття чогось іншого через смислове посилення імені 

[5, с. 95]. 

Таким  чином, емфатичні  конструкції  можуть  

посилювати  два  моменти  –  позитивний та негативний. 

Позитивний момент емфази показує відношення якості до 

сутності. Негативний момент показує зворотне відношення – 

відношення сутності до якості. Позитивний момент є 

головним, основним. Як правило, він виражається 

експліцитно. Негативний момент лише супроводжує 

позитивний зміст. Його вираження може бути як 

експліцитним, так і імпліцитним. Залежно від способу 

вираження негативного моменту предикативного значення 

розрізнюють наступні форми емфаз: а) звичайну, або 

позитивну, емфазу, при якій негативний момент 

представлений імпліцитно, та б) розгорнута емфаза, при якій 

негативне значення виражено експліцитно [4, с.173]. 
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Н. Д. Арутюнова розглядає емфази, які полягають у 

виділенні членів речення та цілих речень. Авторка уникає 

розгляду емфаз, пов’язаних із порядком слів у реченні тому, 

що вважає, що ця категорія синтаксису породжує особливе 

коло питань. В залежності від місця, де відбувається 

виділення, – словосполучення, простого та 

складнопідрядного речення – змінюються і самі способи 

емфази  [1, с. 145]. 

Враховуючи все вищезазначене, авторка пропонує 

таку класифікацію: 

1. Емфаза членів словосполучення: сутність 

синтаксичної емфази у середині словосполучення полягає у 

тому, що підрядний елемент переходить у позицію головного, 

а головний починає займати підрядне положення, тобто 

відбувається синтаксична рокіровка. 

a. Емфаза визначення іменників зі значенням 

особи: Mi tonto hermano > El tonto de mi hermano.  

El tonto del conde; el tramposo de Barrera; el testarudo de 

su padre, el cerdo de nuestro padre. 

b. Емфаза визначення іменників зі значенням не-

особи: Sus dulces miradas > Lo dulce de sus miradas,  

Lo terso y despejado de su frente, lo afilado de sus dedos; lo 

sonrosado, lo pulido y brillante de las uсas de nácar. 

2. Емфаза членів підрядних речень: виділення  

елементів  підрядного  речення  досягається  їх  пересуванням  

у головне,  в  составі  якого  вони  займають  місце  

підрядного. Останнє  же  стає  до емфатичного елементу у 

відношенні підпорядкування (означення, уточнення). 

a. Емфаза елементів непредметного значення:  

i. Виділення іменної частини присудка: Tе quiero porque 

eres buena > Te quiero por lo buena que eres.  

Supongo… – prosiguió mi amigo – que  lloras  de  alegría  

como  yo,  al  considerar lo  buenos  y  lo  felices que  todavía  

podemos  ser; Tú ya sabes lo burlón y alegre que es Juan. 
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ii. Виділення обставини образу дії: Tе admiro porque 

trabajas mucho > Te admiro por lo mucho que trabajas  

Ah, Coronel, y lo sabroso que se ríe de sus picardías! … y 

sólo después cuando no hay remedio sabemos lo mucho que nos 

necesitaba. Tenías que haber visto lo de prisa que me ha 

comprendido. 

b. Емфаза елементів предметного значення: 

Conviene darle gracias porque tiene mucha conciencia > 

Conviene darle gracias por la mucha conciencia que tiene. 

Tiempo no faltará seguramente – repuso Luzardo, en un 

tono que la hiciera comprender el poco gusto que ponía en 

hablarle. No sabes la lata que dan los niсos en casa. 

3. Емфаза членів простого речення: суть  

емфази  полягає у    перетворенні  простого  речення  у 

складнопідрядне,  в  якому головна частина будується на 

основі виділення елементу та присудка, за допомогою 

введення дієслова ser «бути». Отримане речення виражає 

відношення тотожності. 

a. Емфаза підмету 

i. Виділення емфази зі значенням особи: Yo lo declaré > 

Fui yo quien lo declaré 

La que está más  afectada  es Asunción, su  madre.  No eras 

tú quien  quería  que  yo  callara,  sino  ella. 

ii. Виділення емфази зі значенням не-особи: Le pasaba 

esto > Esto es lo que le pasaba 

Eso es lo que más me aterra. Esto es lo que le pasaba a 

Martín Lorente. Eso es lo que tú crees. 

iii. Виділення підмету, вираженого інфінітивом: Me 

disgusta vivir en esta calle > Lo que me disgusta es vivir en esta 

calle 

Lo único que le desagradaba era haber sido empujado 

violentamente hacia ella. Lo que no me gusta es hacer esto. 

b. Емфаза додатку (прийменникових та 

безприйменникових) 
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i. Виділення додатку зі значенням особи: Besó sólo a su 

hermana > A la única que besó fue a su hermana 

Con quien ella deseaba ajustar cuentas era con el tío Lucas. 

Ahora es a tia quien no le interesa comprender. 

ii. Виділення додатку зі значенням не-особи: Puedo 

regalarte esta anilla > La único que puedo regalarte es esta anilla 

¿Qué es lo que prefieres? Lo primero que escuchó fue la 

música. Es lo que siempre hago. 

iii. Виділення залежного інфінітиву: Le gusta nadar en el 

mar > Lo único que le gusta es nadar en el mar 

Yo lo que siento es no haber podido descubrir quien fue el 

que lo dijo. Lo único que deseaba era pasar tranquila los últimos 

años de vida. 

iv. Виділення додаткових речень: Espero que me permitan 

hacer este viaje > Lo que espero mucho es que me permitan hacer 

este viaje 

Daniel lo único que quería era que le dejaran en paz. Lo 

único que quiere es que le enseñen al muchacho. 

c. Емфаза обставини: Aquí pienso pasar las 

vacaciones > Es aquí donde pienso pasar las vacaciones. 

Ahora es cuando vamos a ver si es verdad. Durante aquella 

ausencia del alguacil fue cuando el molinero estuvo en el molino. 

Entonces era cuando Marisela aprendía más. 

4. Емфаза речень: емфаза речення досягається 

постановкою перед реченням es que. Одне речення немов би 

нашаровується на інше. No quiero verte > Es que no quiero 

verte. 

5. Емфаза підрядних речень причини та мети: 

процес емфази полягає в тому, що головне речення 

перетворюється в умовне підрядне,  а  придатне  причини  або  

мети  (або  його  еквівалент)  створює  головне речення на 

базі дієслова ser. Vengo porque quiero verte > Si vengo es 

porque quiero verte 

Si lo ha hecho es por falta de inteligencia. Si vengo es para 
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decirtelo. Cuando digo que no eres hombre es porque no lo eres 

[1, с. 145-163]. 

У своїй статті К. Е. Вальяк наголошує на такій функції 

синтаксичних емфаз, як виділення. У зв’язку з цим, та, 

враховуючи те, що іспанська мова є лідером серед багатьох 

мов по кількості моделей синтаксичних емфаз, автор 

пропонує наступну класифікацію емфаз, які виражають 

найбільшу міру афективності: 1. моделі, поєднуючі лексичні 

та синтаксичні засоби мови, спрямовані «на досягнення 

спільного ефекту, єдиної експресивної функції»; 2. моделі з 

інвертованим порядком слів; 3. моделі з нашаруванням 

синтаксичних конструкцій та 4. емфатично-еліптичні моделі 

[3, 127-132]. 

У нашому дослідженні використання емфаз в сучасній 

іспанській пресі ми спиралися саме на класифікацію Н. Д. 

Арутюнової.  

«Y es que está en juego su futuro, la misión para la que se 

ha preparado a lo largo de toda su vida» - емфаза речень. 

«Varias fuentes que conocen bien lo que ocurre en el seno 

de la entidad lo confirman: "Es él el que decide armar la sucesión 

en horas, no podía hacerlo de otra manera» - емфаза членів 

простого речення, емфаза підмету, виділення емфази зі 

значенням особи [7]. 

«A lo máximo que llegó el presidente del Gobierno fue a 

admitir una culpa in confiando, a modo de categoría jurídica 

improvisada para definir las trampas de la buena fe» - емфаза 

членів простого речення, емфаза додатку (прийменникових та 

безприйменникових), виділення додатку зі значенням не-

особи. 

«Es entonces cuando alude a aquel pleno, y señala que ya 

dio allí todas las explicaciones y reconoció todos los errores» - 

емфаза членів простого речення, емфаза обставини [9]. 

«Lo que está sucediendo hoy es que tu población 

determina el tamaño de tu economía, como sucedía hasta la 
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revolución industrial» - емфаза членів простого речення, 

емфаза додатку (прийменникових та безприйменникових), 

виділення додаткових речень. 

«Lo peligroso es que así se crea una dinámica en su propio 

partido hacia posiciones más duras…» - емфаза членів 

підрядних речень, емфаза елементів непредметного значення, 

виділення обставини образу дії [8]. 

Розгляд сучасної іспанської преси показав, що 

вживання синтаксичних емфаз в іспанській пресі має на меті, 

на сам перед, інтенсифікацію висловлювання, яка 

реалізується на синтаксичному рівні. За допомогою 

емфатичних виразів автор має можливість виказати 

відношення до події, наголосити на якомусь важливому 

моменті. 
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імені Тараса Шевченка» 

 

ОСОБЛИВОСТІ МАНІПУЛЯТИВНОГО 

СКЛАДНИКА ІНАВГУРАЦІЙНОГО ДИСКУРСУ 

Д. ТРАМПА ВІД  20.01.17 р.  

 

Подана стаття присвячена розгляду маніпулятивного 

складника інавгураційного виступу Дональда Трампа  від 20. 

01.17 р.   

Як відомо, сучасне мовознавство фокусує свою увагу 

на розгляді дискурсів політичних лідерів, політичної еліти [ 4; 

5; 7]. Актуальність цієї роботи полягає в тому, що 

маніпулятивний складник виступу Дональда Трампа  буде 

розглянуто з погляду дейктичних полів.  

Оскільки, будь-яка особистість організовує свій 

дискурс з метою не лише проінформувати адресата про щось, 

але й вплинути на адресата для подальшого виконання ним 

дій, корисних для адресанта,  то будь-який дискурс має не 

тільки інформативний складник, але й прагматичний.  

З метою вплинути на адресата промовець вдається до 

стратегічних і тактичних заходів, серед яких не лише заходи 
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відкритого, прозорого аргументативного переконання, але й 

заходи маніпулятивного впливу на свідомість 

співрозмовника, де під маніпуляцією розуміємо "приховане 

від адресата спонукання його до зміни ставлення до чого-

небудь, прийняття рішень та виконання дій, необхідних для 

досягнення маніпулятором власних цілей" [ 1: 36 ]  

У своєму інавгураційному звернені, де  інавгураційна 

промова - це перше офіційне звернення голови держави до 

свого народу після його обрання на цю посаду [ 8 :195 ], Д. 

Трамп вдається до певних дій використання мовних  засобів 

для досягнення ним   прагматичних цілей.  В цьому сенсі, 

інавгураційний дискурс Д. Трампа  - це комунікація між 

владою і суспільством [ 8:191],  де промовець уособлює в собі 

владу; це комунікація, "яка носить стратегічний характер в 

сенсі її планування" [ 8: 195].  

На нашу думку, інавгураційний дискурс Д. Трампа - це 

дискурс поєднання "минуле-теперішнє-майбутнє" у 

відношенні до його промовця. Так, з точки зору 

інформаційного складника інавгураційний дискурс Д. Трампа 

містить інформацію щодо минулого промовця - інформацію 

про його успіхи у передвиборчій кампанії; інформацію про 

теперішнє промовця - статут президента США; інформацію 

про майбутнє - інформацію про стратегічний розвиток країни.   

Оскільки,  аудиторія Д. Трампа достатньо 

різноманітна: від прихильників його політики, нейтральної 

частини американців до його опонентів, то в своєму виступі 

йому доводиться використовувати різні підходи, тактики 

своєї поведінки  у відношенні до адресата.    

Іншими словами, з  точки зору прагматичного  

складника дискурс Д. Трампа призначений,  по-перше, 

висловити подяку прихильникам за обрання його 

президентом США, по-друге, призначений вплинути на 

опонентів з метою або ж пом'якшення їхнього ставлення до 
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нього як опонента,  навіть, до рівня нейтральності, або ж  з 

метою приєднаня опонентів до табору його прихильників.       

За результатами наших попередніх досліджень, 

інавгураційний дискурс Д. Трампа  у відношенні до його 

прихильників має ознаки дискурсу харизматичної 

особистості, де дискурс харизматичної особистості - це 

дискурс заклику, апелятивний дискурс, "який розглядається  

як пара-вербальний медіум, за допомогою якого 

харизматична особистість звертається до своїх прихильників, 

спонукаючи їх тим самим до зміни поведінки й / або 

мислення" [  6, с. 9 ].  

 Слід зазначити, що харизматичний лідер має успіх у 

середовищі своїх прихильників і завжди орієнтується  саме на 

цю аудиторію.  В  орієнтації на аудиторію своїх прихильників 

харизматичний лідер в апелятивних виступах намагається 

"налаштувати себе та аудиторію  на спільну емоційну хвилю, 

унаслідок чого виникає різкий сплеск емоцій у всіх учасників 

комунікації, який ще називають харизматичним екстазом" [  6 

: 9 ].   

Саме тому,  у своїй інавгураційній промові Д. Трамп  

вибудовує свій виступ як серію "хвилеподібних закликів 

протягом усього виступу, що формують дискурсивний 

апелятивний простір мовця" [ 6 :10 ]. Ці заклики - це основні 

слогани його передвиборчої кампанії: 

 America will start winning again, winning like 

never before.  

 From this day forward, it's going to be only 

America first, America first.  

Прикінцева  частина  інавгураційного виступу Д. 

Трампа, яка  складається з серії апелятивних закликів, які 

слідують один за одним, які є слоганами його передвиборчої 

кампанії, які добре відомі його прихильникам, є найвищою 

точкою його прагматичного впливу на аудиторію 

прихильників, так як неодноразове повторювання цих 
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закликів   спрацьовує як замовляння, як "пара-вербальний 

медіум" [ 6 : 9 ]: Together, we will make America strong again. 

We will make America wealthy again. We will make America 

proud again. We will make America safe again. And yes, together 

we will make America great again. 
 Оскільки, статут президента США змушує Д. Трампа у 

своїх відношеннях  з аудиторією бути більш стриманим, його 

заклики можуть показатися його прихильникам більш 

прохолодними, не стільки емоційними,  як  це було у 

попередніх виступах.  

З іншого боку, статут президента США змушує Д. 

Трампа у своєму інавгураційному виступі орієнтуватися на  

більш широкий загал своєї аудиторії: від прихильників, 

нейтральної частини  до опонентів. Саме тому, Д. Трамп 

змушений використати, зовсім, іншу тактику - тактику 

маніпулятивного впливу на опонентів.    

Як було зазначено вище, маніпулювання свідомістю 

людини пов’язане з маніпулюванням на мовному рівні, а саме 

в царині дейктичних полів.  

Дейктичне поле – це „сукупність мовних одиниць, тобто 

дейктичних маркерів, які групуються на одній з 

координатних осей „Я / ми – тут – зараз”, „Ти / Ви – коло тебе 

/ коло Вас – зараз”, „Він / вона / воно / – там – тоді”, які 

мають семантичну та прагматичну спільність і виконують 

спільні функції в межах дискурсу та його відрізках” [ 2 : 12].  

Як відомо, дискурс і текст як його відбиток 

передбачають наявність трьох  дейктичних полів: 

дейктичного поля промовця (I / we – now – here), дейктичного 

поля співрозмовника (you – now – there), дейктичного поля 

третіх осіб (he/ she / it / they – then – there). Кожне з цих полів 

має певне призначення в рамках дискурсу.  

Дейктичне поле промовця призначене надавати 

авторитетності й відповідальності текстам дискурсу. 

Дейктичне поле співрозмовника призначене орієнтувати в 
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просторі й часі промовця та співрозмовника на співпрацю, на 

діалог, на кооперацію. Дейктичне поле третіх осіб призначене 

надавати тексту деякого ступеня об’єктивності [ Там само]. 

Дейктичне поле промовця в аналізованому виступі Д 

Трампа  представлене низкою особових займенників: we, our, 

us ;  часових слів і словосполучень: today. this day. this 

moment, now. З метою маніпулювання свідомістю адресата 

автор використовує у своїй промові механізм розшарування 

дейктичного поля промовця [Там само: 111 – 120]. Він чітко 

диференціює прошарки дейктичного поля промовця на:. 

 дейктичне поле „Я  особисте” ( I):  

The oath of office I take today is an oath of allegiance to all 

Americans 

 дейктичне поле „Я і мою команда” (we) 

Today's ceremony, however, has very special meaning 

because today, we are not merely transferring power from one 

administration to another or from one party to another, but we 

are transferring power from Washington, D.C. and giving it back 

to you, the people. 

 дейктичне поле ”Я і американська нація до обрання 

президентом” (we, our): 

For many decades, we've enriched foreign industry at the 

expense of American industry; subsidized the armies of other 

countries, while allowing for the very sad depletion of our 

military. We've defended other nations' borders while refusing to 

defend our own...And spent trillions and trillions of dollars 

overseas while America's infrastructure has fallen into disrepair 

and decay. We've made other countries rich, while the wealth, 

strength and confidence of our country has dissipated over the 

horizon.  

 дейктичне поле ”Я і американська нація після 

обрання президентом” (we, our):  

We will build new roads and highways and bridges and 

airports and tunnels and railways all across our wonderful 
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nation. We will get our people off of welfare and back to work, 

rebuilding our country with American hands and American labor. 

Таке розшарування дейктичного поля промовця 

дозволяє автору дискурсу протягом обмеженого часу 

спілкування з американською аудиторією приміряти на себе 

різні соціальні ролі: бути особисто відповідальним за 

створений дискурс; мати командну відповідальність за 

минуле  й прийдешнє Америки, а також бути одним  з 

"простих" американців, до яких належить аудиторія  

спілкування Д. Трампа.  

Дейктичне поле співрозмовника в інавгураційному 

дискурсі Д. Трампа представлене особовими займенником 

you, присвійним займенником your,  іменником people:  

...we are not merely transferring power from one 

administration to another or from one party to another, but we 

are transferring power from Washington, D.C. and giving it back 

to you, the people. 

  Проте, автор дискурсу використовує механізм 

нашарування [Там само: 111 – 120] дейктичних полів, коли 

все, що потрапляє в одне дейктичне поле, є елементом 

іншого: January 20th, 2017 will be remembered as the day the 

people became the rulers of this nation again. 

Цей приклад свідчить про те,  слово people  належить як 

до сфери дії співрозмовника, так і до сфери дії третіх осіб. 

Відомо, що правила комунікації не дозволяють вживати 

лестощів по відношенню до співрозмовника, проте,  

дозволяють об'єктивно оцінювати третіх осіб. Саме тому, Д. 

Трамп вдається до використання механізму нашарування 

дейктичного поля співрозмовника з дейктичним полем третіх 

осіб для надання своєму висловлюванню об'єктивності. 

Механізм нашарування дейктичних полів широко 

використовується в інавгураційній промові Д. Трампа: The 

forgotten men and women of our country will be forgotten no 

longer. 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

73 

 В наведеному прикладі ми бачимо нашарування 

дейктичного поля співрозмовника ( our country) з дейктичним 

полем третіх осіб (the forgotten men and women). Нашарування 

цих дейктичних полів дозволяє автору висловлювання надати 

йому як певного ступеня відповідальності, так і певного 

ступеня об'єктивності. 

  Щодо дейктичного поля третіх осіб, автор також його 

розшаровує  на: 

 дейтичне поле "Aмерикa" (  nation, America ) : 

When America is united, America is totally unstoppable.; 

 дейктичне поле "попередня адміністрація країни" 

(Washington, politicians, the establishment, their, a small 

group in our nation's capital):  

For too long, a small group in our nation's capital has 

reaped the rewards of government while the people have borne 

the cost. Washington flourished, but the people did not share in its 

wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories 

closed. The establishment protected itself, but not the citizens of 

our country. Their victories have not been your victories.   ; 

 дейтичне поле простих американців ( people, 

Americans, public, citizents  ): 

Americans want great schools for their children, safe 

neighborhoods for their families, and good jobs for themselves. 

These are just and reasonable demands of righteous people and a 

righteous public. 

 Розшарування дейктичного поля третіх осіб дозволяє Д. 

Трампу висловлювати своє ставлення як до опонентів, до 

простих американців , так і до минулого і прийдешнього 

Америки, надаючи своїй суб'єктивній точці зору певного 

ступеня об'єктивності.   

В інавгураційному виступі Д. Трамп також 

використовує механізм підключення дейктичних полів, коли 

дію одного дейктичного поля підключено до дії іншого [Так 

само ] : We are one nation and their pain is our pain. Their 
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dreams are our dreams. And their success will be our success. We 

share one heart, one home, and one glorious destiny 

Поданий приклад містить підключення дейктичного 

поля промовця "Я і моя команда" ( we, our  ) з дейктичним 

полем третіх осіб " простих американців" ( their  )  в єдине 

ціле  з одним серцем, з однією домівкою, з  єдиною долею - 

Америка.  

В своїй інавгураційній промові Д. Трамп використовує 

універсальне дейктичне поле, яке урівнює функції усіх 

учасників комунікації від промовця, співрозмовника до третіх 

осіб, роблячи їх взаємозалежними, взаємовідповідальними [3 

].  Універсальне дейктичне поле інавгураційної промови Д.  

представлене займенниками all, everyone : 1.It belongs to 

everyone gathered here today and everyone watching all across 

America. This is your day. This is your celebration. And this, the 

United States of America, is your country. 2. So to all Americans 

in every city near and far, small and large, from mountain to 

mountain, from ocean to ocean, hear these words. You will never 

be ignored again. 

 Отже, інавгураційний дискурс Д. Трампа  від 20.01.17 

року має в собі ознаки як дискурсу харизматичного лідера, 

який апелює до своїх прихильників, доводячи їх до стану 

піднесення, стану "харизматичного екстазму", так і ознаки 

маніпулятивного дискурсу, коли Д. Трамп апелює до своїх 

опонентів і нейтральної частини американської аудиторії, 

намагаючи перетягти їх до табору своїх прихильників або ж 

пом'якшити їхнє  негативне ставлення до нього.  Досягнення 

прагматичних намірів Д. Трампа досягається використанням 

ним маніпулятивного складника,  реалізація якого можлива за 

рахунок  використання механізмів розшарування, 

нашарування та підключення дейктичних полів.     

Перспективним вважаємо розгляд інавгураційного 

дискурсу Д. Трампа з погляду використання в ньому 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

75 

стилістичних прийомів та засобів, а також  у когнітивному 

аспекті. 
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          Гуменюк Н. Г. Особливості маніпулятивного 

складника інавгураційного дискурсу Д. Трампа  від 20. 

01.17 р.  
Стаття присвячена розгляду маніпулятивного складника 

інавгураційного дискурсу Д. Трампа від 20.01.17 г.  з погляду 

дейктичних полів. Наголошено, цей виступ має в собі ознаки 

як дискурсу харизматичного лідера, який апелює до своїх 

прихильників, доводячи їх до стану піднесення, стану 

"харизматичного екстазму", так і ознаки маніпулятивного 

дискурсу, коли Д. Трамп апелює до своїх опонентів і 

нейтральної частини американської аудиторії, намагаючи 

перетягти їх до табору своїх прихильників або ж пом'якшити 

їхнє  негативне ставлення до нього.  Досягнення 

прагматичних намірів Д. Трампа досягається використанням 

ним маніпулятивного складника,  реалізація якого можлива за 

рахунок  використання механізмів розшарування, 

нашарування та підключення дейктичних полів.     

Ключові слова: дейктичне поле, розшарування 

дейктичного поля, нашарування дейктичного поля, 

підключення дейктичного поля універсальне дейктичне поле, 

маніпуляція, дискурс, харизматичний екстазм, харизматична 

особистість. 

 

Гуменюк Н. Г. Особенности манипулятивной 

составляющей инавгурационного дискурса Д. Трампа от 

20. 01.17 г.  
Статья посвящена рассмотрению манипулятивной 

составляющей инавгурационного дискурса Д, Трампа от 

20.01.17 г. с точки зрения дейктических полей. 

Акцентировано, что это выступление имеет в себе признаки 

как дискурса харизматической личности, которая  аппелирует 

к своим сторонникам, приводя их в состояние повышенного 

духа, в состояние "харизматического экстазма", так и 

признаки манипулятивного дискурса,  когда Д. Трамп 
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аппелирует к своим оппонентам и нейтральной части 

американской аудитории, пытаясь их либо перетянуть в 

лагерь сторонников президента, либо смягчить их негативное 

отношение к нему как оппоненту. Достижение 

прагматических целей Д. Трампа обеспечивается 

использованием  им манипулятивной составляющей, 

реализация которой возможна    за счет использования 

механизмов расщепления,  наслоения и подключения  

дейктических полей.  

Ключевые слова: дейктическое поле, расщепление 

дейктического поля, наслоение дейктического поля, 

подключение дейктического поля,  универсальное 

дейктическое поле,  манипуляция, дискурс. харизматический 

экстазм, харизматическая личность. 

 

Humeniuk N. H. The manipulative component of Donald 

Trump  Inauguration discourse, 01.20.17.   

This article is devoted to the problem of the manipulative 

techniques in the  Donald Trump's  Inauguration speech, 01.20.17,  

from the point of view of the deictic fields. The given discourse is 

known to contain both the features of the  charismatic leader 

discourse with the appeals to the president supporters, which  are 

able to create the state of exaltation, the state of  charismatic 

ekstazm among the communicators, and the features of the   

manipulative discourse with D. Trump's appeal to the opponents 

to join the army of his supporters or to deminish their negative 

attitude to him. The realization of the pragmatic purposes of the   

Donald Trump's  Inauguration speech is possible using  

mechanisms of deictic field layering, adding and connecting  as 

part of the  manipulative component of it.  

Key words: deictic field, deictic field layering, deictic field 

adding, deictic field connecting,  manipulation, uviversal deictic 

field, discourse,  charismatic personality, charismatic ekstazm, .   
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КЛЮЧОВІ СЛОВА-СИМВОЛИ У СТРУКТУРІ 

РОМАНУ Ш. БРОНТЕ “ДЖЕЙН ЕЙР” І СПОСОБИ ЇХ 

ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
 

Постановка проблеми. Одним із найпомітніших 

феноменів нашого часу є зростаюча потреба у спілкуванні 

між народами і окремими людьми, а також реалізація цієї 

потреби, яка значно перевищує досвід минулого. Розвиток 

інфраструктури, засобів інформації і комунікації, підвищення 

культурного і освітнього рівнів, усвідомлення необхідності 

взаєморозуміння і співпраці, пошуки шляхів і засобів 

вирішення глобальних проблем сучасності – все це може бути 

досягнуто лише об'єднаними зусиллями всіх народів і всіх 

людей. Без сумніву, всі ці чинники є могутнім стимулом для 

розвитку перекладацької діяльності.  

Художній переклад є особливим способом 

міжкультурної комунікації, в основі якого лежить певна 

система вербальних форм, що несуть у собі смисл та 

значення, виражені засобами однієї мови (мови оригіналу) та 

перекодовані в іншу (мову перекладу) шляхом різноманітних 

трансформацій, які торкаються всіх рівнів контактуючих 

мовних систем. Завдяки художньому перекладу ми маємо 

можливість читати твори світової класичної літератури 

рідною мовою. Кожний художній твір, кожний художній 

напрям, література кожної історичної доби породжує 

специфічні проблеми для перекладача. Вирішувати ці 

проблеми можливо лише за умови засвоєння перекладачем 

здобутків теорії та практики перекладу.  

Нині художній переклад розглядається як могутній 
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засіб міжкультурної взаємодії, яка є неодмінною умовою 

національної самоідентифікації особистості й чинником 

мирного спілкування народів. Зважаючи на велику увагу до 

питань перекладу у сучасній науково-критичній думці, 

особливої актуальності на сьогоднішній день набуває 

дослідження функціонально-стилістичних аспектів перекладу 

художніх англомовних текстів українською мовою. Оскільки 

творчість Ш. Бронте є складовою частиною сучасного 

літературного процесу, переклад її творів українською мовою 

є важливою ланкою зв’язку між сучасними національними 

літературами Великобританії та України, а також необхідною 

умовою включення цих перекладів у контекст 

україномовного літературного простору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 

сучасних досліджень проблем перекладу можна виділити 

роботи О. Білоуса, В. Карабана, І. Корунця та М. Зимомрі, які 

присвячені аналізу граматичних труднощів, лексичних, 

термінологічних та жанрово-стилістичних проблем 

перекладу. Дослідження Б. Ажнюка, Р. Зорівчак, В. Коптілова 

та М. Стріхи висвітлюють особливості перекладу мовних 

реалій у художньому тексті. 

Останнім часом посилився також інтерес українських 

науковців до вивчення літературного феномену сестер 

Бронте, зокрема, з’являються переклади їх творів, а також 

критичні праці, що містять ґрунтовний аналіз їх літературної 

спадщини. Це розвідки О. Анненкової, О. Бандровської, 

О. Бесараб, Х. Денисюк, І. Зіньчука, Г. Теленько та інших.  

Велика роль у популяризації романів Ш. Бронте в 

Україні належить М. Рудницькому і Т. Денисовій. 

Здебільшого увага критиків зосереджувалася на романі 

“Джейн Ейр” Ш. Бронте, який має три варіанти перекладу 

українською мовою.  

Формулювання мети статті. Мета статті – виділити 

ключові слова-символи у структурі роману Ш. Бронте 
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“Джейн Ейр” і визначити способи їх відтворення українською 

мовою. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Відтворення національної своєрідності першотвору є однією з 

центральних проблем у перекладознавстві. Реалії як одиниці 

безеквівалентної лексики в англомовних прозових творах 

викликають значні труднощі під час перекладу. Слова-реалії 

– словникові одиниці, які означають предмети, поняття та 

ситуації, що не існують у практиці іншомовного соціального 

колективу. У цю групу входять слова, які означають різного 

роду предмети побуту, матеріальної та духовної культури, 

властивої тільки даному народові. Особливої уваги варті 

слова-реалії. Вони виникають у мові кожного народу 

мимоволі, і оскільки відображають національну специфіку, 

часто завдають великих труднощів перекладачам [1]. 

Виникнення реалій не залежить від наших уподобань, 

вони зумовлені суспільною необхідністю, позамовними 

чинниками. Реалії належать до диференційних мовних явищ. 

Ідейно-естетична цінність, пізнавальне значення цього 

розряду лексики як репрезентантів змісту твору надзвичайно 

важливі. Реалії щільно пов’язані з національним колоритом, 

національною самобутністю. Національний колорит як 

особливий національний відбиток, що позначає будь-який 

справжній мистецький твір, ― феномен дуже великої 

складності, суттєва, необхідна частина змісту твору, його 

форми [2]. 

Складність полягає в тому, що для перекладу їх не 

існує відповідників, які б разом із передачею специфічної 

інформації відображали національний колорит, мали б ті самі 

конотації емоційного, смислового та стилістичного 

характеру, що супроводжують реалії в оригінальному тексті. 

Особливістю реалій є те, що у носіїв певної культури і певної 

мови з ними пов’язуються такі фонові знання та асоціації, які 

на певному етапі міжнаціональних та міжмовних контактів 
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можуть бути відсутніми у носіїв інших культур і мов. Під час 

перекладу реалій виникає, з одного боку, потреба підкреслити 

їх особливий колорит, іноді унікальність, а з іншого – певним 

чином передати їх значення і типові для носіїв мови джерела 

асоціації, уникаючи, наскільки це можливо, багатослів’я [3]. 

Прийоми, які перекладачі найчастіше застосовують 

для відтворення реалій та культурно-маркованих знаків 

тексту, визначають Т. Некряч та Ю. Чала [4]. До них 

дослідниці відносять: транскодування, внутрішньотекстові 

пояснення / додавання, генералізацію, конкретизацію, 

контекстуальну заміну, створення гіпертексту.  

Деякі з реалій та культурно-маркованих знаків роману 

“Джейн Ейр” відтворюються за допомогою транскодування 

― побуквенної чи пофонемної передачі вихідної лексичної 

одиниці за допомогою алфавіту мови перекладу [5]. 

Наприклад, до цього прийому вдається О. Сліпа, 

перекладаючи назву популярної і модної тканини cashmere – 

кашмір [6]. Вона вживалася не лише для позначення тканини, 

але метонімічно переносилася на вироблені з неї шалі – 

ознаку пишного вбрання. Транскодування не обов’язково 

викликає асоціації з шалями, як це задумувалося автором і 

сприймалося у культурі оригіналу. Доречною видається 

контекстуальна заміна cashmere на шовки у перекладі цього ж 

роману П. Соколовського [7]. Шовки в українській культурі є 

більш звичними для позначення розкошів, а саме таким був 

намір автора, – ніж вироби з вовни. Таким чином, ціннісний 

компонент знаку повністю відтворюється. 

Прийом додавання (граматична або лексична 

трансформація, внаслідок якої в перекладі збільшується 

кількість слів, словоформ або членів речення з метою 

правильної передачі змісту оригіналу [5]) допомагає створити 

зоровий образ знаку, наблизивши його до вихідного: типовий 

предмет верхнього одягу вікторіанців ulster передається 

П. Соколовським як довге пальто [7]. 
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Прийом генералізації, внаслідок якої слово із вужчим 

значенням, що перекладається, замінюється у перекладі на 

слово із ширшим значенням, в окремих випадках неминучий 

[5]. Але іноді надмірне узагальнення спричинює збіднення 

образного компоненту. Прийом генералізації вживається і для 

передачі специфічних предметів одягу та аксесуарів, що не 

завжди йде на користь загальній картині. Коли cloak 

передається як пальто (переклад П. Соколовського) [7], в уяві 

виникає зоровий образ, відмінний від пелерини або накидки, 

які є ближчими до англійського знаку, оскільки не мають 

рукавів. 

Прийом конкретизації у відтворенні елементів 

Вікторіанської доби допомагає наблизитися до вихідної 

картини світу. Конкретизація ― процес, при якому одиниця 

більш широкого конкретологічного змісту передається в мові 

перекладу одиницею конкретного змісту [5]. Вдалий 

відповідник знаходить П. Соколовський для елементу 

оздоблення жіночого вбрання sash – довгий вузький клапоть 

тканини з обробленими краями, що зав’язувалася на талії 

замість паску [7]. Описуючи бальну сукню маленької Аделі, 

перекладач пропонує варіант пояс, зав’язаний бантом. Sash 

також означає елемент офіційного вбрання, що як відзнаку 

носили через плече, тобто перев’яз. Конкретизації потребує і 

маркер beaver hat, який може означати шапку з натурального 

або штучного хутра бобра, шовковий капелюшок, а також 

фетровий (велюровий, касторовий) капелюх. 

П. Соколовський обирає для Джейн Ейр касторовий 

капелюшок [7], що у даному контексті є найкращим 

відповідником, який відтворює і образний, і ціннісний 

компоненти цього знаку, до того ж прикметник “касторовий” 

надає означенню відтінку старосвітськості, і це сприяє 

наближенню до вихідної картини світу.  

Найбільш широко вживаним засобом відтворення 

культурно-маркованих знаків Вікторіанської доби є пошук 
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контекстуального відповідника. До контекстуального 

відповідника вдаються перекладачі роману “Джейн Ейр”, 

відтворюючи розповсюджені за того часу тканини chintz та 

moreen, які вживалися в оформленні інтер’єрів. 

П. Соколовський обирає для chintz window curtains варіант 

ситцеві завіски [7]. Це може викликати в уяві українського 

читача образ сільської хати, що суперечить контексту; 

О. Сліпа у своєму перекладі подає варіант перкалеві завіски 

[6], явно орієнтуючись на свого цільового читача із західних 

областей України. 

Декоративна тканина moreen, що здебільшого йшла на 

портьєри та гардини у заможніших домах, не має прямого 

відповідника в англо-українських словниках, і найчастіше 

відтворюється перекладачами розглянутих творів словом 

штофний [6; 8]. Штофні вироби були відомі в українській 

культурі XIX ст., отже слово штофний з його присмаком 

архаїки викликає асоціації з дистантною епохою. При 

перекладі реалій такого типу перекладачеві слід прискіпливо 

обирати український відповідник, щоб якнайближче підійти 

до створення у перекладі картини світу віддаленої культури. 

У великій нагоді тут може стати вивчення творів українських 

письменників відповідної доби. 

Контекстуальної заміни потребує і відтворення 

типового елементу вікторіанського будинку window seat [9]. 

Це комодик у еркерному вікні, відкидна кришка якого слугує 

сидінням, зручним для людини, яка читає: природне світло 

падає на книгу, а людина сидить спиною до вікна. Не лише 

образний компонент, а й елементи змісту викривляються, 

коли П. Соколовський обирає для window seat варіант 

підвіконня [7]. У нього Джейн Ейр читає, сидячи на 

підвіконні і відгородившись від оточення завісами. Насправді 

ж вона сидить на window seat, саме для цього і 

облаштованому, – іншими словами, вона не виходить за межі 

вікторіанської пристойності і не порушує ціннісних 
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складників концепту вікторіанської дівчини. Джейн, що 

сидить на підвіконні, ламає уявлення про виховану, чемну 

дівчинку і певним чином виправдовує причіпки до неї з боку 

її родичів Рідів та їхніх служниць. А це вже є відхиленням від 

авторського задуму. 

Авторська інтенція частково порушується і при 

відтворенні П. Соколовським у перекладі слова dentelles як 

мереживо [7]. Воно дійсно означає мереживо французькою 

мовою, але Ш. Бронте вдалася саме до цього слова в оповіді 

Рочестера про його любовні пригоди в Парижі замість 

неодноразово вживаних в тексті роману англійських слів lace, 

laces, foreign laces [9]. Рочестер поринає спогадами в 

іншомовну культуру, і вживання форенізму надає тексту 

особливого стилістичного забарвлення. На жаль, цей 

стилістичний штрих нівелюється у перекладі. 

Специфічні труднощі для перекладу становлять 

поведінкові моделі Вікторіанської доби, які позначаються 

високою семіотичністю і мають жорстку ієрархію. 

Відхилення від стереотипу набуває культурно-маркованого 

змісту, який варто підкреслити у перекладі. Мовленнєвий 

етикет вікторіанців, подібно до поведінкових моделей, є 

доволі регламентованим. У плані перекладу найцікавішим є 

вибір між ти і ви при відтворенні займенника другої особи 

you. Питома вага варіантів перекладу you як ти є значно 

вищою у сучасній літературі, ніж за Вікторіанства. Сигналом 

переходу з ви на ти може стати звертання до людини на ім’я, 

а не на прізвище, хоча це спостерігається далеко не в 

кожному перекладі. Іноді автори підкреслюють перехід на 

інший стосунковий рівень, вживаючи архаїчний займенник 

thou / thee (“Джейн Ейр”). П. Соколовський саме з цього 

моменту починає вживати ти у спілкуванні між Джейн і 

Рочестером [7]. О. Сліпа здійснює цей перехід раніше, 

відштовхуючись від контексту, від ситуації, і її переклад є 

органічнішим та переконливішим [6]. 
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Заслуговує на увагу переклад культурно-маркованого 

звертання до юних шляхетних вікторіанців Master, яке є 

типовим прикладом статусних та рольових моделей. 

Зафіксовано два варіанти його відтворення: мастер 

(П. Соколовський) [7] і пан (О. Сліпа) [6]. Жоден з них не 

передає соціокультурних значень цього звертання, хоча 

відповідник панич буквально лежить на поверхні і здатен 

утворити задуманий автором “асоціативний шлейф”. 

Гіпертекст (додавання коментарів та приміток), хоч і є 

корисним для читача перекладу, видається найменш 

креативним прийомом відтворення культурно-маркованих 

знаків певної доби. Варто шукати суто перекладацькі 

прийоми для створення картини світу Вікторіанської епохи у 

тексті перекладу. Комплексний підхід допомагає дібрати 

контекстуальний відповідник, що найкраще відбиває задум 

автора. 

Застосування специфічних перекладацьких прийомів 

вимагають реалії, утворені за допомогою антономазії. 

Антономазією називається різновид метонімії, побудованої 

на вживанні власного імені замість загального. Це 

стилістичний засіб оцінної експресії, що досягається заміною 

власної назви описовим зворотом [10].  

Серед таких розглядаються культурно-марковані знаки 

negus та Abigails [9]. Negus – напій на основі гарячого вина і 

води, лимонного соку, цукру та мускатного горіху, названий 

ім’ям свого “винахідника” Френсіса Нігуса, був надзвичайно 

популярним у вікторіанців. Він не вважався алкогольним 

напоєм, отже, переклад грог П. Соколовським [7] не 

видається його адекватним відповідником: важко повірити, 

що поважна економка-вдова буде поїти змучену дорогою юну 

Джейн Ейр улюбленим напоєм візників та матросів. Значно 

кращим є описовий переклад О. Сліпої – гаряче вино з 

корінням, хоча гарячий чай з лимоном [6] видається 

найближчим контекстуальним відповідником. Abigail – ім’я 
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меткої служниці з комедії Ф. Бомонта і Дж. Флетчера 

“Насмішниця” (1616 р.), яке стало загальним для покоївок 

знатних паній. Ш. Бронте вживає цю назву з іронією і осудом, 

протиставляючи зарозумілих і зухвалих прислужниць 

великосвітських гостей Рочестера служницям (chambermaids) у 

Торнфілді. Обидва перекладачі, П. Соколовський і О. Сліпа, 

передають і Abigails, і chambermaids як покоївки [6; 7], отже, ця 

різниця нівелюється – разом із “асоціативним шлейфом”. 

Висновки. Таким чином, культурно-марковані знаки та 

реалії, які відтворюють світ вікторіанської епохи у романі 

“Джейн Ейр”, вимагають від перекладача глибокого розуміння 

прихованих смислових параметрів і пошуку відповідних 

стратегій та прийомів їхнього відтворення. Найдоречнішим із 

розглянутих прийомів видається контекстуальна заміна, хоча 

гіпертекст єдиний може дати сприймачеві з іншої культури повне 

уявлення про розгалужену концептуальну сферу відповідного 

часу. Слід зауважити, що внутрішньотекстовий коментар, який 

використовується нечасто, також здатний наблизити до 

сприймача художню картину вікторіанського світу, що постає на 

сторінках роману Ш. Бронте. 
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Тернієвська Є.Й. Ключові слова-символи у структурі 

роману Ш. Бронте «Джейн Уйр» і способи їх відтворення 

українською мовою. 

У романі Ш. Бронте“Джейн Ейр” було виявлено, що 

найдоречнішим із розглянутих прийомів виступає 

контекстуальна заміна, хоча гіпертекст єдиний може дати 

сприймачеві з іншої культури повне уявлення про розгалужену 

концептуальну сферу відповідного часу. Внутрішньотекстовий 

коментар, який використовується нечасто, також здатний 

наблизити до сприймача художню картину вікторіанського світу, 

що постає на сторінках роману Ш. Бронте. 

Ключові слова: реалія, транскодування, додавання, 

генералізація, конкретизація, контекстуальна заміна, гіпертекст. 

 

Терниевская Е.И. Ключевые слова-символы в 

структуре романа Ш. Бронте «Джейн Эйр» и способы их 

воспроизведения в украинском языке. 

В романе Ш. Бронте "Джейн Эйр"было обнаружено, что 
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наиболее уместным из рассмотренных приемов является 

контекстуальная замена, хотя гипертекст единственный может 

дать воспринимающим из другой культуры полное 

представление о разветвленной концептуальной сфере 

соответствующего времени. Внутритекстовый комментарий, 

который используется нечасто, также способен приблизить к 

воспринимающему художественную картину викторианского 

мира, которая возникает на страницах романа Ш. Бронте. 

Ключевые слова: реалия, транскодирование, добавление, 

генерализация, конкретизация, контекстуальная замена, 

гипертекст. 

 

Terniievska Ye.Yo. The key words-symbols in the 

structure of C. Bronte’s novel “Jane Eyre” and the ways of their 

rendering into Ukrainian. 

It was found that the contextual replacement appears to be the 

most appropriate of considered methods, although only hypertext can 

give the recepient from another culture the complete picture of the 

extensive conceptual sphere of the relevant time. The intratextual 

comment, which is used infrequently, is also able to bring to the 

recipient the art picture of Victorian world appearing in the C. 

Bronte’s novel. 

Key words: realia, transcoding, addition, generalization, 

specification, contextual replacement, hypertext. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ФРАНЦУЗЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Приєднання України до європейського простору вищої 

освіти зумовлює дослідження організації, функціонування і 
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здобутків систем вищої освіти європейських країн з метою 

реформування власної системи вищої освіти. Для цього 

необхідним є дослідження та аналіз французької системи 

вищої освіти, оскільки Франції – це одна з найпотужніших та 

високо розвинутих країн Європи. 

Розвиток системи вищої освіти у Франції у ХХ столітті 

досліджували французькі вчені:  C.Agulhon, P.Albertini, 

S.Berstein, L.Brockliss, G.Brucy, B.Caceres, P.Champagne, 

F.Cardi A.Chambon, C.Charle, P.Milza,  J.Verger, а також 

вітчизняні і російські вчені: М.М.Владимирова, С.Головко,  

А.Н.Джуринський, Л.І.Зязюн, Ф.Контрельов, К.Корсак, 

З.А.Малькова,   Л.Макарова,  А.Максименко, Д.Мартинель та 

інші. 

Об’єкт дослідження – система вищої освіти Франції. 

Предмет дослідження – сучасний французький 

університет. 

Мета: з'ясувати особливості сучасного французького 

університету в системі вищої освіти Франці.: 

Завдання: 

1. Визначити місце сучасного французького 

університету у системі вищої освіти Франції. 

2. Розглянути структуру сучасного французького 

університету. 

3. Окреслити його завдання як одиниці освіти і 

дослідження. 

4. Порівняти сучасний французький університет з 

іншими сучасними вищими навчальними закладами Франції і 

визначити його особливості. 

Методи дослідження. Для розв’язання завдань 

дослідження було використано такі загальнонаукові методи: 

1) конкретно пошукові (виявлення, відбір, 

теоретичний аналіз, 

2) синтез, актуалізація, класифікація, узагальнення 

різноманітних джерел); 
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Сучасна Франція – це п’ята республіка, життя в якій 

регламентується конституцією 1962 року. Французький 

варіант освітньої політики вважається досить поміркованим. 

Структурна побудова вищої освіти є досить складною. До неї 

входять навчальні заклади з терміном навчання від 2 до 6 

років, які здійснюють загальнонаукову, спеціальну чи 

професійну підготовку на базі повної середньої освіти. 

Відмінність між ними полягає в різних цілях, структурі, 

умовах вступу, професійній спрямованості, рівнях 

підготовки. За характером освіти вони поділяються на два 

типи:  

1. Громадські установи наукового, культурного і 

професійного характеру, створені декретом Національної 

ради з питань вищої освіти та досліджень (CNESER – Conseil 

national de l’enseignement supérieur et de la recherche); 

2. Громадські установи адміністративного характеру: 

приєднані до одного з (ГУНКПХ), автономні. 

До Громадських установ наукового, культурного і 

професійного характеру, створених декретом Національної 

ради з питань вищої освіти та дослідження належать: 

1. Університети. 

2. Національні політехнічні інститути. 

3. Інститути і школи, які не належать до університетів. 

4. Великі заклади (Великі школи наукових і технічних 

профілів належать кільком міністерствам, мають трирічні 

програми й присвоюють дипломи інженерів. Вступ за 

конкурсом, і лише після попереднього дворічного навчання у 

підготовчих класах з дуже інтенсивним і поглибленим 

вивченням математики і фізики. Великі школи з комерції і 

управління – приватні і для вступу вимагають попередньої 

дворічної підготовки у спеціалізованих закладах вищої 

комерційної освіти. Університети готують дипломованих 

спеціалістів більш широкого профілю, а Великі школи – 

вужчого. 
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Окрім Великих шкіл існують й інші Великі заклади 

вищої освіти. Великі заклади вищої освіти і досліджень є 

дослідницькими центрами з поширення наукових знань. Як 

правило, в них професори читають лекції за вільними 

програмами, орієнтованими на свої власні наукові інтереси. 

Замість студентів ці школи відвідують слухачі, які отримують 

по закінченні не офіційні дипломи, а лише посвідчення про 

те, що вони прослухали ті чи інші курси. Деякі Великі 

заклади (Французький колеж, Національний музей 

природничої історії, Обсерваторія фізики земної кулі та інші) 

приваблюють досить відомих вчених. Ці установи вищої 

освіти користуються великим науковим авторитетом, проте 

вони не є вищими навчальними закладами у звичайному 

розумінні [1, с.226].  

5. Французькі школи за кордоном. 

6. Вищі нормальні школи (всього їх чотири), відомі як 

кращі заклади з підготовки викладачів ліцеїв і закладів вищої 

освіти. Вступ до названих навчальних закладів має дуже 

селективний характер з попереднім успішним закінченням 

дворічних підготовчих класів відповідного профілю, 

потрапити куди можна лише після селекції впродовж 

навчання в колежі і ліцеї. Навчання триває переважно чотири 

роки; випускники отримують сертифікат придатності до 

викладання, що може доповнюватися додатковим екзаменом 

(агрегація – набір викладачів до вищої школи), складання 

якого дуже позитивно впливає на підвищення зарплати і 

кар’єру. За умовами вступу випускники повинні не менше 10 

років відпрацювати у державному секторі освіти. Протягом 

усіх чотирьох років навчання стипендія істотно перевищує 

мінімальну заробітну плату у промисловості й надалі теж 

залишається привабливою [9].  

До громадських установ адміністративного характеру 

належать установи: 

приєднані до одного з (ГУНКПХ):  
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1. Університетські інститути з підготовки викладачів 

(у кожній академії один чи кілька УІПВ приєднаний до 

одного чи декількох університетів академії). 

2. 13 Національних вищих школи інженерів. 

Національні школа інженерів Меца (приєднана до 

університету Меца), національна школа інженерів Тарба 

(приєднана до Національного політехнічного інституту 

Тулузи), Національна школа інженерів Бреста (приєднана до 

університету Бреста). 

3. 7 політехнічних інститутів провінції. 

4. Інститут адміністрації підприємств Парижу. 

автономні: 

1. 4 школи інженерів. 

2. 13 інших установ. 

До інших громадських установ відносяться: 

1. Національна вища школа промисловості. 

2. Національна вища школа образотворчого мистецтва. 

3. Групи шкіл телекомунікації (Національна вища 

школа комунікацій, Національна вища школа комунікацій 

Бретані, Національний інститут телекомунікації). 

4. Група морських шкіл. 

5.  Група національних шкіл економіки і статистики [6; 

7].  

«За даними Міністерства національної освіти Франції 

у 2000 році система вищої освіти налічувала 89 університетів, 

101 університетський  технологічний інститут, 1966 відділень 

вищих техніків, 26 університетських інститутів з підготовки 

вчителів, 494 підготовчі класи; 240 інженерних шкіл, 221 

велику школу комерції та управління, 18 приватних 

університетів; 4 великі педагогічні школи; 24 архітектурні 

школи; 217 шкіл мистецтва та культури; 438 вищих 

навчальних медичних закладів. А також 14 вищих навчальних 

закладів, які складаються з державних установ 

адміністративного профілю: Колежу де Франс, Вищого 
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ремісничого училища, Палати відкриттів, Національної 

школи мистецтв та ремесел, Вищої практичної школи, 

Національного музею історії природи та державних установ 

наукового та культурного  профілю, незалежних від 

університетів: Паризької обсерваторії, Вищої школи 

суспільних наук, Паризького інституту політичних 

досліджень, Державної установи політичних наук, Установи 

наук про людину, Національної законодавчої школи, 

Технічного училища, Національного бібліотечного інституту, 

Паризького технічного інституту» [1, с.32].  

Національною особливістю системи вищої освіти 

Франції є її бінарність: на одному полюсі знаходяться 

університети, а на іншому- Великі установи вищої освіти. 

Бінарна система французької вищої освіти почала 

урізноманітнюватися тільки після проголошення V 

республіки (28 вересня 1958 року). З цього часу її структура  

почала більш-менш відповідати тій, якою вона є сьогодні. 

Були створені  нові типи установ вищої освіти. У такий 

спосіб з’являються секції вищих техніків, які у 1966 році 

розвинулися в технологічні університетські інститути. Ці 

інститути входять до складу університетів, однак, 

відрізняються політикою вступу, тісним зв’язком із 

промисловістю, внутрішньою системою управління. 

Пропонуючи дворічний термін навчання, вони забезпечують 

у межах університетів загальну й технологічну 

короткострокову підготовку для промислового сектора й 

сфери послуг (адміністрація й управління) [1].  

Виникли також професійні університетські інститути. 

Установи вищої освіти громадського сектору належать 

до різних міністерств, а не тільки Міністерству національного 

виховання. Існує також приватний сектор вищої освіти.  

У межах цієї системи університети не відіграють 

домінуючої ролі, хоч і охоплюють більшу частину 

студентів, оскільки престижнішими закладами вищої 
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освіти є Великі школи, які готують службовців вищого 

рангу.  

Традиційним головним завданням університетів 

уважається підготовка вчителів, які працюватимуть з 

дітьми середнього та старшого віку, людей вільних 

професій, дослідників. 

У своєму функціонуванні французький університет 

орієнтується не тільки на вимоги внутрішнього ринку праці 

та на національне соціальне замовлення, а і є чутливим до 

змін у європейському та глобальному масштабі. Створення 

загальноєвропейського простору вищої освіти – одна із 

головних сучасних рушійних сил, які впливають на  розвиток 

сучасного французького університету і, зокрема, змісту 

університетської освіти. 

Термін «університет» був легально визначений у 

законі 1968 року (Закон Едгара Фора «Про орієнтацію у 

вищій освіті»),  а термін «Велика школа» в цей час ще був 

невизначеним. У своєму звіті Жак Атталі (видатний 

французький економіст, політичний діяч, письменник) 

пропонує критерії для диференціації цих двох типів вищої 

освіти [3]. 

Університет у Франції – це установа вищої освіти і 

дослідження, мета якої вироблення знань шляхом 

дослідження, збереження та передача наступним 

поколінням. За визначенням Європейської асоціації 

університетів (головної університетської мережі в Європі, 

мета якої гармонізувати університетський простір Європи 

через реформи Болонського процесу) поняття університет 

визначається здатністю установи вищої освіти 

присвоювати ступінь доктора [5, с.50].  

Але таке визначення університету не є повним, 

оскільки воно не охоплює всіх завдань університетів. 

Закон Саварі визначає «університет» як 

громадську установу наукового, культурного і 
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професійного характеру. Під такою назвою університети 

фігурують і у кодексі про виховання [8].  

Університети у Франції поділяються на державні та 

приватні. Державні університети фінансуються і 

контролюються державою, яка надає їм певну автономію. 

Збільшення автономії університетів – основний напрям 

процесу децентралізації вищої освіти Франції. Державні 

університети досить поширені у Франції. Фінансування 

приватних університетів відбувається за рахунок приватних 

інвестицій та оплати за навчання. 

«У французькій університетській системі існує 

класифікація університетів за кількістю дисертацій, які 

захищаються щорічно. Відповідно до цієї класифікації 

виділяють три типи університетів:  

1) університети з пріоритетом у дослідженні (близько 

десяти університетів); 

2) «середні» з огляду на кількісний показник у 

дослідженні університети (їх близько 20); 

3) периферійні університети, з невеликою кількістю 

студентів і досить незначними досягненнями у дослідженнях.  

У сучасній Франції університети, головним чином, 

поділені на академічні департаменти, школи і факультети, які 

мають назву «Об’єднання освіти і досліджень» [5, с.51]. 

Прикладом організації та функціонування французького 

університету у 2003 році може слугувати університет м. Кан 

[Дод. В-Д].  

На чолі університету стоїть президент. Він обирається 

терміном на п’ять років і має у своєму розпорядженні 

наступні університетські служби: 

1) адміністративну раду із 60 членів, яка обирає 3-ох 

віцепрезидентів; 

2) наукову раду із 40 членів, яка обирає 2 

віцепрезидентів; 
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3) раду з питань навчання та студентського життя із 40 

членів, яка обирає 3 віцепрезидентів; 

4) бюро із 12 членів; 

5)генерального секретаря і його заступника, 

відповідальних за управління; 

6) головного бухгалтера. 

Сьогодні робота університетів керується книгами 

VI,VII,VIII та  IX Кодексу про освіту [4].  

Кодекс про освіту – це звід законів, який визначає 

правила організації і функціонування початкової, середньої та 

вищої освіти Франії  Хороше функціонування університетів 

уважається в наш час економічною перевагою. 

Стаття 123-3 Кодексу про освіту визначає шість 

завдань французького університету:  

1. Початкова і тривала освіта. 

2. Наукове і технічне дослідження, зарахування 

результатів та їх поширення. 

3. Професійна орієнтація та професійне введення. 

4. Поширення культури та науково-технічної 

інформації. 

5. Участь у створенні Європейського простору вищої 

освіти і дослідження. 

6. Міжнародна співпраця [4].  

Університети користуються педагогічною 

автономією. Вони пропонують  макети своїх дипломів 

(програм університетської підготовки) Міністерству 

вищої освіти і дослідження та реалізують їх. Таким чином 

створюються університетські дипломи (на відміну від 

національних).  

Дослідження в університетах проводиться 

докторськими школами, які об’єднують численні лабораторії. 

Наукові лабораторії можуть належати одному конкретному 

університету, бути спільними для кількох університетів, або 
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бути пов’язаними із громадськими дослідницькими 

установами в межах об’єднаних дослідницьких центрів.  

Університети – це у значній мірі автономні установи, 

хоч велика частина їхніх ресурсів надходить від держави, їх 

особовий склад і генеральний секретар призначаються 

Міністерством національної освіти. До адміністрації 

університетів входять ради, обрані асамблеєю викладацького 

складу та студентів. Ці ради запрошують відомих діячів 

держави, освіти і науки взяти участь у роботі університету. 

Університети й інші вищі навчальні заклади 

нерівномірно розташовані на території Франції. У місті 

Париж навчається шоста частина студентів Франції. У 

сучасній Франції нараховується 28 навчальних академій. До 

складу академії входять декілька департаментів – 

адміністративно-територіальних одиниць Франції. У Франції 

академія – навчальний округ, на чолі якого стоїть ректор. (В 

Україні еквівалентами є, відповідно, Головне управління 

освіти облдержадміністрації та начальник цього управління). 

Маленькі університети характеризуються головним чином 

своєю полівалентністю. Великі міста провінцій нараховують 

багато університетів із вузькою спеціалізацією [1]. 

У результаті аналізу системи вищої освіти сучасної 

Франції й організації і функціонування університету, можна 

зробити наступні висновки; 

1. Національною особливістю системи вищої освіти 

Франції є її біполярність. На одному з її полюсів знаходяться 

університети, більшість із яких є державними, – на іншому 

вищі школи, які французи називають Великими школами.  

У межах системи вищої освіти Франції університети 

не відіграють домінуючої ролі, хоч і охоплюють більшу 

частину студентів, оскільки престижнішими закладами вищої 

освіти є Великі школи, які готують службовців вищого рангу.  
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2. Університети бувають державні та приватні. Крім 

того існують класифікації університетів за кількістю 

захищених дисертацій. 

3. Традиційним головним завданням університетів 

уважається підготовка вчителів, які працюватимуть з дітьми 

середнього та старшого віку, людей вільних професій, 

дослідників. 

4.Університети готують дипломованих спеціалістів 

більш широкого профілю, а Великі школи – вужчого. 

5. Університети користуються педагогічною 

автономією. Вони пропонують  макети своїх дипломів 

(програм університетської підготовки) Міністерству вищої 

освіти і дослідження та реалізують їх. Таким чином 

створюються університетські дипломи (на відміну від 

національних).  
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Шаповалова Л. В. Особливості сучасного 

французького університету. 

У статті визначається місце сучасного французького 

університету у системі вищої освіти Франції, а також 

розглядається його структура, окреслюються завдання. 

Проводиться порівняння сучасного французького 

університету з іншими вищими навчальними закладами 

Франції та визначаються його особливості. 

Ключові слова: сучасна Франція, освітня політика, 

громадські установи загальнонаукового, культурного і 

професійного характеру, громадські установи 

адміністративного характеру, університети, національні 

політехнічні інститути і школи, які не належать до 

університетів, Великі школи. 

 

Шаповалова Л. В. Особенности современного 

французского университета. 

В статье определяется место современного 

французского университета  в системе высшего образования 
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Франции, а также рассматривается его структура, 

очерчиваются задачи. Проводится сравнение современного 

французского университета с другими высшими учебными 

заведениями Франции и определяются его особенности. 

Ключевые слова: современная Франция, 

образовательная политика, общественные учреждения 

общенаучного, культурного и профессионального характера, 

общественные учреждения административного характера, 

университеты, национальные политехнические институты и 

школы, которые не принадлежат к университетам, Большие 

школы. 

 

Shapovalova L.V. Features of modern French 

university. 

In the article the place of modern French university in 

system of the higher education of France is defined, and also its 

structure is considered, tasks are outlined. Comparison of modern 

French university with other higher educational institutions of 

France is carried out and his features are defined. 
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character, public institutions of administrative character, 

universities, national polytechnical institutes and schools which 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ, КОГНІТИВІСТИКА ТА 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

 

УДК 81-25 

Борзова О. Д. 

ДЗ «Луганський національний університет 

 імені Тараса Шевченка» 

 

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ MAN У БРИТАНСЬКОМУ 

ВАРІАНТІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

 

У даному дослідженні мова піде про універсальний со

ціокультурний концепт MAN та його сучасну вербалізацію у 

власне англійському варіанті сучасної англійської мови.  

У лінгвістиці в останні десятиліття особливо актуальні 

дослідження такого поняття, як концептосфера. Однак серед 

лінгвістів немає єдності в розумінні концепту, що зумовлено 

абстрактним характером даного явища. Слово «концепт» 

походить від латинського conceptus, що в перекладі означає 

«думка, уявлення, поняття» і первинно застосовувалося як 

термін логіки та філософії. За Є. В. Колесовим під концептом 

розуміється латинське поняття conceptum («зародок», 

«зерно»), з якого й виростають у процесі комунікації всі 

змістові форми його втілення в дійсності [2, c.118].  Суть 

концепту – явище того ж порядку, що й поняття, однак 

відомий російський філолог-семіотик Ю. С. Степанов 

відзначає, що, незважаючи на подібність лексичного 

значення, у мові наукового стилю ці слова досить чітко 

розмежовані, оскільки є термінами різних наук: поняття 

вживається головним чином у логіці та філософії, а концепт – 

термін математичної логіки, останнім часом закріпився в 

культурології. Інакше кажучи – значення слова це той 

предмет чи ті предмети, з якими це слово правильно, 
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відповідно до норм певної мови застосовується, а концепт - 

це смисл слова [1, c. 35-36].  

Звертаючись до ролі концепту в лінгвокультурному 

аспекті, за ступенем відображення національного характеру 

виділяють універсальні концепти (вода, батьківщина, 

будинок), і національні (етнокультурні) концепти – властиві 

тільки окремому народу (індивидуалізм, хікікоморі, сієста). 

Без сумніву концепти певним чином відображають психотип 

особистості, а іноді і цілих соціальних груп. 

У сучасному світі посилюється дослідницький інтерес 

до проблеми відображення і уявлення мови людини в 

комплексі її гендерних ознак. Гендер конструюється 

суспільством як соціальна модель жінок і чоловіків, що 

визначає їх положення і роль в суспільстві та його інститутах 

(сім'ї, політичній структурі, економіці, культурі та освіті). 

Важливу роль у розвитку та підтримці гендерної системи 

відіграє відомість людей. Конструювання гендерної 

свідомості індивідів відбувається за допомогою 

розповсюдження і підтримки соціальних та культурних 

стереотипів, норм і приписів, за порушення яких суспільство 

певним чином карає людей. Характеристики особистості 

інтерпретуються в залежності від того, які уявлення про 

маскулінність і фемінність домінують в тому чи іншому 

суспільстві.  

Таким чином, моральні та соціально-рольові стереотипи, 

що відбиваються в мові, динамічні і часом вельми 

суперечливі. Структура будь-якого концепту може бути 

представлена у вигляді сукупності ознак, організованих за 

певним прінципом. Так головні ознаки концепту MAN можна 

умовно розділити на три основні групи, а саме: а) зовнішні 

ознаки, що характеризують зовнішність, фізичний вигляд або 

стан чоловіка (handsome/plump/apathetic); б) внутрішні 

ознаки, характеризуючи розумові здібності; психологічні 

якості, риси характеру, які обумовлюють емоційний стан або 
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поведінка чоловіка (smart/friendly/kind); в) соціальні ознаки, 

що характеризують чоловічу ідентичність в соціумі, а також 

характер відносин чоловіка з іншими представниками 

соціуму (agile/self-confident/arrogant) [3] .  

Ознаки концепту MAN умовно поділяють на такі 

ядерні значення в межах його понятійної складової.  

1. Man – це у першу чергу людина, індивідуальність, особа 

незалежно від статі чи віку, an individual human being, a person 

(formerly explicitly irrespective of sex or age). Це значення 

отримує репрезентацію через такі мовні засоби: human being, 

mortal, person, individual, personage. 

2. Man – доросла особа чоловічої статі, на відміну від жінки 

або хлопця (an adult male person, as opposite to a woman or boy 

or both. Лексичні репрезентанти цього значення, такі як man, 

male, gentleman, є іменниками для позначення дорослих осіб, 

які біологічно є чоловіками і фізично здатні зачати дитину. 

Лексема male відображає фізичні чи сексуальні 

характеристики чоловіка, її можна також використовувати 

для позначення тварин і рослин. У науковому і 

статистичному вживанні male є нейтральним контрактивним 

терміном до лексеми female: Among birds, the male is often 

more colorful than the female. Лексема gentleman, яку колись 

використовували для позначення чоловіків лише високого 

соціального статусу, сьогодні позначає ввічливого чи 

люб’язного чоловіка:  to behave like a gentleman. 

Слово gentleman вживають також, як ввічливу форму 

відношення: (This gentleman is waiting for a table) чи форму 

звертання у множині: Are we ready to begin, gentlemen?). 

3. Man – це двоногий примат, ссавець, людина розумна, яка 

анатомічно споріднена з великими мавпами, проте 

вирізняється значним розвитком мозку з рівнодійною 

спроможністю до чіткої мови, абстрактного мислення та 

записування інформації системою. 
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4. Man - член людської раси: Every man has a responsibility to 

safeguard the planet. 

5. Такі слова із коренем man, як human та mankind позначають 

людство взагалі, тобто як осіб як чоловічої, так і жіночої 

статі. Це значення репрезентоване ще такими лексемами, як 

humankind, humanity, the human race, the human species, human 

beings, humans, people, generations of man, peoples of the earth, 

Homo sapiens, hominid, earthling, the world, the world 

population, folk [5, с. 15-17]. 

Кажучи про чоловіка, на думку спливає велика кількість 

супутніх даному концепту понять і перше із них – це поняття 

«мужність» (masculinity). Відомий американський соціолог 

Девід Гілмор у своєму фундаментальному дослідженні 

«Становлення мужності: культурні концепти маскулінності» 

робить спробу проаналізувати та узагальнити уявлення про 

мужність і способи її досягнення на матеріалі 

найрізноианітніших культур. Концепти маскулінності в 

Іспанії, Греції, Східної та Південно-Західній Африці, Новій 

Гвінеї, Північній Америці, Англії та інших країнах стають 

предметом його пильного інтересу, визначаючи мужність як 

«одобренный обществом способ быть взрослым мужчиной в 

любой конкретной культуре» [9, c. 77].  

Концепт MAN досі пов'язаний із поняттями лицарства, 

благородства та толерантності, перенесеними у сучасну 

Англію вітрами змін та крупицями історії. Досить двозначні 

для більшості світу поняття dandy (a man unduly concerned 

with looking stylish and fashionable), coxcomb (a vain and 

conceited man; a dandy), man about town (a fashionable male 

socialite), scamp (a person, especially a child, who is mischievous 

in a likeable or amusing way), які здавна називають чоловіка 

шляхетного походження, підкреслено слідкуючого як за своїм 

зовнішнім виглядом, так і за красою вимови і доцільністю 

поведінки, тут скоріш носять позитивну конотацію [6]. 
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В англійському мовному побуті також експліковані 

наступні когнітивні метафори: де чоловік порівнюється за 

своїми характерними властивостями із їжею як то beef, 

beefcake, lollipop, oyster; чоловік як агресивний лідер - hustler, 

follower, blighter, puate; чоловік як інструмент stud, pin, blade; 

анімалістична метафора також застосовується до чоловіка-

англійця - cat, tiger, wolf, octopus; соціально-статусна 

метафора така, як angler, gunner, joker, ace, gentleman [4, c. 

287, 288].  

Слово gentleman зародилося в Англії в XVI столітті і 

спочатку вживалося для позначення чоловіка з 

дрібнопомісного дворянства, який не працював власними 

руками. Д. Дефо розрізняв джентльмена за походженням і 

джентльмена за вихованням та освіченістю. Саме останній 

міг за правом називатися джентльменом. Ось які визначення 

даного поняття пропонують Oxford Living Dictionaries: 

- a chivalrous, courteous, or honourable man (He was 

always the perfect gentleman, courteous and kind in his dealings 

with others); 

- a man of good social position, especially one of wealth and 

leisure (It was common practice for a gentleman to make a 

financial commitment to an actress or a courtesan he wanted to 

keep); 

- a polite or formal way of referring to a man (A gentleman 

by the name of Martin responded to my e-mail); 

- used as a courteous title for a male fellow member of the 

House of Commons or the House of Representatives (the Right 

Honourable Gentleman opposite) [6]. 

Доцільним тут буде згадати образ агента Її Величності 

Джеймса Бонда, створений англійським письменником, 

журналістом та офіцером морської розвідки Яном Флемінгом, 

що повсякчас постає перед читачем і глядачем елегантним 

джентльменом з прекрасними манерами, якому зовнішній 

лоск на заважає час від часу перемагати багатолике зло.  
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Важливим та найбільш розповсюдженим методом 

утворення лексичних одиниць, які репрезентують концепт 

MAN в англійській мові, є когнітивні маркери, що служать 

для формування поля концептів, а також надають поняттю 

експресивності. Ці лінгвістичні маркери мають свою 

специфіку: по-перше, вони часто спираються на аналогію з 

іншими понятійними компонентами, по-друге, широко 

використовуються у вигляді абревиацій. Метафорична 

номінація hunk в «a large, strong, sexually attractive man», є 

асоціативною метафоричною номінацією [8]. Метафоричні 

паралелі також позначають британських чоловіків, що 

користуються успіхом у жінок. У двох паралельних 

номінаціях асоціативною основою служить зоонім stud - a 

group of animals, especially high quality horses, kept for breeding 

- група племінних тварин, особливо породистих коней та stud 

- a human male viewed as very successful with women - чоловік, 

який користується успіхом у жінок. Studhammer - a male who 

is successful sexually with women - чоловік, який користується 

успіхом у жінок. Ще одна паралельна номінація, що позначає 

чоловіка, котрий має успіх у жінок: lady-killer - дамський 

угодник, або make-out artist - a seducer; a lecher, usually a male 

- спокусник, розпусник. У стереотипному уявленні 

справжньому британцю приписуються такі риси особистості, 

як активність, домінантність, впевненість в собі. 

«Чоловічими» у Англії є характеристики, зазвичай 

співвідносні з позиціями влади і управління, - прагнення до 

лідерства, амбітності, владності. Серед метафоричних 

паралелей виявлено кілька номінацій, що позначають багату 

людину, начальника, боса, які відносяться тільки до чоловіка: 

million-dollar trooper - багатий чоловік. Чоловік, який займає 

високу посаду, лідер, бос позначається паралелями: Mr. Big - 

an important man; the boss man - важливий чоловік, бос; the old 

man - the boss; a high-ranking officer - бос, високого рангу 

офіцер, посадова особа. Лідер в студентській групі, компанії, 
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кампусі: big man on campus; інший варіант цієї номінації 

абревіатура – BMOC [7]. 

У когнітивній лінгвістиці концепт є базовим поняттям. 

Існує безліч різноманітних тлумачень терміна “концепт”, що 

частково пояснюється його приналежністю до різніх галузей 

знань та індівідуально-авторським визначенням їх у 

відповідніх наукових контекстах: мисленнєвий акт; поняття a 

priori; одиниця культури; код; універсалія. Під гендерним 

концептом ми розуміємо таке смислове утворення в 

свідомості членів соціуму, в якому відображено і зафіксовано 

уявлення і знання про чоловіка та жінку як про індивідів, що 

характеризуються чіткими відмінностями їх соціально-

культурного статусу, норм поведінки і ролей, які 

виконуються їми в суспільстві. Ознаки концепту MAN, 

виявлені на основі аналізу семантики прикметників із 

лексемою MAN можна умовно розділити на три основні 

групи: зовнішні, внутрішні та соціальні. Перегляд тематичної 

літератури та власні дослідження дозволяють також зробити 

висновки, що всі лінгвістичні маркери, які називають 

сучасного британського чоловіка, мають свою специфіку - 

вони часто спираються на аналогію з іншими поняттями та 

вкрай метафоричні.   
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Борзова О. Д. Вербалізація концепту MAN у 

британському варіанті сучасної англійської мови.  

Робота присвячена дослідженню універсального 

соціокультурного концепту MAN та його вербалізації у власне 

англійському варіанті сучасної англійської мови. У процесі 

роботи автором виведено закономірності створення 

лінгвістичних маркерів концепту MAN та відстежено причини 

виникнення останніх. 

Ключові слова: концепт, гендер, мужність, англійський, 

чоловік, когнітивний маркер. 

 

Борзова А. Д. Вербализация концепта MAN в 

британском варианте современного английском языка. 
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Работа посвящена исследованию универсального 

социокультурного концепта MAN и его вербализации в 

английском варианте английского языка. В процессе работы 

автором выведены закономерности создания лингвистических 

маркеров концепта MAN и отслежены причины возникновения 

последних. 

Ключевые слова: концепт, гендер, мужественность, 

английский, мужчина, когнитивный маркер. 

 

Borzova О.D. Verbalization of a concept MAN in British 

variant of modern English language. 

This work is dedicated to study of universal cosiocultural 

concept MAN and it’s verbalization in English variant of English 

language. During this work the concept MAN’s linguistic markers 

patterns’ were described and also the cause of their emergence 

were traced.  

Keywords: concept, gender, masculinity, English, man, 

cognitive marker. 
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імені Тараса Шевченка» 

 

ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОГО 

АНГЛОМОВНОГО КОМІКСУ 

 

Час інформації обумовлений великим об'ємом 

споживаних знань індивідом за один день. У зв'язку з 

необхідністю боротися за увагу реципієнтів і споживачів 

рекламної продукції індустрія інформації, особливо 

розробники веб-сайтів, вдаються до графічного вираження 

повідомлень, яке визнане кращим для швидкого засвоєння 

інформації. Ці процеси призводять до зростання популярності 
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коміксів. Якщо в роки своєї появи така продукція 

приваблювала головним чином широким охопленням 

аудиторії (навіть неосвічені реципієнти могли "прочитати" 

їх), то зараз комікси усвідомлюються як комплекс, що 

створений титанічною працею за певними законами. 

Проблемам дослідження стилістичних особливостей 

коміксу присвячено досить небагато праць. Лінгвістичні 

дослідження коміксу були проведені в таких напрямках як 

психолінгвістика (А. Сонін "Комікс: психолінгвістичний 

аналіз"), теорія комунікації (Є. Козлов "Комунікативність 

коміксу" в текстуальному і семіотичному аспектах). Одним з 

провідних досліджень в області соціології американського 

суспільства є робота А. Бергера "The Comic-Stripped 

American", матеріалом для якого послужили популярні 

комікси. Загальні роботи по коміксу були представлені Дж. 

Олдріджом, А.Перрі , А. Барзахом, В. Єрофєєвой. Праці в 

галузі лінгвістики і типології текстів писали В. Кухаренко, І. 

Гальперіна, А. Гурочкіна, І. Руберт. Однак, незважаючи на 

існуючі наукові праці щодо вивчення лінгвостилістичних 

особливостей коміксу, проблема обґрунтування сучасного 

англомовного коміксу не є вирішеною. 
Мета статті – обґрунтувати лінгвостилістичні 

особливості сучасного англомовного коміксу. 

Для вироблення базового визначення поняття "комікс" 

необхідно враховувати всі найбільш значущі його дефініції. 

Аналіз літератури показує, що усі існуючі визначення 

коміксу безпосередньо залежать від галузі знань,об'єктом 

дослідження якої  виявляється комікс. В першу чергу це 

соціологія, психологія, культурологія, мистецтвознавство,  

літературознавство, лінгвістика, теорія комунікації та нейро-

лінгвістичне програмування (НЛП). У рамках соціологічних 

досліджень комікс розглядається як джерело  додаткової 

інформації про сучасний стан суспільства. Велике охоплення 
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аудиторії читачів дозволяє говорити про комікс як про жанр 

масової комунікації. 
Справжній коміксний бум почався в США на межі 

1920-1930-х. років і був спровокований епохою Великої 

Депресії. У XX столітті комікс став одним з популярних 

жанрів масової культури. До цього часу комікси, в більшості 

своїй, втратили комічність, за яку дістали назву. Основним 

жанром коміксів стали пригоди: бойовики, детективи, жахи, 

фантастика, історії про супергероїв.  

Наприкінці минулого століття великої популярності 

набувають азіатські жанри коміксу: японська манга і, дещо 

менш відомі, китайська маньхуа і корейська манхва [1]. На 

початку XXI століття комікси отримали нове втілення за 

рахунок нових комп'ютерних технологій, що 

використовуються при розфарбовуванні коміксів, а також 

цілого ряду талановитих художників, таких як Эшли Вуд, 

Тодд Макфарлейн, Сем Кіт, Паоло Ривера, Грег  Капулло, 

Умберто Рамос, Джузепе Камунколі та ін. Комікси стали не 

лише малювати олівцем, але й писати олією, а також 

комбінувати перше і друге у поєднанні з графічними 

цифровими технологіями. 

Комікси здебільшого надають стереотипізовані зразки 

соціальної поведінки, вивчаючи які, можна зрозуміти стан 

суспільства в цілому. Так, одним з провідних досліджень в 

області соціології американського суспільства є робота А. 

Бергера "The Comic-Stripped American", матеріалом для якого 

послужили популярні комікси, що розташовані в 

хронологічному порядку. 

Існує досить великий пласт досліджень в психології, 

об'єктом яких був комікс. В першу чергу, це роботи японських 

авторів, що зачіпають особливості поведінки героїв манга, 

відмінні риси статево-рольового розподілу героїв у межах 

сюжету та ін. Роботи Е. Ідзава (The Romantic, Passionate Japanese 

in Anime: A Look at the Hidden Japanese Soul, Gender and Gender 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

112 

Relations in Manga and Anime, Use of Psychic in Manga and Anime) 

є основними у цій області. 

Культурологічний підхід до вивчення коміксу 

характеризується віднесенням його до явищ культури певного 

етносу. У деяких країнах, вплив етнічного чинника, як, 

наприклад, в Японії, був настільки значним, що це спровокувало 

створення окремого напрямку в розвитку коміксу манга. 

Внаслідок цього, порівняльні дослідження коміксів двох і більше 

країн, дозволяють краще зрозуміти культурні реалії окремих 

народів. Прикладом подібних досліджень є робота Т. Сайто 

"Understanding Cultural Humor in Comics", що заснована на 

порівняльному аналізі зразків американського і японського 

коміксу. 

Задля обґрунтування лінгвостилістичних особливостей 

сучасного англомовного коміксу необхідно провести їх 

лінгвостилістичний аналіз. Для проведення такого аналізу 

важливо розуміти, в чому полягає його сутність. 
Лінгвостилістичний аналіз – детальний і ретельний аналіз 

ролі та функцій мовних засобів різних рівнів в організації і 

вираження ідейно-тематичного змісту. Він може проводитися на 

різних рівнях мови: фонологічному, морфологічному, 

лексичному, синтаксичному. 
Часто зустрічається думка про те, що існують два 

напрями такого аналізу: від мови – до ідей і від гіпотези основної 

ідеї – до мовних підтверджень [2]. Проте зрозуміло, що другий  

варіант просто неможливий.  Для того, щоб сформувалася 

гіпотеза, досвідчений читач, часто несвідомо, у самому процесі 

сприйняття тексту "виводить" ідеї з мовної тканини, а потім, 

якщо необхідно знайти підтвердження своїй гіпотезі,  

"відновлює" зроблені спостереження. "Для читача процес 

розпочинається з певних конкретних слів, і він пробирається 

крізь них, він сприймає стиль" (Ф.У. Бейтсон) [4, с. 156]. 

Якщо процес аналізу при читанні однозначно йде від того, 

що сприймається безпосередньо (мовних особливостей), до 
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абстрактного (ідеям), то для складання розгорнутого письмового 

аналізу тексту, що являє собою переконливу і детально 

аргументовану інтерпретацію, цей принцип не годиться. У 

рекомендаціях до "пильного читання" дуже точно розводяться ці 

процеси: "Читання припускає рух думки від дрібних деталей до 

загальних висновків. Письмовий виклад розпочинається із 

загальних ідей і включає значимі деталі в якості підтвердження" .  
Спробуємо описати у загальних рисах той алгоритм 

роботи з текстом, який логічно витікає з усіх приведених вище 

положень і вимог. Процес аналітичний повинен проходити у 

декілька етапів. Необхідно відмітити важливість першого з них – 

читання. Його мета – зафіксувати, окрім фактів, емоційне 

враження.  

Вже на цьому етапі важливо домагатися певної 

"сповільненості" читання  [3, с. 81]: для повнішого засвоєння 

мовного матеріалу, для формування  очікувань, які потім або 

виправдовуються, або ні. Тут іншомовний дослідник має 

перевагу перед носієм мови, а оволодіння методикою 

стилістичного аналізу повинно зробити його перше читання ще 

більше усвідомленим. 
Другий етап – уважне читання, з семантико-стилістичним 

розбором складних для розуміння слів, із залученням 

екстралінгвістичних даних про епоху, реалії, соціально-

історичний контекст, інтертекстуальні зв'язки (є автори, які 

вважають філологічним аналізом дослідження такого 

"вертикального контексту" [1]. На другому етапі необхідно також 

починати анотувати текст: керівництво по "пильному читанню" 

рекомендує "підкреслювати і виділяти ключові слова і фрази, все, 

що звертає на себе увагу як незвичайне, значиме, таке, що 

викликає питання, – і робити замітки на полях" [3]. 

Третій етап – попередній стилістичний аналіз: 

ідентифікація мовних особливостей, що мають виразність, а 

також виявлення їх системності, аналіз композиції. Гальперін 

говорить про цей феномен системності як про "когезію". 
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Арнольд називає його "висуненням", що включає конвергенцію, 

зчеплення, обмануте  очікування і так далі. Необхідно 

"відшукувати структурні характеристики у відмічених явищах: 

повтори, протиріччя, схожість" . На цьому етапі триває процес 

анотування: виявлені елементи відзначаються в тексті і на полях, 

позначаються відповідними термінами, зв'язки позначаються 

лініями і стрілками. 
Четвертий – встановлення зв'язку між композиційними 

особливостями і образним рівнем тексту. Тут рекомендується 

прибігати до "мовностилістичного експерименту" [5, с. 25]: 

пропонувати альтернативний варіант, що дозволяє побачити, що 

міняється в сенсі тексту при зміні якого-небудь мовного 

елементу. Схожі рекомендації знаходимо і у англомовних 

дослідників [4, р. 66]. 
П'ятий – перехід до концептуальних висновків про ідеї. 

Завершується він пошуком екстралінгвістичних даних про 

авторські естетичні принципи, які повинні уточнити отримані 

висновки (не навпаки, оскільки інакше порушується принцип 

домінування тексту). 

Вважаємо, що найкращим способом аналізу коміксу є 

вивчення інформаційних цінностей і можливостей мовних 

одиниць, спираючись на структурну ієрархію рівнів мови, 

запропоновану відомим бельгійським лінгвістом Е. Бенвеністом 

понад чотири десятиліття тому, на IX Міжнародному 

Лінгвістичному конгресі в 1962 році, яка використовуються 

більшістю вчених сьогодні, якщо не в повному обсязі, то, в якості 

основи. 
За допомогою лінгвостилічного аналізу, було 

проаналізовано 10 сучасних англомовних коміксів на всіх 

стилістичних рівнях. Було виявлено, що загальний відсоток 

стилістичних засобів графічного рівня у проаналізованих 

коміксах складає 80% від загальної кількості.   

Фонетичний рівень склав 1,5% від загальної масиву.  
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Лексичний рівень містить 5% стилістичних прийомів 

та засобів від загальної кількості. 

Синтаксичний рівень складає 13% від загального 

кількості стилістичних прийомів та засобів виразності.  
Із аналізу, що проведено, ми можемо зробити 

висновок, що домінуючим рівнем є графічний.  Це 

обумовлено специфікою коміксу (графічного роману).  
Отже, у нашій роботі ми ми розглянули комікс як 

об’єкт дослідження в лінгвістиці. Аналіз літератури показав, 

що усі існуючі визначення коміксу безпосередньо залежать 

від галузі знань, об'єктом дослідження якої  виявляється 

комікс. Найбільш велику область дослідження коміксу 

відкривають можливості лінгвістики. Було виявлено, що на 

сьогоднішній день лінгвістичні дослідження коміксу вже 

проведені в таких напрямках як психолінгвістика (А. Сонін 

«Комікс: психолінгвістичний аналіз», теорія комунікації (Є. 

Козлов «Комунікативність коміксу (в текстуальному і 

семіотичному аспектах)), нейро-лінгвістичне програмування, 

лінгвістика тексту. Перераховані вище напрямки дозволяють 

об'єктивно розкрити структуру явища коміксу та уникнути 

упередженості і суб'єктивного ставлення.  

Також ми дослідили лінгвостилістичний аналіз як засіб 

пізнання змістовної сутності тексту, узагальнили результати 

аналізу використання стилістичних прийомів та засобів різних 

рівнів у сучасному англомовному коміксі і виявили, що 

загальний відсоток графічного рівня у проаналізованих коміксах 

складає 80% від загальної кількості.  Фонетичний рівень склав 

1,5% від загальної масиву. Лексичний рівень містить 5% 

стилістичних прийомів та засобів від загальної кількості. 

Синтаксичний рівень складає 13% від загального масиву 

стилістичних прийомів та засобів виразності. Таким чином ми 

досягли поставленої нами мети – обгрунтувати лінгвостилістичні 

особливості сучасного англомовного коміксу.  
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Гавриляк В. В., Бондар А. І. Лінгвістичний аспект 

сучасного англомовного коміксу. 

Стаття присвячена обґрунтуванню лінгвостилістичних 

особливостей сучасного англомовного коміксу. Розглянуто 

комікс як об’єкт дослідження в лінгвістиці; досліджено 

лінгвостилістичний аналіз як засіб пізнання змістовної сутності 

тексту; проаналізована практична реалізація стилістичних 

прийомів та засобів різних рівнів у сучасному англомовному 

коміксі; узагальнено результати аналізу використання 

стилістичних прийомів та засобів різних рівнів у сучасному 

англомовному коміксі. 

Ключові слова: комікс, лінгвостилістичний аналіз, 

стилістичні рівні. 

 

 Гавриляк В. В., Бондарь А. И. Лингвистический 

аспект современного англоязычного комикса. 
Статья посвящена обоснованию лингвостилистических 

особенностей современного англоязычного комикса. Рассмотрен 

http://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/how-do-closereading
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комикс как объект исследования в лингвистике; исследованы 

лингвостилистический анализ как средство познания 

содержательной сущности текста; проанализирована 

практическая реализация стилистических приемов и средств 

различных уровней в современном англоязычном комиксе; 

обобщены результаты анализа использования стилистических 

приемов и средств различных уровней в современном 

англоязычном комиксе. 

Ключевые слова: комикс, лингвостилистический анализ, 

стилистические уровни. 

 

Gavryliak V. V., Bondar A. I. The linguistic aspect of the 

modern English-language comics. 
The article is dedicated to the substantiation of the linguistic 

features of the modern English-language comics. The comic book is 

considered as an object of research in linguistics; linguistic analysis as 

a means of cognition of the substantial essence of the text is analyzed; 

practical implementation of stylistic devices and means of various 

levels in the modern English comic book is examined; the results of 

analysis of the use of stylistic devices and means of various levels in 

the modern English comic book are generalized. 

Keywords: comics, linguistic analysis, stylistic levels 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ У 

СУЧАСНОМУ ТЕЛЕВЕЗІЙНОМУ ДИСКУРСІ  

 

 Вивчення евфемії сьогодні є актуальною лінгвістичною 

проблемою, адже останнім часом процеси утворення 

евфемізмів відбуваються надзвичайно інтенсивно. Зокрема 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

118 

вживання евфемізмів у телесеріалах, суспільно значущих 

сферах мовленнєвої діяльності, сприяє їх масштабному 

поширенню. 

Телебачення є невід’ємною частиною нашого життя, і 

його значення для нас складно переоцінити. Сьогодні це не 

лише спосіб організації дозвілля чи розвага, тепер це засіб 

впливу на людей і передачі інформації. Більшість людей, не 

залежно від віку чи соціального статусу, проводять свій 

вільний час за переглядом улюбленого телесеріалу. 

Телебачення сприймається як особлива форма соціального 

знання, що відображає навколишню дійсність та становить 

особливий інтерес для тих, хто безпосередньо в цій дійсності 

перебуває. Глядачі сприймають інформацію передусім через 

сказані слова, а вже потім через музику, спецефекти, чи 

акторську гру. Саме через це необхідно приділити велику 

увагу мові персонажів, робити її природньою, зрозумілою і 

такою, що відповідає сучасним етичним нормам суспільства. 

Проблемі теоретичного обґрунтування евфемізації в 

мовознавстві приділяють велику увагу. Ті чи інші аспекти 

евфемізації певною мірою досліджено й описано в студіях 

багатьох мовознавців ХХ ст., зокрема в працях С. Відлак, Б. 

Ларіна, І.Р. Гальперіна, В.І. Жельвіса, А.М. Кацева, Л.П. 

Крисіна, О.Й. Шейгал, В.І. Заботкіної, В.П. Москвіна, K. 

Аллан, K. Беррідж тощо. Проте дискусії, що продовжуються 

в лінгвістиці, відсутність праць, які безпосередньо були б 

пов’язані з використанням евфемізмів в телесеріалах в 

цілому, недостатня опрацьованість низки питань спонукають 

до подальших пошуків у цьому напрямі. 

 Мета статті статті – обгрунтувати особливості 

використання евфемізмів у сучасному телевізійному 

дискурсі.  

 З позицій сучасних підходів, теледискурс – це складне 

комунікативне явище, яке окрім тексту, містить ще й 

екстралінгвістичні фактори (знання про світ, думки, 
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настанови, мету адресата), необхідні для розуміння тексту. 

Теледискурс – одиниця соціальна і фіксована (на відміну від 

тексту як лінгвістичної одиниці), і він повинен розглядатися 

як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере 

участь у взаємодії людей і механізму їх свідомості [1, с. 137]. 

Однією з найповніших класифікацій дискурсів є 

класифікація Г. Почепцова. Він виокремлює радіодискурс, 

газетний, театральний, літературний дискурс, теледискурс, 

рекламний дискурс, політичний, релігійний (фідеїстичний) 

дискурси [2, с. 234]. 

Теледискурс передбачає невимушеність, неофіційність. 

Автори сценаріїв створюють знаковий образ живого 

мовлення. Темп подавання (відбору) інформації не залежить 

від глядача. Такий дискурс поєднує слово і зображення, що є 

особливим семіотичним «синтаксисом» зі складними 

правилами [3,с. 19].  

Евфемізми в теледискурсі мають значний експресивний 

та потенціал, який зумовлений такими факторами: 

– евфемізми приховують справжню суть явища за 

рахунок створення нейтральної чи позитивної конотації (за 

допомогою механізму асоціативності, прихованого способу 

передачі інформації, вуалювання дійсності), що веде до 

спонтанного створення образів, які є нехарактерними чи 

навіть екстраординарними для нейтральної мовленнєвої 

ситуації, таким чином урізноманітнюючи її та надаючи їй 

додаткової експресивності; 

– глядач є дуже чутливим до одноманітності та браку 

фантазії з боку авторів сценарію, тому зазвичай сприймає 

евфемізми як елементи живого мовлення, які надають 

персонажам індивідуального характеру, а також слугують 

замінами широковживаним набридливим фразам та кліше. 

Евфемізм – це слово або словосполучення, яке 

вживається для заміни слова чи словосполучення, які можуть 

звучати грубо або неприємно. Дж. Лавренс зазначає, що в 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

120 

серіалах частка евфемізмів значна, що пов’язано зі 

специфікою їх тематики і спрямуванням. Він виділяє такі 

основні групи евфемізмів телефільмів: евфемізми до слів “to 

die/sterben”, “to kill/töten” та інше.  

Як бачимо, специфіки серіалів зумовлюють 

необхідність пошуку замін для слів і словосполучень, які 

позначають неприємні переважній більшості людей процеси, 

а найчастіші - «померти» і «вбити». Частка цих двох 

категорій перевищує сумарно частку всіх інших. І щоб 

замінити таку численну кількість слів, автори сценарію 

проявили креативність і ерудованість. Розгляньмо приклад: 

I think I’ll pass on the 72 virgins, thanks. Danke, aber ich 

möchte 72 Jungfrauen nicht sehen.Тут персонаж відмовляється 

від смерті, вдаючись до алюзії. Річ у тім, що мученицька 

смерть в ісламі не вважається трагедією, адже шахід 

потрапляє в рай, де його чекають 72 незаймані. Як бачимо, 

автори сценарію продемонстрували високу обізнаність і 

надали тексту певного інтелектуального наповнення. 

Візьмімо до уваги інший приклад: 

Your girlfriend’s passed her expiration date and we’re 

crazy. Seine Freundin vergefiel, also wir sind verrückt [5, с. 4]. 

Характерним ми вважаємо вигадливість і неординарність, 

застосовану в цьому прикладі. Крім того, додано елемент 

експресивності, адже тут не просто замінено слово “died”, а 

надано додаткового забарвлення шляхом відверто 

зневажливого ставлення до смерті. Такий прийом ми 

вважаємо вдалим і виправданим, адже нетиповий підхід 

завжди приваблює додаткову увагу глядацької аудиторії. 

Характерним є такий приклад: 

Let’s put her out of misery. Dürfen wir ihre Leiden aufhören 

[6, с. 3]. Можливо, це і типове кліше, проте воно вдало 

характеризує специфіку мови персонажів. Застосовуючи таку 

фразу, автори урізноманітнюють словниковий запас героїв, 

надають їм певного образу й формують їхній характер, що 
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дуже важливо в плані сприйняття того чи іншого персонажа 

глядачем. Розгляньмо ще такий приклад: 

We find them and we waste them. Wir finden sie und wir sie 

kalt machen (episode 3). Це ще один якісний приклад 

експресивності мови персонажів телесеріалу [7, c. 18] 

Вибір засобів вираження оцінки авторами сучасних 

медіатекстів залежить від багатьох чинників, зокрема 

експресивно-емоційного. Маємо на увазі активне 

використання тропів, оказіоналізмів, алюзій, фразеологічних 

евфемізмів, перифраз та дотепних каламбурів. Гра слів 

сприяє формуванню в споживача додаткових асоціацій. 

Іронія, як найвищий вияв гумору та сатири, стала однією з 

базових ознак мови сучасних телесеріалів. 

  Використання засобів евфемії посідає в цьому процесі 

одне з найпомітніших місць. Споживачеві надається 

можливість нібито самостійно оцінити ситуацію. Проте 

телебачення залишається знаряддям ідеології.  

Евфемізми віддзеркалюють особливості національного 

менталітету, оскільки позначають явища, стигматизовані в 

певній культурі. Порівняння лексико-семантичних полів 

різних мов, в яких процеси евфемізації є особливо активними, 

уможливлює дослідження системи табу, уявлення про 

пристойне й непристойне в різних мовних культурах. Тезу 

переконливо підтверджує той факт, що підґрунтям мовної 

поведінки різних народів є неоднакові системи цінностей. У 

той час, коли в одних мовних культурах цінується прямота й 

відвертість, в інших – міркування ввічливості, що змушує мовця 

послуговуватись різного роду пом’якшеннями, уникливими 

зворотами тощо. Безперечно, національна специфіка надає свого 

забарвлення, впливає на частотність вживання евфемізмів, проте 

базове ядро залишається незмінним. 

Так, загальними можна виділити такі поля, як-от: смерть, 

секс, війна, злочинність, політично-економічна номенклатура 

(суспільно-бюрократична термінологія) тощо. 
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Медіаповідомлення та телебачення використовують засоби 

евфемії/дисфемії (розладів мови, спричинених психологічними 

чинниками.)для створення і закріплення в масовій свідомості 

визначених уявлень і образів, впливу на формування сприйняття, 

розуміння та оцінки змісту повідомлення, стимулювання мотивів, 

що орієнтують споживача на подальші дії тощо. Саме здатність 

активізувати емоційний фон сприйняття є основною 

характеристикою медійних засобів евфемії/дисфемії. 

Сучасні медійні евфемізми й дисфемізми виконують 

переважно маніпулятивну та оцінну функції. 

Використання евфемізмів у мові телесеріалів передусім 

зумовлено уникненням соціального чи особистого табу, 

досягненням комунікативного комфорту всіма учасниками 

комунікації, наданням експліцитної чи імпліцитної позитивної 

оцінки, досягненням бажаного прагматичного впливу на 

реципієнта тощо. 

Серед чинників, що впливають на використання дисфемізмів 

у мові ТБ, виділяємо бажання знизити рівень самооцінки адресата, 

надати експліцитної чи імпліцитної негативної оцінки, епатувати 

аудиторію з метою привернути увагу до змісту повідомлення, 

досягти бажаного прагматичного впливу на реципієнта тощо. 

Найпоширенішими загальними мовними техніками 

евфемізації/дисфемізації мови телебачення виступають 

метафоризація, словотвір та фразеологізація. Основною 

евфемізації/дисфемізації мови у телебаченні є мовна гра [7]. 

 Отже, евфемізми відіграють одну з ключових ролей у 

формуванні мови персонажів. Вони створюють специфіку і 

надають характерних рис тим чи іншим персонажам. Крім того, ці 

стилістичних засоби необхідно використовувати у серіалах у 

зв’язку з їх спрямуванням та особливостями. Евфемізми є 

невід’ємними елементами експресивності та різноманіття у мові 

кіно персонажів. 
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Гавриляк В.В., Якуніна А.А. Особливості 

використання евфемізмів у сучасному телевізійному дискурсі 

Стаття присвячена аналізу особливостей використання 

евфемізмів у сучасному телевізійному дискурсі. Виявлено іх 

специфіку і характерні риси. Проаналізовано основні елементи 

використання евфемізмів у сучасному телевізійному дискурсі. 

Ключові слова: евфемізм, теледискурс, медіа, дискурс, 

телебачення. 
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Статья посвящена анализу особенностей использования 

эвфемизмов в современном телевизионном дискурсе.  Выявлены 

их специфики и характерные черты.  Проанализированы основные 

элементы использования эвфемизмов в современном 

телевизионном дискурсе. 

Ключевые слова: эвфемизм, теледискурс, медиа, дискурс, 

телевидение. 

 

Gavryliak V.V.,Yakunina A.A. Features of the use of 

euphemisms in modern television discourse 

           The article is devoted to the analysis of some peculiarities of the 

use of  euphemisms in modern television discourse.Their specific 

features and characteristics are revealed.  The basic elements of the 

euphemisms usage in modern television discourse are also analyzed.   

Keywords: euphemism, telediscourse, media, discourse, 

television.  
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ТА ЛІНГВОКОГНІТИВНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНОГО 

ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ДИСКУРСУ В КОНТЕКСТІ СХІДНОЇ 

АФРИКИ  

 

Процес взаємодії мов та культур є динамічним, 

особливо в умовах глобалізації. Інтеграційні процеси 

впливають не лише на мовну ситуацію в масштабі всієї 

планети і на кожну мову зокрема, а й на лінгвістику, в якій 

можна спостерігати ознаки становлення методології, 

зорієнтованої на комплексне вивчення англійської мови як 

глобального феномену, на осмислення багатоаспектної 
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взаємодії мови та  культури в контексті світових 

глобалізаційних процесів. 

Поширення англійської мови у світі та глобалізація 

культури взаємно підсилюють одне одного. Англійська мова 

об’єктивує загальні комунікативні практики, цінності та 

символи, що поширюються в локальних лінгвокультурах 

завдяки глобалізації засобів масової комунікації, 

міжнародних інститутів. Водночас, функціонуючи в 

різноманітних мультилінгвокультурних контекстах, 

англійська мова має здатність адаптуватися до локальних 

лінгвокультур, репрезентуючи багату соціолінгвістичну 

історію, мультилінгвокультурні ідентичності, множинні 

норми використання та засвоєння.  

Дослідження варіантів англійської мови в рамках 

підходу World Englishes засвідчує зрушення в парадигмі 

вивчення англійської мови відповідно до її форм та функцій у 

світі. Лінгвістичні аспекти мовних контактів англійської мови 

привертають увагу науковців у різних регіонах світу.  Проте 

обсяг досліджень, які інтегрують методології когнітивного та 

лінгвокультурного підходів до вивчення мови в парадигмі 

World Englishes, є ще незначним. В умовах 

мультилінгвокультурної ситуації створюється певний 

когнітивний простір, у якому є неминучим когнітивний 

контакт різних картин світу у свідомості мультилінгвальних 

мовців. Неминучість когнітивних контактів та 

різноманітність мультилінгвокультурних контекстів 

зумовлюють необхідність у подальшій розробці методології 

дослідження процесів та механізмів взаємодії когнітивних 

структур, а також потребу розширення емпіричної бази. Поза 

увагою лінгвістів залишилися питання переосмислення на 

концептуальному рівні особливостей функціонування 

англійської мови як такої, що репрезентує одночасно 

глобальну та локальну лінгвокультури в певному 

лінгвокультурному контексті, зокрема питання взаємодії та 
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взаємовпливу картини світу загальних практик і цінностей, 

що  поширюються в локальних лінгвокультурах унаслідок 

глобалізації, та картини світу локальної етнолінгвокультури, 

яка впливає на англійську мову. Проблема відсутності праць, 

зорієнтованих на комплексне дослідження когнітивних 

аспектів взаємодії мови та культури, стосується також 

англійської мови в Східній Африці. 

Об’єктом пропонованого дослідження став сучасний 

східноафриканський варіант англійської мови – East African 

English – у Кенії, Уганді та Танзанії. Вивчення історії 

досліджень англійської мови в Східній Африці свідчить, 

що здійснені розвідки, незважаючи на значний обсяг, 

мають односпрямований характер: увагу лінгвістів 

привертали основні відмінності східноафриканського 

варіанта англійської мови, які охоплювали зміни в 

лексичному, граматичному та фонетичному складі мови, а 

також розвиток значень окремих лексичних одиниць. Проте 

поза увагою дослідників залишилися питання взаємодії та 

взаємовпливу когнітивних структур різних лінгвокультур, які 

відбуваються в процесі концептуальної інтеграції англійської 

мови в лінгвокультурний контекст Східної Африки.  

Актуальність дослідження визначається масштабністю 

проблеми взаємодії та взаємовпливу різних картин світу в 

сучасних мультилінгвокультурних спільнотах у контексті 

глобалізації та використанням як контексту дослідження 

мультилінгвокультурного комунікативного простору Східної 

Африки, який є недослідженим в аспекті взаємодії 

когнітивних структур, пов’язаних з різними 

лінгвокультурами. Країни Східної Африки мають самобутню  

етнолінгвокультуру й водночас динамічно інтегруються в 

глобальний лінгвокультурний простір. 

Метою роботи є визначити лінгвокультурні та 

лінгвокогнітивні особливості локалізації дискурсу 

англомовних телевізійних ток-шоу Східної Африки. 
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Матеріалом дослідження слугували транскрипти 

телевізійного англомовного ток-шоу Showdown кенійського 

телевізійного каналу NTV (Nation TV) та ранкового ток-шоу 

Good Morning Kenya телевізійного каналу KBC. Ток-шоу 

присвячені суспільно-політичній та соціальній тематиці. 

Гостями студії були члени парламенту, суспільні діячі, 

представники різних політичних партій та соціальних сфер. У 

студії присутні тільки ті гості, які беруть участь в 

обговоренні. Телеглядачі висловлюють свої думки за 

допомогою SMS-повідомлень та телефонних дзвінків.  

Дискурс телевізійного ток-шоу визначаємо як 

напівінституціональний (semi-institutional) за своєю 

природою, оскільки дискурс телевізійного ток-шоу 

демонструє поєднання характеристик, притаманних як для 

звичайної розмови, так і для інституціонального дискурсу в 

аспекті дискурсивних конфігурацій, цілей, ролей учасників і 

переключення ролей, контролю за темою та розмовою. У 

контексті Східної Африки програми у форматі ток-шоу 

позначаються як talk show або talk-show (через дефіс), 

discussion programme та talk show interview format. Для 

найменування ведучого ток-шоу використовується 

словосполучення show host. Три основних складники 

дискурсу ток-шоу становлять: дискурс спілкування ведучого 

ток-шоу з гостями студії та телеглядачами, дискурс 

спілкування телеглядачів з ведучим і гостями студії, а також 

дискурс спілкування гостей студії між собою. Суспільна та 

політична тематика ток-шоу обумовлює той факт, що в 

дискурсі цього типу знаходять свій прояв особливості 

бачення людиною себе в суспільстві, а також 

взаємовідносини індивідуума та спільноти. Дослідження 

дозволило встановити, що особливості ментальних структур 

етнолінгвокультурного складника ідентичності мовної 

особистості зумовлюють локалізацію англомовного дискурсу 

універсального формату ток-шоу. Визначальними стають: 
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когнітивна система взаємовідносин “Я та спільнота” 

(належність народів Східної Африки до колективістської 

культури), когнітивна система взаємовідносин “Я та родина” 

(кордони родини в лінгвокультурному контексті Східної 

Африки визначаються як біологічними зв’язками між 

людьми, так і соціальними взаємовідносинами), а також риси 

національного характеру, зокрема толерантність як частина 

африканської ментальності. Локалізація, яка базується на 

сегментації міжнародних аудиторій згідно з лінгвістичними 

та культурними параметрами в національних або 

регіональних контекстах аудиторії, стає центральною в теорії 

глобальних медіа. Під впливом зазначених факторів 

особливостей набувають всі складники дискурсу. 

 Особливістю дискурсу спілкування ведучого ток-шоу з 

гостями студії та  телеглядачами є реалізація концепції 

community media в лінгвориторичних стратегіях ведучих 

телевізійних ток-шоу. Проведене дослідження свідчить, що 

ведучі ток-шоу використовують лінгвориторичні стратегії для 

створення атмосфери певної спільноти телеглядачів та 

соціальної гармонії, що є характерним для колективістських 

культур. Реалізація лінгвориторичних стратегій ведучого ток-

шоу в лінгвокультурному контексті Східної Африки має такі 

риси: запобігання конфлікту (формулювання питань у формі 

загального або спеціального питання − Does the buck stop with 

President Kibaki? Should President Kibaki vet the list of ODM 

MPs proposed to serve as the Cabinet Ministers?); акцентована 

індивідуація в стосунках з телеглядачами − обов’язкова 

наявність у структурі звертання власного ім’я телеглядача 

(Please be giving us your names and location. Those are very 

human related discussions we are having. It is important for our 

guests to relate to you as person with the identity and location. 

Please, do not come unnamed); створення в студії та в 

комунікації з телеглядачами дружніх відносин (використання 

мови кісуахілі для подяки − Malusha, you are becoming the 
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constant participant. I want to appreciate that. Asanta sana; 

уживання дієслова to hug (I hug you for that question), 

креативність у виборі мовних засобів у кінці ток-шоу для 

пом’якшення розставання з телеглядачами (We are out of time. 

We do apologize we can not answer all your questions; The time 

is dying; Right now viewers we have come up to the end of the 

show; It is the time to appear and it is the time to disappear. 

Thank you for being with us. We must disappear now); 

презентація та захист інтересів телеглядачів шляхом прямої 

номінації через використання лексичної одиниці presenter (I 

was your presenter). Ключовою стає лексема family. Ведучі 

бачать своє завдання у створенні родини постійних 

телеглядачів: We want a family of regular viewers. Send any 

digital picture. Asanta sana. We begin to build the profile of those 

who are hooked to our programs of GMK. Слід відзначити, що 

родина є однією з головних цінностей народів Східної 

Африки. В Африці поняття родини та суспільства тісно 

перетинаються.  

У лінгвокультурному контексті Кенії відбувається 

також локалізація формату ток-шоу в аспекті особливостей 

спілкування з телеглядачами – дискурс спілкування з 

телеглядачами за допомогою електронних листів та SMS-

повідомлень набуває публічного характеру. Характерними 

рисами такого дискурсу є розмовний стиль (Hi, I want to 

inform both Hon. James and Hon. Kirimu Kenyans are tired with 

this thing of power shaking); широке використання скорочень 

(Yes, the buck stops with the prez; Yes, bcoz he wants power. 

Why? NYAGA NRB), а також висока емоційна насиченість. 

Емоційність телеглядачів знаходить свій прояв у таких рисах 

повідомлень: використанні повтору (Yes, yes, yes); уживанні 

вигуків (Oh, yes, he is the problem); застосуванні засобів 

емфази, наприклад, прикметник big у різних ступенях 

порівняння (Big No Kibaki is sitting at that post illegally. Rono 

in Kericho; Bigger NO THEY SHOULD VET PNU NOT ODM); 
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уживанні риторичних питань (No. Why should he vet them?). 

Графічним засобом висловлювання емоцій є капіталізація, 

яка може мати декілька видів: усе повідомлення друкується 

великими літерами: (NO. KIBAKI SHOULD NOT); найбільш 

важливі з точки зору телеглядача слова виділяються 

великими літерами (Yes, but the GREED of the HUMAN HEART 

is the real problem). Емоційність телеглядачів знаходить свій 

прояв також у використанні метафор, які можуть бути 

визначені як універсальні, оскільки мають біблійне 

походження (Yes, but the GREED of the HUMAN HEART is the 

real problem. Yes, the spirit of the law should be followed). 

Попри високу емоційну насиченість дискурс спілкування 

телеглядачів з ведучими та гостями студії відрізняє висока 
толерантність та повага до іншої точки зори: у спілкуванні 
телеглядачів відсутнє вербальне насилля, що відображає риси 

національного характеру африканців. Важливою ознакою 

дискурсу телеглядачів є наявність у структурі повідомлень 

власного ім’я та місця проживання автора повідомлення. 

Власне ім’я часто подається великими літерами, що 

підкреслює його значення (Yes, bcoz he wants power. Why? 

NYAGA NRB; Yes cos some pay masters of clashes EM KARA 

RUIRU). Акцентована публічна індивідуація закорінена в 

особливостях культури народів Африки. Народи Африки 

мають колективістську культуру – саме ім’я та місце 

проживання є одними з основних ідентифікаторів, які 

конкретизують належність до певної спільноти.  

Матеріалом дослідження етнокультурних цінностей у 

дискурсі розв’язання суспільного конфлікту опонентами в 

телевізійному ток-шоу слугували транскрипти популярного 

ток-шоу “Showdown” кенійського телевізійного каналу NTV 

(Nation TV). Ток-шоу присвячене суспільно-політичний 

тематиці. Гостями студії стають члени парламенту, 

громадські діячі, представники різних політичних партій. 

Ток-шоу “Showdown” відбувається у формі бесіди, діалогу 
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або полілогу, коли в студії присутні два гості. Слід 

відзначити, що зазвичай бесіди проходять у спокійній, 

неконфліктній атмосфері, хоча гості студії можуть мати різні 

погляди на питання, які обговорюються. Проте коли в 

суспільстві склалася конфліктна ситуація – під час 

Помаранчевої революції в Кенії у 2008 році, вона була 

перенесена у студію під час зустрічі двох представників 

політичних сил: відомої жінки-політика та одного з лідерів 

опозиційної партії. Рисою конфліктного дискурсу ток-шоу є 

використання опонентами мовленнєвих актів вербального 

насилля в дискусії. Для мовленнєвої поведінки учасників 

конфліктного дискурсу характерне перебивання опонента та 

використання the abusive аd hominem fallacy – опонента 

представляють як негативну людину в багатьох аспектах. 

Відповіді на звинувачення прямі, проте евфемізовані. 

Дискутанти демонструють когнітивні пастки. Значну роль у 

конфліктному дискурсі ток-шоу відіграють умовні 

відношення. Сполучник if створює ментальний простір – 

часткову або локальну модель ментального змісту, моделі 

ситуації, інтеракції мовленнєвих актів або процесу міркувань 

[1]. У когнітивних стратегіях побудови ментального простору 

сценарію розв’язання суспільного конфлікту опонентами в 

телевізійному ток-шоу знаходить свій прояв належність 

диспутантів до колективістської культури. Опоненти бачать 

можливість розв’язання конфлікту в просторі, коли два 

лідери опозиційних сил зустрінуться й обговорять проблеми 

без участі їхніх команд. Гостя студії: I know we can have it 

working if the Prime Minister Rally Odingo and President Kibaki 

each take responsibility and make decisions, top decisions for 

their side without being held hostage by any person… Гість: That 

is what I said the last time here Martha. If two gentlemen, two 

leaders left together to discuss this and come out with the 

resolution we can have a way forward… Владний підхід до 
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роз’язання конфлікту є характерним для культур, однією з 

цінностей яких є колективізм [2].  

Значну роль у локалізації дискурсу відіграють 

прецедентні висловлювання. Наприклад, у контексті Східної 

Африки часто використовуються висловлювання Кофі 

Аннана та Нельсона Мандели. Одне з найвідоміших 

висловлювань Нельсона Мандели стосується мови: “If you talk 

to a man in a language he understands, that goes to his head. If 

you talk to him in his language, it goes to his heart.” На нього 

засвідчене посилання під час обговорення в студії ток-шоу 

питань соціального розвитку країни, а також у газетному 

дискурсі: Language is such a powerful tool in politics that Nelson 

Mandela once said that “if you talk to a man in a language he 

understands, that goes to his head. If you talk to him in his 

language, it goes to his heart” (The Nation 18/04/11). Посилання 

на імена та висловлювання Кофі Аннана та Нельсона 

Мандели є прецедентними феноменами зі складною 

структурою. Ці видатні особистості здобули собі повагу на 

тільки на африканському континенті, їхня діяльність має 

глобальне значення, їхні імена відомі в масштабі всієї 

планети. Саме тому вони можуть бути визначені як 

універсально-прецедентні. Проте не всі висловлювання 

названих світових лідерів відомі в глобальному масштабі, а 

тому можуть бути визнані як національно-прецедентні, як ті, 

що входять до національної когнітивної бази народів Східної 

Африки. 

Таким чином, етнолінгвокультурний когнітивний досвід 

визначає особливості дискурсу телевізійного ток-шоу. 

Глобальний формат ток-шоу, який виник у Сполучених Штатах 

Америки, локалізується в лінгвокультурному контексті Східної 

Африки. Визначними факторами локалізації, які знаходять свою 

мовну актуалізацію, стають: когнітивна система взаємовідносин 

“Я та спільнота”, “Я та родина”, а також риси національного 

характеру, зокрема толерантність. Локалізація ток-шоу включає 
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особливості тематики ток-шоу, риторичних стратегій його 

ведучих, формату спілкування телеглядачів з ведучими та 

гостями ток-шоу, а також функціонування в англомовному 

дискурсі певних ключових слів, дискурсивних формул та 

прецедентних текстів. Основною характеристикою дискурсу 

телевізійного ток-шоу є спрямованість мовленнєвої поведінки 

учасників ток-шоу на уникнення конфлікту та створення 

атмосфери родини. Ключовою лексемою стає family. Ведучі 

бачать своє завдання у створенні родини постійних телеглядачів: 

We want a family of regular viewers. Родина є однією з головних 

цінностей народів Східної Африки.  

Перспективи досліджень полягають у тому, що 

запропонована інтегрована методологія когнітивно-

дискурсивного та лінгвокультурологічного підходів до вивчення 

певного варіанта мови з урахуванням етнолінгвокультурних 

чинників певної лінгвокультури та впливу глобальної 

лінгвокультури може бути застосована до дослідження варіантів 

не лише англійської мови в різних регіонах світу, а й інших мов, 

оскільки дозволяє простежити багатоаспектні концептуальні 

взаємовідносини мов та культур у контексті глобалізації світових 

процесів. 
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Моісеєнко О.Ю. Лінгвокогнітивні та лінгвокультурні 

особливості локалізації англомовного телевізійного дискурсу 

в контексті Східної Африки. 

Метою роботи є визначити лінгвокультурні та 

лінгвокогнітивні особливості локалізації дискурсу англомовних 

телевізійних ток-шоу Східної Африки. Матеріалом дослідження 

слугували транскрипти телевізійних ток-шоу кенійських 

телеканалів. Встановлено, що визначними факторами локалізації 

стають когнітивна та етнокультурна система взаємовідносин “Я 

та спільнота”, “Я та родина”.  

Ключові слова: англійська мова, Східна Африка, 

телевізійний дискурс, ідентичність, когнітивна лінгвістика, 

етнолінгвістика, соціолінгвістика.  

 

Моисеенко Е.Ю. Лингвокогнитивные и 

лингвокультурные особенности локализации англоязычного 

телевизионного дискурсу в контексте Восточной Африки.  

Цель работы заключается в определении 

лингвокультурных и лингвокогнитивных особенностей 

локализации дискурса англоязычных телевизионных ток-шоу 

Восточной Африки. Материалом исследования послужили 

транскрипты телевизионных ток-шоу кенийских каналов. 

Установлено, что определяющими факторами локализации 

являются когнитивная и этнокультурная система 

взаимоотношений «Я и общество»,  «Я и семья».  

Ключевые слова: английский язык, Восточная Африка, 

телевизионный дискурс, идентичность, когнитивная 

лингвистика, социолингвистика, этнолингвистика.  

 

Moiseyenko O.Yu. The Linguacognitive and 

Linguacultural Aspects of Localization of the Television Discourse 

in the Context of East Africa. 

The research focuses on the linguacultural and linguacognitive 

aspects of localization of the television talk-shows in English in the 
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сontext of East Africa. The data of the research comprises the 

transcripts of the television talk-shows of the Kenyan television 

channels. It is concluded that the factors, which determine the 

localization, are the cognitive and ethnocultural systems of 

interrelations «I and society», and «I and family».  

Key words: English, East Africa, localization, the television 

discourse, identity, sociolinguistics, cognitive linguistics, 

ethnolinguistics.  
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МОВА ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

МЕНТАЛЬНОСТІ 

 

Останнім часом у філософії, культурології, лінгвістиці, 

лінгвокультурологіїї позначилася тенденція до більш повного 

вивчення людини: її природи, зовнішності, внутрішнього 

світу, ментальності і т.д. До того ж, зростає впевненість в 

тому, що шлях до усвідомлення феномена людини проходить 

не через природничі науки, а через природні мови.  

Що є необхідними факторами визначення та 

формування індивідуальної мовної ментальності особистості 

та соціальної середи? На думку Д. В. Полежаева, стосовно 

індивіда це: особливості, які визначаються його 

приналежністю до певної соціокультурної групи, тобто 

особливості даного індивіда як представника групи, що 

виділяється на основі статі, віку, освіти, професії, соціального 

статусу. також особливості, які обумовлюються 

соціокультурною середою. До соціокультурної середи 

належать коло знайомих та друзів на роботі та у навчанні, 

коло родичів, близьких, місце проживання (країна, місто, 
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селище і т.д.). Саме соціокультурна середа активно впливає 

на формування людини як особистості та відіграє важливу 

роль у становленні її Я-концепції, коли у процесі соціалізації 

індивід засвоює соціокультурні (в тому числі 

етнонаціональні) норми та цінності, в результаті чого він 

набуває національної ідентичності, що дає підставу 

розглядати його як носія певного національної ментальності 

(менталітету)[1, c. 159].  

Мета статті полягає у встановленні зв’язку між 

поняттям національної ментальності та мовою як способом її 

відображення, а також у характеристиці засобів вираження 

національно-специфічної інформації.  

Ключовою категорією, яка цілісно фіксує всю 

сукупність національно-культурних особливостей є 

ментальність – інтегрована  характеристика суб’єкта 

культури, яка закріплює характерний для культурного 

суспільства тип мислення та психічний склад, специфічну 

картину світу та образи національного «я». Ментальність 

відтворює глибинні психокультурні особливості, які, з одного 

боку, фіксуються  у структурі самопізнання  етнокультурного 

суспільства та в мовній картині світу, а з іншого – 

виявляються в системі комунікації, поведінкових моделях, 

стереотипах, сценаріях. Ментальність – важливий 

ідентифікаційний ресурс нації, зруйнування якого призводить 

до розколу соціума[2, c. 97].  

Формування ментальності відбувається у надрах 

культури під впливом традицій, соціокультурних інститутів, 

навколишньої середи. В процесі її формування та 

відображення у мовному мисленні відбувається обробка, 

зберігання та передавання культурно значущих знань. Під час 

мовно-розумової діяльності людини та в умовах 

відображення реальної ситуації в дискурсі реалізується 

обумовлене ментальністю системне значення слова. 

Національно-культурна ментальність, що відображає духовні 
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спрямування та культурні ідеали, містить в своїй структурі 

основні ціннісні домінанти певної спільноти людей. 

З іншого боку, ментальність сама формує культуру. 

Ментальний простір «задає власний смисловий контекст, має 

власне емоційне забарвлення й диктує свої правила побудови 

дій» [2, c. 110].   

Проблема ментальності завжди була у полі зору 

вітчизняних і зарубіжних дослідників. Прямо, або 

опосередковано, через поняття колективної свідомості, 

національного характеру і національної ідеї, ментальність 

визнавалась константою людського мислення, своєрідним 

стрижнем історичного процесу. У різних наукових 

контекстах з’ясовувалось питання відповідності явища, що 

об’єктивно існує рівню знань про нього. Тема актуалізується 

в умовах поляризації суспільства, наростання соціальної 

диференціації і гальмування зростаючої національної 

самосвідомості.  

Уперше питання про безпосередній зв’язок та 

взаємодію мовної структури з ментальними проявами 

з’явилися в працях Е. Сепіра та Б. Уорфа. Е. Сепір вважав, що 

мова є керівництвом до сприйняття дійсності, що люди 

знаходяться під впливом тієї мови, яка стала засобом 

вираження думки для суспільства, в якому вони перебувають 

[3, c. 123].  

Б. Уорф вперше звернув увагу на специфічні 

особливості виникнення мовного сприйняття світу, на 

пізнання світу за допомогою мовних засобів та вплив такого 

пізнання на дійсність та поведінку людей. Не 

використовуючи термін «картина світу» безпосередньо,  Б. 

Уорф, насправді, став першим, хто сформулював думку про 

те, що мова визначає бачення світу, та прийшов до деяких 

кардинальних висновків про взаємозв’язок мови та психічної, 

розумової сфери, практичної діяльності людей.  
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Одним із перших учених, які розглянули 

взаємозумовленість мови та народу-носія, був 

В. ф. Гумбольдт. Він вважав, що мова є діяльністю індивіда, 

яка тісно пов’язана з національною самосвідомістю й зберігає 

власну індивідуальність усупереч зовнішнім змінам. Ці ідеї 

були розвинуті Й. Вайсгербером, який розглядав мову як 

результат процесу пізнання минулих поколінь. Подібні риси в 

різних мовах учений пояснював спільною природою людини. 

Таким чином, мова, відбиваючи особливості її носіїв, виражає 

при цьому й загальнолюдську ментальність. 

Якщо дослідити взаємозв’язки мова та ментальності, 

то першість у формуванні особистої ментальності належить 

віддати мові. Мову в широкому розумінні можна розглядати 

як  один з головних провідників ментальності. 

Загальновизнаним є те, що характер трансляції суспільства 

передається здебільшого вербальними засобами.  

У зв’язку з цим, П.А. Флоренський звертає увагу на 

вислів М.Мюлера  про те, що «лише за відтінками слів, 

зрозумілим зі складу мови, можна зрозуміти народний 

світогляд, що виражає у мові духовний склад народу та 

національний характер» [4, с. 89]. «Народний світогляд», 

«національний дух»  в даному контексті слід розглядати як 

одне з тлумачень «ментальності» як філософської категорії та 

наукового поняття. Мова та національний дух дуже тісно 

пов’язані один з одним, саме тому можливо та необхідно 

продовжувати пошук перетинів їх взаємного впливу. «Мова 

усім своїм корінням та їхніми найтоншими 

фібрами…сплетена з національним духом», вона є – «витвір 

національного духа» [4, c. 91].  та «глибоко укорінюється у 

розумовому розвитку суспільства», так що «в мові можна 

дізнатися будь-який стан розумового розвитку народу»; 

«….матеріал мови не можна уявити раз і назавжди готовою 

масою. Не кажучи вже про постійне утворення нових слів та 

форм, увесь запас у мові, поки вона живе в устах народу, 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

139 

безперервно складається та відтворюється власною силою 

тих, хто нею розмовляє» [4, c. 91]. 

За твердженням С.Г.Тер-Минасової, «найважливіша 

функція мови полягає в тому, що вона зберігає культуру та 

передає її з покоління в покоління. Саме тому мова відіграє 

дуже важливу роль у формуванні особистості, національного 

характеру, етнічної спільноти, народу, нації»[5, с.105]. Однак 

функція мови полягає не тільки в передачі повідомлення, але 

й в першу чергу у внутрішній організації того, що ми 

повідомляємо. Виникає «простір значень», тобто закріплені у 

мові знання про світ, до чого обов’язково долучається  

національний досвід конкретної мовної спільноти.  

Мовне уявлення світу також розглядають  як мовну 

свідомість, оскільки, по-перше уявлення світу – це його 

усвідомлення або інтерпретація, та по-друге, уявлення або 

віддзеркалення, що підлягає розгляду, має мовний характер, 

тобто воно здійснюється у формі мови та існує у формі мови.  

У мовній свідомості відтворюється рівень знань про 

дійсність, якими володіє людина і як індивід, і як клас 

суспільства, тому тут ми можемо сказати, що мовна 

свідомість – це у певній мірі віддзеркалення рівня знань про 

світ певного суспільства. Принципом мовного поділу світу є 

мовна ментальність, що характеризується як самобутня 

інтерпретація світу мовним колективом. Ментальність є 

основою поняття мовної свідомості та зазвичай має на увазі 

переконання життєвих та культурних  характеристик народу в 

мові. В категорії мовної свідомості відбувається 

інтерпретація та узагальнення усього людського життя, 

узагальненого в категорії ментальності. Також в мовній 

свідомості зберігається «національно-суб’єктивний образ 

світу» та «загальнонародні стереотипи уявлення»[6, c. 83]. 

Мова народу – найбільш істотне його надбання, найбільш 

живе виявлення його характеру, найбільш енергійний зв'язок 

його зі світовою культурою. 
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Як людину можна впізнати за суспільством, до якого 

вона належить, так і судити про неї можна за мовою, якою 

вона розмовляє. Слова народу є дзеркалом його думок. 

Розумовий склад кожної нації відливається як стереотип в її 

мові. Мова відбиває ментальність та традиції народу, який 

нею розмовляє. У мові зображується первісний погляд на світ 

та формується «ієрархія духовних уявлень», які є 

характерними для певного етносу. Таким чином, мова може 

репрезентувати національну ментальність її носіїв, 

функціонуючи при цьому як інструмент свідомості. 

Мова має широкий арсенал засобів вираження 

національно-специфічної інформації, тому може бути 

джерелом пізнання неповторних культур різних народів. 

Засоби мовного спілкування — від найдрібніших елементів і 

найтонших нюансів до всього мовного ладу загалом —

віддзеркалюють особливості культури певного 

народу,відображаючи не лише фрагменти реальної дійсності, 

а й спосіб життя, світобачення, національний характер, 

темперамент, систему цінностей, що становлять мовну 

компетенцію і ментальний образ нації [7, c. 126].  

Найбільш  яскраво  ментальність  народу  виявляє  

себе  в  лексиці. В складі стійких виразів — фразеологізмів, 

до яких належать також народні приказки і прислів’я — 

паремії, актуалізуються найяскравіші з погляду національної 

специфіки способи реалізації значень слова, оскільки 

здебільшого супроводжуються  конотаціями  з  національно 

забарвленими  значеннями  та  смислами. Як  правило,  такі 

одиниці  мови  отримали  символічне,  еталонне,  образно-

метафоричне значення в культурі і які узагальнюють 

результати людської свідомості. Це – архетипові,  зафіксовані  

у  міфах,  легенди,  ритуали,  обряди,  фольклорні  та релігійні  

дискурси,  поетичні  та  прозові  художні  тексти,  метафори і 

символи тощо [6, c. 159]. Безеквівалентну лексику, яка по суті 

є специфічною фоновою інформацією, становлять слова, що 
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позначають національно-специфічні явища, які не мають 

прямих відповідників у чужій мові та культурі. Національна  

ментальність  відображається також у стилістичному укладі 

мові, у мовленнєвій поведінці та мовному етикеті.  

Вербальне вираження національних особливостей не 

обмежується лексикою. Культурна специфіка може бути 

закодована у граматиці, словотворі, стилістиці та інших 

мовних рівнях. Звуковий аспект мови: вивчення будь-якої 

іноземної мови починається з фонетики і ознайомлення з 

новими звуками. Навіть не знаючи мови, а тільки почувши 

деякі фрагменти мовлення іноземців, його загальне 

фонетичне звучання та інтонаційний малюнок, можна 

здогадатися про те, яка це мова.  

Найбільш точно ментальність відбивається в 

граматичній будові мови, оскільки вона є найближчою до 

мовної свідомості. В.Гумбольд в своїх працях з мовознавства 

вказує на те, що «в той час, як кількість слів мови 

репрезентує об’єм її світу, граматична будова мови дає нам 

уявлення про внутрішню організацію мислення». [8, c. 65]. 

Саме В. фон Гумбольд уперше ввів поняття «мовна 

свідомість народу» [8, c. 75]. Граматична система будь-якої 

мови вважається найбільш усталеною частиною мовної 

будови та такою, що повільно піддається змінам. Вона 

формується протягом багатьох століть, а інколи й тисячоліть, 

тому в ній відбиваються особливості національної 

ментальності та мислення, що продиктовані культурно – 

етнічними цінностями, характерними для нації. 

Інколи рід відіграє ключову роль у передаванні певної 

інформації, зокрема, коли йдеться про метафоричні назви 

певних предметів, які відсилають до характеристики осіб. 

Незважаючи на універсальність існування часу, є мови, в 

яких категорія числа не має формального вираження. У 

деяких мовах, крім традиційних однини і множини, є 

подвійне, потрійне число для позначення відповідно парних 
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предметів або предметів, які сприймаються «трійцями». 

Подвійне число є в сучасних арабській, словенській, 

ісландській та інших мовах. Словотвір має неабиякий 

потенціал для вираження національної специфіки. В 

українській, російській, інших мовах з розвиненою 

словотвірною системою за допомогою афіксів можна 

передати те, що іншими мовами передається тільки описово, 

часто з утратою експресії, відтінків значень: укр. доця, 

дочечка, донька, донечка; та ін. 

Отже, національна ментальність являє собою  

сукупність поведінкових, соціально-психологічних установок 

народу, які в свою чергу, об’єднують ціннісні форми 

свідомості (філософію, релігію, мораль) зі світом психічних 

станів індивіда, формуючи цілісний образ життя людини, 

його ментальність як феномен культури.  

Мова сприймається як з’єднуючий елемент між 

окремою людиною та ментальністю нації, до якої вона 

належить. Завдяки мові можливо не тільки віднайти цей 

зв’язок на сучасному етапі, а й прослідкувати його розвиток у 

ході всієї історії нації та суспільства. Усі елементи народної 

культури знаходять відбиток у мові певного народу, яка є 

відмінною від інших саме через специфіку відображення в 

ній світу і людини в ньому . 

У  мові відображена картина  світу  –  сукупність  

уявлень  про  світ,  які  історично  склались  у буденній  

свідомості  певного  колективу.  Вона формується як 

сукупність знань про світ, зафіксованих в лексиці, 

фразеології, граматиці.  
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Моісєєва Г.О. Мова як засіб відображення 

національної ментальності. 

Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язку мови з 

явищами національної ментальності та культури. Визначена 

першорядна роль мови як засобу відображення національної 

ментальності. Надано лаконічну  характеристику  засобам 

вираження національно-специфічної інформації.  
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Моисеева А.А. Язык как средство отражения 

национальной ментальности.  

Статья посвящена исследованию взаимосвязи языка с 

явлениями национальной ментальности и культуры. 

Определена первостепенная роль языка как средства 

отражения национальной ментальности.  Предоставлена 

лаконичная характеристика средств выражения  национально-

специфической информации.  

Ключевые слова: язык, национальная ментальность, 

культура, языковое сознание, народ. 

 

Moisieieva H.A. Language as the means of national 

mentality reflection. 

The article is dedicated to the study of interconnection 

between language and national mentality and culture, to the 

determination of primary role of language as the means of 

national mentality reflection. The means of expression of national-

specific information are briefly characterized.  

Key words: language, national mentality, culture, 

linguistic consciousness, nation.  
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 «ЖІНОЧЕ ПИСЬМО» У ТВОРЧОСТІ СОФІ КІНСЕЛЛИ 

 

В сучасному світі в умовах зміни ставлення до жінки 

та жіночої творчості особливу увагу привертають твори тих 

письменниць, які пишуть про жінок та для жінок. Творчість 

Софі Кінселли здобуває популярність серед представниць 

жанру чікліт, оскільки вона підіймає саме ті проблеми, які 

хвилюють сучасних жінок: прагматизм, шопоголізм, 
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кар’єризм. Але на даному етапі твори письменниці майже не 

досліджені крізь призму літературознавчого аналізу, саме 

тому метою нашої роботи ми вбачаємо необхідність означити 

місце творчості Софі Кінселли в сучасній жіночій літературі 

та визначити ознаки жіночого письма в її романах. 

Теоретичним підґрунтям дослідження творчості 

сучасної англійської письменниці можуть бути роботи 

дослідників феміністичної літератури, такі як Е. Сікс, 

С. де Бовуар, С. Пракнер, С. Філоненко, C. Ферріса, 

Ю. Ремаєвої, О. Вайнштейн М. Варикаші О. Улибіної, 

А. Норманської. Ми спираємось на саме  їх доробки у процесі 

аналізу творів С. Кінселли. 

Софі Кінселла (справжнє ім’я Маделін Уікем) 

народилась у 1969 році в Лондоні, і зараз відома всьому світу 

своєю серією романів про шопоголика, які мають шалену 

популярність серед жінок, та можуть бути цікаві навіть 

чоловікам. Письменниця головною героїнею обрала молоду 

жінку, яка страждає на шопоголізм. Це, безумовно, свідчить 

про належність романів авторки до «жіночого письма», 

оскільки вона торкається суто жіночої проблеми – невпинної 

жаги купувати одяг, взуття, аксесуари. Тонкий гумор та 

своєрідна самоіронія – характерні риси її творчості, у своїх 

романах письменниця звертається до несвідомого жінок, їх 

інстинктів, бажань та пристрастей. Саме ці риси притаманні і 

сучасній жіночій, та навіть феміністській літературі. З 2000 

року Софі Кінселла почала видавати серію романів про 

шопоголіка: «Таємний світ шопоголіка» (2000), «Шопоголік 

на Манхеттені» (2001), «Шопоголік і шлюбні узи» (2001), 

«Шопоголік і cестра» (2004), «Шопоголік і бебі» (2007), 

«Мінішопоголік» (2010). Цікаво, що в романах гармонійно 

поєднуються як ознаки жанру чікліт, так і риси сучасної 

«серйозної» прози. Саме на цьому наголошує 

О. Кириловська: «Серія являє концептосферу сучасного 

жіночого світу, свого роду культурну «картину світу» 
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сучасної жінки. Виділення в цьому просторі найбільш 

значущих в смисловому плані понять дозволяє оцінити 

названі романи не за жанровим визначенням чікліта (Англ. 

Chicklit – «читання для ципочок»), але як серйозну прозу, що 

ввібрала в себе проблеми соціальної психології та філософії 

буденної свідомості» [2, с. 86]. 

Як зазначають дослідники, основним завданням 

«жіночої літератури» є вивчення тем і жанрів літератури, 

створеної жінками; вивчення психодинаміки жіночої 

креативності, лінгвістики жіночої мови, напрямку жіночого 

авторства, історії жіночої літератури і дослідження окремих 

письменниць та їх творів. Оскільки у статті ми звертаємось 

лише до аспекту дослідження творчості Софі Кінселли та її 

творів, то цікавим нам видається підхід Елейн Шоуолтер, 

висловлений у знаменитій статті «До питання про 

феміністську поетику», яка пропонує два основні методи 

аналізу «жіночої літератури»: «фемінна критика» та 

«гінокритика».  

Романи ХХІ століття бажано аналізувати крізь призму 

стилістичних тенденцій сучасного літературного процесу, 

відповідно до параметрів якого (М. Бондаренко), ми 

відносимо творчій доробок Софі Кінселли до професійної 

(відповідно до рівня професійності), літератури мейнстріму 

(відповідно до домінуючої тенденції), традиційної 

(відповідно до шкали інноваційності), актуальної (відповідно 

до шкали актуальності) літератури. 

І. С. Скоропанова пропонує наступні характерні 

ознаки західної модифікації постмодернізму: «зв'язок з 

постструктуралісько-постмодерністською теорією, 

використання багатообразних зразків західної масової 

структури в якості однієї з мов гібридно-цитатної надмови 

симулякрів»[4, с. 11], відповідно до яких творчий доробок 

Кінселли можна віднести саме до цього типу 

постмодерністичної літератури. Творам письменниці 
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притаманний гострий оптимізм (героїня ніколи не втрачає 

надії «викрутитися» у будь-якій неприємній ситуації), 

інфантизм, філософська глибина та легкість сприйняття 

життя. 

М. Варикаша пропонує наступну класифікацію 

сучасної художньої літератури, поділяючи її на фіктивну, 

художню (fiction), що поділяється на власне фіктивну 

(absolute fiction), частково автобіографічну (partly 

autobiographic fiction) та історичну (historical fiction), і 

нефіктивну, художньо-документальну (non-fiction). Ми 

відносимо запропоновані романи Кінселли до фіктивної 

літератури, оскільки вони формуються на вимислі. 

Стефанія Пракнер зазначає, що  характерною 

особливістю жанру light-lit (або light fiction) є використання 

класичних тем, що актуальні для середньостатистичного 

сучасного читача [7, с. 4]. Сьогодні проблема споживання та 

шопоголізму стає на один рівень із залежностями, саме тому 

вона гостро актуальна і вміло обрана письменницею для 

формування світу сучасної жінки. Глибина на ідейно-

тематичному рівні досягається завдяки емпатії, як прояву 

авторської модальності, підвищеній емоційності, 

самопізнанню та спробам філософського осмислення світу. 

Конфлікти романів здебільшого внутрішні, що свідчить про 

підвищений психологізм та спробу самоідентифікації та 

ініціалізації героїнь. 

Звертання до прийому іронії, характерного для 

діалогів та внутрішньої мови героїв характеризує стиль 

письменниці. Іронія в її творах є одним із засобів 

самоідентифікації та самоствердження героїв. Іронізуючи, 

вони звільняються від почуття незадоволення, 

неспроможності реалізувати свій намір. Завдяки йому 

зникають рамки між реальним та бажаним, а отже людина 

лишається людиною в будь-яких обставинах. Іронія захищає 

героїв від самотності, депресії, ударів долі. 
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Безперечно, аналізуючи твори письменниці, з точки 

зору жіночих романів масової культури, необхідно брати до 

уваги репрезентований в них гендерний аспект, оскільки, за 

словами С. Філоненко «чільними завданнями ґендерних 

студій у літературознавстві є визначення специфіки жіночої 

творчості, реконструкція історії жіночої літератури, аналіз 

текстів «жіночої прози», характеристика «жіночих жанрів», у 

тому числі автобіографічних, критика ґендерних стереотипів 

у літературних текстах, дослідження «жіночого письма», 

вироблення моделі «жіночого читання» [5, с. 15]. Софі 

Кінселла репрезентує саме жіночу точку зору, що 

відображається як у гендерних рисах романів, так й у 

зверненні до власне жанру жіночого роману. 

Серію романів письменниці ми можемо віднести до 

жіночого роману, який може бути визначений як любовна 

історія, любовний або рожевий роман, що відноситься до 

числа найбільш поширених жанрів сучасності. Ольга 

Вайнштейн зазначає, що «в рожевому жанрі закладена така 

програма безпрограшної цікавості, яка автоматично 

перетворює його в ідеальний товар на книжковому ринку» 

[1]. Незважаючи на неглибокий дидактичний компонент 

жанру, психологічний аспект та заклик до співпереживання 

незмінно приваблює читачок. Характерними рисами жіночого 

роману можна назвати наступні: повторюваність сюжетних 

елементів, сталість складу герої, серіальний характер 

продукції, крім того, вони легко піддаються адаптації та 

екранізації, що підтверджується наявністю фільмів за 

книжками письменниці. О. Ванштейн наголошує, що 

«сутність рожевого роману у всіх його проявах зводиться до 

любовної історії зі щасливим кінцем» [1]. Формули жіночого 

роману відповідають структурам чарівної казки. Сюжети і 

роману, і казки побудовані навколо пригод головної героїні, 

які представляють собою успішне подолання різних 

випробувань на шляху до успішного заміжжя, її соціального 
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зростання, суб'єктивної позиції, «і в цьому аспекті рожевий 

роман, звичайно ж, казка про жіночу ініціацію» [1].  

Проаналізувавши роботи дослідників сучасної 

англійської літератури, ми зустрічаємось з притаманним 

західноєвропейському літературознавству визначенню 

жіночого роману – жанру чікліт (література для ціпочок). 

Ознаки чікліту притаманні творчості С. Кінселли – вік її 

героїнь досить молодий, тон оповіді легкий, іронічний, дуже 

часто від першої особи, або від третьої, що додає інтимності 

твору. Сюжет книги відображає життєві ситуації жінок в 

звичайному житті: любов, одруження, побачення, стосунки, 

дружбу, вагітність, роботу, проблеми ваги і здорового 

способу життя, залежності і звички, смерть, початок нового 

життя, і, безумовно, шоппінг.  

Структурні та типові особливості жіночих романів 

можна простежити в творчості Софі Кінселли. Так, однією з 

характерних рис є типовість сюжету: зустріч головних героїв, 

кохання, конфлікт або перешкода, яка зникає або долається 

героїнею. Сюжет роману чікліт формується навколо 

трикутника: героїня, герой та ще одна жінка. Тема кохання 

розкривається за допомогою образу головної героїні, що 

шукає кохання, або випадково знаходить його. Головний 

жіночий образ в романах письменниці зображується досить 

детально, за своїми зовнішніми даними це звичайна жінка, 

одна з тисяч, але деякі сторінки романів присвячуються 

описам її брендового вбрання або видатних місць для 

шоппінгу. Відносини з героєм розгортаються за різними 

схемами, вони можуть бути конфліктними через внутрішні 

причини. Щодо образу героя, він здебільшого типовий та втілює 

в собі справжнє чоловічий ідеал: сильний, успішний в 

соціальному плані і здатний вирішувати різного роду проблеми. 

Але його внутрішня суперечливість виражається у дуалізмі: він з 

одного боку втілює в собі мрії про захисника і покровителя, а з 

іншого боку в ньому відчувається небезпека. Відповідно до 
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жанру чікліт він еволюціонує наступним чином: спочатку лякає 

героїню, оскільки вона вважає, що не спроможна контролювати 

ситуацію – героя, себе, обставини. 

Ще одним з характерних елементів жанру чікліт є образ 

іншої жінки. Ця жінка або дружня, або, навпаки, перешкоджає 

героїні. У наш час і в художніх творах спостерігається 

політкоректність і тенденція «гендерної солідарності», тому, 

найчастіше ця «інша жінка» зображується в дружніх і 

співчутливих тонах. Але цей образ є обов’язковим сюжетним 

елементом і відрізняється від головної героїні постійними рисами 

– віком, досвідом, енергетикою і силою.  

Характерним для чікліту є довірливо-нетривіальний, 

інтимно-сповідальний тон роману, поєднання гумору та іронії 

(особливість творчості Кінселли). А оскільки твори чікліта 

спрямовані на жіночу аудиторію, отже, вони набувають форму 

особистого щоденника або сповіді перед кращою подругою [4, с. 

8]. Саме особистісно-довірливий гумористичний тон оповідання 

виділяє чікліт на тлі іншого жіночого чтива (За Ферріс) [6, с. 90].  

Таким чином, ми констатуємо, що романи Софі Кінселли 

займають належне місце у сучасній жіночій літературі та 

репрезентують «жіноче письмо» як на рівні жанру, так і на 

образно-тематичному рівні. 
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Плотнікова А.А. «Жіноче письмо» у творчості Софі 

Кінселли. 
У статті автор аналізує твори Софі Кінселли з циклу 

романів про шопоголіка крізь призму «жіночого письм», а також 

жанру жіночого роману. Автор робить висновок про відмінні 

особливості «жіночого письма», виявлені в творах англійської 

письменниці. 

Ключові слова: роман, «жіноче письмо», Софі Кінселла, 

жіночий роман, чік-літ. 

 

Плотникова А.А. «Женское письмо» в творчестве 

Софи Кинселлы.  
В статье автор анализирует произведения Софи Кинселлы 

из цикла романов о шопоголике сквозь призму «женского 

письм»а и жанра женского романа. Автор делает вывод об 
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отличительных особенностях «женского письма», обнаруженных 

в произведениях английской писательницы. 

Ключевые слова: роман, «женское письмо», Софи 

Кинселла, женский роман, чик-лит. 

 

Plotnikova A.A. "Women's writing" in the works of 

Sophie Kinsella. In the article the author analyzes the cycle of novels 

about the shopaholic by Sophie Kinsella through the prism of 

"women's writing" and the genre of the female novel. The author 

makes a conclusion about the distinctive features of "women's writing" 

found in the works of English writer. 

Key words: novel, "women's writing", Sophie Kinsella, 

female romance, chick-lit. 
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК КОНВЕРСІЇ ЯК ОДНОГО З 

ПРОДУКТИВНИХ СПОСОБІВ ПОПОВНЕННЯ 

ЛЕКСИКОНУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Завдання, яке ми ставили перед собою в цій статті – 

історичний аналіз конверсійного способу словотворення, 

який на даний момент часу являється найбільш характерним 

для англійської мови. 

Словниковий склад сучасної англійської мови в різні 

історичні епохи складався за допомогою різноманітних 

словотворчих засобів. Провідним процесом в розвитку 

словарного складу англійської мови на всіх його етапах було 

словотворення, тобто створення нових слів з існуючого 

матеріалу за допомогою тих словотворчих засобів, які 

склалися в мові [7, с. 8-9]. Тому при розгляді будь-якого 
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питання словотвору сучасної англійської мови не можна 

нехтувати історичними фактами. Будь-яке явище мови має 

вивчатися в єдності синхронічного і діахронічного аспектів. 

Хоча в діахронії і синхронії існують відмінності в підході до 

вивчення мовних явищ, вони не можуть протиставитись один 

одному. Конверсія є типовим явищем для багатьох 

функціональних стилів англійської мови, включно з мовою 

для спеціальних цілей, вивчення якого присвячено чимало 

робіт вітчизняних та зарубіжних авторів. Але перш ніж 

висвітлити ряд з них і показати, як дане явище розглядалося 

різними вченими, необхідно відзначити, що конверсія нерідко 

досліджується як особливий різновид «процесів 

транспозиції» [2, с. 33]. Процеси транспозиції – це процеси, 

що встановлюють зв'язки між окремими частинами окремо 

взятої мови і, як результат цього, слово однієї частини мови 

виступає як джерело деривації для створення слова іншої 

частини мови. 

Поява деривата, який відрізняється від твірного слова 

лише своєю формоутворюючою парадигмою, що отримала 

назву «конверсія», було предметом палких дискусій з 1891 р, 

коли відомий англійський лінгвіст Генрі Світ (Henry Sweet) 

вперше використав цей термін у своїй роботі [11]. Однією з 

проблем, пов'язаних з конверсією, стало віднесення її до того 

чи іншого типу словотворення. У вітчизняній лінгвістичній 

науці таке явище, описане А. І. Смірницьким, отримало назву 

«морфологічної конверсії» [3, с.71]; а в зарубіжній лінгвістиці 

- «нульової деривації »[9, с. 295]. 

На думку О.Есперсена (O. Jespersen), поштовхом до 

появи і розвитку конверсії слугувала формальна тотожність 

безлічі англійських іменників і дієслів. Пояснюючи джерело 

виникнення нового способу словотвору, О. Есперсен називає 

конверсію «Англійською унікалією», оскільки процес 

репродукції закінчень був типовий лише для даної мови [8, с. 

152-153]. Однак Х. Марчанд (H. Marchand) піддає цю точку 
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зору критиці, стверджуючи зовсім протилежне. По-перше, 

конверсія є не тільки англійською унікалією, так як це явище 

можна зустріти і в деяких інших мовах, а саме в російські, 

санскриті, в німецьких мовах. По-друге, початок процесу 

виникнення конверсії відноситься до XIII в., тобто до того 

часу, коли кінцевий голосний ще не зник [9, с. 295]. 

Конверсія, як спосіб словотворення дієслів і іменників, 

стала однією з характерних рис англійської мови, починаючи 

з XIII ст. Вона виникла в результаті розпаду семітської 

системи на початку середньоанглийского періоду. До цього 

часу багаточисленні пари близьких за значенням іменників і 

дієслів розрізнялися за своєю звуковою структурою та 

уподібнювалися по формі. Така морфологічна тотожність 

вихідних форм іменника і дієслова стало можливим тільки з 

того часу, коли інфінітив втратив своє суфіксальне 

оформлення. Саме фонетичний збіг цілого ряду іменників і 

дієслів одного і того ж кореня, яке відбулося в результаті 

втрати інфінітивного суфікса, і слугувало словотвірною 

моделлю для розвитку конверсії. У подальшому нові 

іменники від дієслів і дієслова від іменників були утворені за 

аналогії. З 1150 р. виникають похідні дієслова, утворені за 

конверсією від прикметників, а з XIII по XIV ст. - похідні 

дієслова від діалектів та сленгів. 

Лише однією з декількох передумов зародження 

конверсії як нового способу словотворення з'явилась 

граматична омонімія багатьох англійських дієслів і іменників, 

Зникнення закінчень іменників і дієслів мало далекосяжні 

наслідки. Внаслідок збігу за формою різних слів з'явилася 

можливість виробляти нові слова за аналогією. Аналогія була 

характерною рисою ново-англійського словотворення. 

Потрібно зауважити, що в епоху Шекспіра безсуфіксне 

утворення дієслів від іменників, прикметників і навіть 

діалектів використовувалось значно ширше, ніж згодом, 

тобто в пізньоновоанглійскій мові. Так, у Шекспіра 
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зустрічаються такі приклади такого словотвору: will you 

pleasure me?, this day shall gentle his condition. Як результат 

такого розвитку безсуфіксні відіменникові дієслова зайняли в 

системі мови значне місце поряд з тими, які були утворені за 

допомогою суфіксів. 

Наступною передумовою, яка сприяла виникненню 

конверсії, стало так зване  «зворотне словотворення» 

(«backformation»), яке відіграло в розвитку нового способу не 

меншу роль, ніж вказані вище факти. Процес зворотного 

словотворення також виявився одною з причин створення 

омонімічних пар слів, що впливали на розвиток конверсії. 

Так, наприклад, в результаті зворотного словотворення 

виникло дієслово to wing від прикметника winged, яке було 

утворено від іменника  wing за допомогою суфікса ed. 

В середньоанглійський період, приблизно до XV ст., 

утворення дієслів від іменників та прикметників значно 

скорочується у зв’язку з появою великої кількості 

запозичених з французької мови іменників та дієслів. 

Запозичувались такі пари слів, як наприклад joye «радість» и 

joyen «радіти». На англійському ґрунті вони адаптувались під 

дією аналогії з омонімічними парами слів, які мали місце в 

той час. Подібні запозичені граматичні омоніми також 

складали сприятливі умови для розвитку конверсії. 

Морфологічним засобом утворення інфінітиву в той період 

був суфікс –en (n). При цьому голосний звук кореня не 

змінювався. В процесі загального руйнування флексії, яка 

мала переваги в цей період, суфікс –en легко відкидався. Цей 

суфікс не використовувався при конверсійному утворенні 

дієслів від іменників та прикметників, за виключенням 

деяких випадків, де від був особливо необхідним, щоб 

іменники, або прикметники, або дієслова не змішувались. 

Таким чином, з відмиранням інфінітивного суфікса на протязі  

XIV-XV ст. утворення дієслів від іменників і прикметників , а 

іменників – від дієслів, продовжувалось, але тільки для 
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утворення дієслова морфологічні показники не 

використовувались. До цього слід додати, що в той період 

утворення іменників за допомогою суфіксів було обмежено 

через малу кількість іменних афіксів, а словотворчі елементи 

романського походження до того часу не вспіли 

виокремитись із запозичених слів і, як наслідок, не могли 

приймати участь в словотворенні. 

На початку ранньоанглійського періоду форми 

інфінітиву цілого ряду відіменних дієслів стали за зовнішнім 

виглядом тотожними з формами  іменників, від яких ці 

дієслова були утворені, наприклад: answer, work, walk,look, 

point, smell, love, hate. Таким чином, було покладено початок 

явищу, яке стало позначатися терміном «конверсія». 

Висвітлюючи проблему парадигми в мові аналітичного ладу, 

професор В. Н. Ярцева відзначає, що «сильно розвинена 

міжпарадігматічна омонімія, як результат звукових рівностей 

кореня, які часто спостерігалися, основи і навіть форми слова, 

є однією з характерних рис сучасної англійської мови, що і 

послужило однією з підстав для розвитку в новоанглійській 

мові морфолого-синтаксичного способу утворення частин 

мови, який отримав в лінгвістичній літературі назву 

"конверсія ". Звукова рівність вихідних форм іменника 

(прикметника, прислівника) і дієслова, дієслова і іменника є 

необхідною умовою конверсії як способу словотворення» [4]. 

Конверсія - такий спосіб словотвору, при якому від однієї 

частини мови утворюється інша без будь-яких змін у 

зовнішній формі слова (hammer n. –«молоток», hammer v. –« 

працювати молотком»). Конверсія в тій чи іншій мірі 

властива багатьом мовам, але в англійській мові вона має 

особливо широке розповсюдження. Найважливішою 

причиною такого явища можна вважати особливість 

англійської мови, яка складається в майже повній відсутності 

в цій мові морфологічних показників частин мови. В 

англійській мові по суті немає морфологічних флексій частин 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

157 

мови. Останні або не розрізняються зовсім, або можуть 

різнитися по словотворчих афіксах. Ця обставина не могла не 

сприяти широкому поширенню конверсії, за моделями якої 

постійно відбувається утворення нових лексичних одиниць, 

які поповнюють словниковий склад мови. Сутність конверсії 

добре проілюстрована в книзі І. В. Арнольд «Лексикологія 

сучасної англійської мови» [1], де автор трактує конверсію як 

лексико-граматичну одиницю, яка володіє спроможністю 

варіювати свою приналежність до частин мови і має різну 

дистрибуцію в потоці мовлення: «Суть цього явища може 

бути проілюстрована наступним прикладом: His voice silenced 

everyone else (Snow). Слово silence існує в англійській мові як 

приклад іменника та дієслова, які  можуть бути утворені з 

однієї основи без додавання будь-якого афікса або без зміни 

основи будь-яким іншим способом, так що обидві основні 

форми омонімічні. З іншого боку, їх розповсюдження 

достатньо різноманітні. В нашому прикладі silence не тільки 

бере функціональний усний суфікс -ed, але й  займає місце 

словесного предиката, що має звучання як предмет, а  все 

інше його об'єкт. Його лексико-граматичне значення таке ж 

як і у дієслова. Різниця між silence (n) і silence (v)  є 

морфологічною, комплексною та семантичною: оригінал і 

похідне слово граматично різні, а отримані нова парадигма та 

синтетична функція і зв’язки належать до дієслова". 

У визначенні конверсії, даному Р. С. Гінзбургом, на 

першому місці стоїть фонетична ідентифікація слів, що 

відносяться до різних частин мови, а саме [7]: «Конверсія, як 

один з принципових шляхів формування слів в сучасній 

англійській мові, високопродуктивна в поповненні 

словникового запасу англійської мови новими словами. 

Термін конверсія, що деякі лінгвісти знаходять неадекватним, 

посилається на чисельні випадки  фонетичних ідентифікацій 

словоформ, які в основному належать до різних частин 

мови»[7, с. 127]. 
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Питання про місце конверсії в системі словотворення 

англійської мови має велике теоретичне і практичне 

значення. Остання чверть XIX ст. являє собою важливу віху в 

становленні вчення про конверсію в англійській граматичній 

традиції. В граматиці Р. Морріса (R. Morris) [10, с. 22] мова 

йде про вживання одного і того ж слова в позиції різних 

частин мови. Синтаксичний критерій у нього виділяється в 

якості головного при вирішенні питання про належність 

слова до тієї чи іншої частини мови. Одне і те ж слово, на 

його думку, може бути іменником в одній частини речення, 

прикметником в іншій, дієсловом - в третій. Запропоноване 

Р. Моррісом положення щодо поліфункціонализму слів було 

підхоплено в подальшому багатьма граматистами, зокрема 

при аналізі конверсії. Істотний внесок в розвиток вчення про 

конверсію був внесений відомим англійським лінгвістом  Г. 

Світом (H. Sweet) [11]. Конверсія у Г. Світа -двопланова. З 

одного боку, він не відмовляється від ідеї синтаксичної 

поліфункціональності слів, з іншого - конверсія трактується 

їм як синтактично-морфологічний словотворчий процес. 

Подібний підхід до конверсії отримує в подальшому широке 

розповсюдження. У XX ст. конверсія стала розглядатися 

вченими як різновид функціональної транспозиції, як процес 

переміщення слова в інший клас слів без додавання афікса. 

Відомий англійський лінгвіст Л.Бауер (L. Bauer) [6] 

визначає конверсію як зміну граматичної основи слова : 
"Конверсія – це зміна у формі класу форми без будь-якої 

відповідної зміни форми". Він виділяє основні типи конверсії, 

такі як N>V, V>N, Adj>N, Adj>V, та приводить найбільш 

характерні моделі для кожного випадку: 

N>V to badge, to bridge, to mail, to vacation;  

V>N a call, a command, a guess, a spy;  

Adj>N a creative, a crazy, a daily, a regular;  

Adj>V to dirty, to empty, to better, to open [6, с. 229–230]. 
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Вчений Г.Н. Бабіч визначає конверсію, як фонетичну 

ідентифікацію форм слів, які належать до різних частин мови. 

Лексеми створюються без участі будь-якого афікса [5, с. 57–

58]. 

Дуже часто конверсія зв'язується з метонімією. Вчені 

стверджують, що метонімію слід розглядати як знакову, 

семіотичну операцію, в ході якої один знак здобуває 

можливість виступати замість іншого. При конверсії одна 

цілісність (вихідна форма) починає виступати замість іншої 

(конвертованої: корінь або основа одної частини мови 

(наприклад дієслова) опиняється здатною виступати в ролі 

іншої (наприклад, іменника). Порівняйте: to break – a break. 

Таким чином, поліфункціоналість англійського слова – це у 

відомому змісті слова фікція: слово не може бути одночасно і 

іменником , і прикметником, і дієсловом. А ось за одною і той 

же формою можуть, дійсно, стояти не однакові за своєю 

складністю когнітивні або концептуальні структури [2, с. 9–

10]. 

В цій праці, слідуючи за І.В.Арнольд [1, с. 156], під 

конверсією розуміється утворення нового слова, яке 

відноситься до іншої частини мови з іншими 

дистрибутивними характеристиками без приєднання будь-

якого словотворчого елемента. Специфічною ознакою 

сучасної англійської конверсії являється те, що слова, які 

співвідносяться по конверсії, майже завжди належать до 

різних частин мови: порівняємо, сучасний англійський round 

– «круглий» – прикметник, round «круг» – іменник, round 

«закругляти» – дієслово. При цьому оскільки при конверсії 

два слова мають однакову основу и не відрізняються одне від 

одного будь-якими афіксами, виникає питання, чи можна 

вважати одне з них утвореним, від іншого, і, якщо можна, як 

визначити, яке з них є основним, яке похідним від нього. 
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 Нами було проаналізовано історичний розвиток 

конверсії, як одного з продуктивних способів словотворення 

сучасної англійської мови. 
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         Сувальська В.В. Історичний розвиток конверсії як 

одного з продуктивних способів поповнення лексикону 

сучасної англійської мови. Автором було виконано 

завдання визначити походження конверсії та хронологічно 

дослідити його розвиток. Основним методом, який був 

використаний в даному дослідженні, є аналітичний метод. В 

результаті в статті було досліджено, як явище конверсії 

розглядали різні вчені в процесі історичного розвитку 

словникового запасу англійської мови. 

Ключові слова: конверсія, словотворення, синхронія, 

діахронія, деривація, метонімія, похідне слово.  

 

Сувальская В.В. Историческое развитие конверсии 

как одного из продуктивных способов пополнение 

лексикона современного английского языка. Автором 

было выполнено задания определения происхождения 

конверсии и хронологическое исследование ее развития. 

Основным методом, который был использован в данном 

исследовании, был аналитический метод. В результате в 

статье было исследовано, как явление конверсии 

рассматривалось различными учеными в процессе 

исторического развития словарного запаса английского 

языка. 

Ключевые слова: конверсия, синхрония, диахрония, 

метонимия, словообразование, деривация, производное слово. 

 

Suvalska V.V. The historical development conversion 

as one of the productive method of replenishing the lexicon of 
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Modern English. The author discovered the genesis of the 

conversion and a chronological researching of its development. 

The main method that was used in this work was the analytical 

method. As a result, the article examined how the phenomenon of 

conversion was considered by various scientists in the process of 

historical development of the vocabulary of English. 

Key words: conversion, synchronic, diachronic, 

metonymy, word formation, derivation, derived word. 
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РОЛЬ МЕДІА ДИСКУРСУ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

Останнім часом у сфері гуманітаристики відзначається 

підвищений інтерес до масової комунікації, що пояснюється, 

передусім, внутрішніми потребами лінгвістичної науки, яка в 

різні періоди розвитку зверталася до реальних сфер 

функціонування мовної системи; необхідністю розробки 

методів аналізу текстів ЗМІ для моніторингу різних тенденцій 

у сфері суспільної свідомості; соціальними потребами у 

публічній комунікації; маніпуляціями суспільною думкою 

тощо. В масовій комунікативній свідомості розглядаються 

поняття, що є невід'ємними складовими частинами 

інформаційного простору та розглядаються як актуальні в 

сучасній європейській науці загалом та українській зокрема. 

Це медіадискурс та медіатекст як глобалізовані системи 

сучасного українського комунікативно-інформаційного 

суспільства, що впливають на його розвиток. 

Медіадискурс (або дискурс масової інформації) є 

найбільш актуальним в сучасному медіапросторі, адже 
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відображає не тільки комунікативно-інформаційні, а й 

політичні, економічні, культурні настрої та тенденції 

сучасного соціуму. Отже, медіадискурс – це глобальна 

універсальна категорія сучасного комунікативно-

інформаційного дискурсу, яка виступає певним тлом та в 

якому відбиваються актуальні настрої суспільства в різних 

сферах діяльності – політиці, економіці, культурі тощо, а 

також динамічні інноваційні процеси, як-от, лексичні 

новотвори, семантичні неологізми, "реанімовані" архаїзми, 

перифрази, крилаті вислови, запозичення з інших мов. 

Проблемним питанням вивчення медійного дискурсу 

присвятили свої праці А. Чудинов [1], Т. Добросклонська [2], 

Г. Солганик [3], Л. Шевченко [4] та ін. Медіадискурс входить 

до кола інтересів багатьох суміжних з лінгвістикою наук – 

соціолінгвістики, лінгвопрагматики, психолінгвістики, теорії 

тексту, дискурсології – і пояснюється, здебільшого, 

феноменальною природою масової комунікації. В рамках 

соціології дослідження медіадискурсу спрямовані на 

виявлення ідеологічної сутності, соціальної функції масової 

комунікації, її значення для суспільства. Психологічний 

аспект вивчення ЗМІ пов'язаний із аналізом питань 

опосередкованого спілкування, особливостей сприйняття 

інформації, механізмів впливу на аудиторію, маніпулювання 

нею. В лінгвопрагматиці основний акцент робиться на 

функціональній спрямованості медіадискурсу в глобальному 

розумінні. В теорії комунікації дискурс розглядається як 

динамічне поняття, яке здатне до розвитку.  

Метою даної роботи є когнітивне дослідження 

оціночних метафор, використаних у французьких ЗМІ під час 

висвітлення суспільно-політичних подій в Україні. 

Мета передбачає вирішення наступних завдань:  

визначити основні групи негативно-оцінної лексики;  

охарактеризувати найбільш поширені лексеми з негативною 

семантикою у масмедійному політичному дискурсі;  
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встановити когнітивний потенціал метафори для 

моделювання образу сучасного українського суспільства. 

Об’єктом дослідження є текстові фрагменти 

французького дискурсу преси, а саме, газетні статті.  

Предмет дослідження склали когнітивні операції, що 

вербалізують українську суспільно-політичну тематику у 

французькому медіа дискурсі.  

У лінгвістичних дослідженнях у галузі метафоричного 

моделювання регулярність звичайно розглядають: у 

лінгвокогнітивних працях – як повторюваність метафор 

певної денотативно-поняттєвої сфери (А. П. Чудинов [5], Е. 

В. Будаєв [6], О.М. Баранов [7] та ін.), у семантичних як 

однотипність семантичних змін у двох і більше словах, 

пов’язаних системними дериваційними відношеннями. У 

цьому випадку важливим критерієм кваліфікації ряду 

тотожно мотивованих метафор так само, як і в семантичній 

дериватології взагалі, стає кількісна ознака. Характерно, що в 

семантичних дослідженнях регулярність визначається 

наявністю хоча б двох однотипних випадків семантичної 

деривації, у той час як у лінгвокогнітивних роботах з 

моделювання метафоризації звичайно йдеться про значну 

кількість типових семантичних перетворень, що зумовлено, 

скоріше за все, підходом до розглянутого й описуваного 

матеріалу: у лінгвокогнітології використовують, як правило, 

корпусні методики дослідження, тобто вивчення 

здійснюється на великому масиві метафоричних контекстів. 

Отже, питання, за якою кількістю метафор однієї поняттєвої 

сфери модель стає регулярною, є дискусійним. Вважається, 

що метафоричну модель стає регулярною, якщо вона є 

відтворюваною та не викликає труднощів при сприйманні 

носіями мови. Що стосується квантитативного фактора у 

визначенні регулярності моделі, вважаємо її такою за умови 

сталої повторюваності, тобто більше двох разів. 

Під продуктивністю метафоричної моделі прийнято 
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розуміти здатність слугувати зразком для створення нових 

переносних (метафоричних) значень (О. М. Баранов [7 ], А. П. 

Чудинов [5], О.І. Шейгал [8] та ін.). Зазвичай продуктивність 

метафоричної моделі зумовлена її здатністю до створення 

нових значень на конкретному синхронному зрізі, тобто 

можна твердити про продуктивність моделі на певному етапі 

історичного розвитку мови. Поняття регулярності, як відомо, 

тісно пов’язане з поняттям продуктивності: продуктивні моделі 

одночасно є регулярними, але регулярні моделі можуть бути як 

продуктивними, так і непродуктивними (їхня регулярність у 

цьому випадку пояснюється їхньою продуктивністю в 

минулому). 

Отже, метафорична модель має властивості регулярності 

та продуктивності, які характеризують її активність у ті чи інші 

періоди еволюції даної лінгвокультурної спільноти. Продуктивні 

на певному етапі моделі є одночасно регулярними, тому при 

вивченні закономірностей метафоричного моделювання на будь-

якому мовному зрізі ці поняття можуть покривати одне одного, 

оскільки неможливо провести зіставлення з метафоричними 

моделями попереднього та наступного періодів у межах одного 

дослідження. 

Ґрунтуючись на аналізі відібраного матеріалу, 

виділяються найбільш частотні, продуктивні концептуальні 

моделі, що дозволяють висвітлити сучасні політичні події в 

Україні переважно у соціальних та антропоморфних метафорах.  

Найпоширенішою метафорою сьогодення у 

французькому медійному дискурсі є антропоморфна модель 

ПОЛІТИЧНІ ПОДІЇ ЦЕ ЖИВА ІСТОТА. Така істота може 

утворювати різні типи зв’язків з супротивником – від родинних 

(peuples frères) до ворожих та агресивних: 

 Kiev et Moscou au bord du divorce. (Le Figaro, 23/03/2017)  

 Autant que le bruit des armes, qui n'a pas cessé le long de la 

ligne de front du Donbass, quoique sur un ton assourdi, c'est le cycle 

de représailles et d'accusations réciproques enclenché entre la Russie 
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et l'Ukraine qui pourrait bien déterminer le sort de ces régions 

rebelles, plus que jamais exposées à tomber comme un fruit mûr 

entre les mains de Moscou. Jeudi, pas moins de trois événements 

disjoints ont contribué à dégrader un peu plus les relations entre les 

deux «peuples frères» - tels que Vladimir Poutine osait les nommer il 

y a un an et demi - et désormais à couteaux tirés. (Le Figaro, 

23/03/2017) 

Вона також може чинити негативний вплив на країну в 

цілому: 

 La crise ravage le pays, et le président Petro Porochenko, à 

mi-mandat, est au plus bas dans les sondages. (L’Express, 

05/01/2017 ) 

Головною проблемою такої істоти вважається корупція, що 

реалізується через фрейм КОРУПЦІЯ ЦЕ ХВОРОБА: 

 L'Ukraine gangrénée par la corruption (L’Express, 

05/01/2017) 

 La corruption, endémique, exaspère la 

population. (L’Express, 05/01/2017) 

Цей хворий організм харчується через дії чинної влади: 

 En Ukraine, le système des laissez-passer vers la zone rebelled 

alimente la corruption (L’Express, 26/02/2015) 

Він може виконувати активні підривні дії відносно 

українського суспільства: 

 La société ukrainienne sapée par la corruption. (L’Express, 

05/01/201 ) 

Саме суспільство постає як середньовічне, стагнуюче, 

в якому «залізні леді» та прості люди мають вирушати у 

хрестовий похід проти олігархів, і навіть церква вимушена 

вести військові дії:  

 La «dame de fer d'Ukraine» raconte sa croisade à haut risque 

contre la corruption et les oligarques. (Le Figaro, 05/05/2017)  

 La gouverneur de la Banque nationale garde près de 2 

millions de dollars sous son oreiller, alors que nos maigres économies 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/ukraine-le-president-porochenko-peut-il-tenir_1671414.html
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fondent comme neige au soleil à cause des dévaluations et de 

l'inflation!", s'insurge Maryna Lukach.  

 C'est également l'avis de Sergii Leshchenko. Cet ancien 

journaliste d'investigation, aujourd'hui député, est parti en croisade 

contre le chef de l'Etat et sa clique d'oligarques. (L’Express, 

05/01/2017) 

 En Crimée, la guerre des églises continue (Le Figaro, 

17/03/2017)  

Порівняно з дослідженнями минулих років [9] сучасне 
українське суспільно-політичного життя все ще змальовується у 

французьких медіа у антропоморфних метафорах,  як жива 

істота, що потребує лікування або зовнішньої допомоги. 

Проаналізовані  в роботі метафори є засобом утворення 

оцінки шляхом формування нових асоціацій та стереотипів, 

характерних для сучасного українського сьогодення,  що 

тиражуються та закріплюються у французькому медіа дискурсі, 

впливаючи на уявлення закордонної спільноти.   

Дослідження процесу метафоризації в сучасному медіа 

дискурсі сприяє подальшій розробці комплексного підходу до 

аналізу метафоричного механізму, а також зіставного вивчення 

метафоричних моделей у політичних дискурсах різних країн з 

метою виявлення національної специфіки. 
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Чуча П. О., Курік Ю.М. Роль медіа дискурсу для 

відтворення національної ідентичності. 
Стаття представляє аналіз метафор, побудованих на базі  

концептів, що належать  до соціальної,  антропоморфної та інших 

понятійних сфер і вживаються у французькому політичному 

дискурсі для характеристики суспільно-політичних процесів в 

сучасній Україні.   
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модель, медіа дискурс, картина світу, фрейм. 

 

Чуча П. О., Курик Ю. Н. Роль медиа дискурса для 

воспроизведения национальной идентичности. 
В статье выполнен анализ метафор, построенных на базе 

концептов, принадлежащих к социальной,  антропоморфной и 

другим понятийным областям, и служат во французском 

http://evartist.narod.ru/text12/01.htm


Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

169 

политическом дискурсе для характеристики общественно-

политических событий в Украине  
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ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОРИЧНИХ ОБРАЗІВ В 

ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ МАРИНИ ЦВЄТАЄВОЇ  

У ПЕРЕКЛАДАХ  

 

Поезія має свої особливості і представляє велику 

складність для художнього перекладу.  Основне 

концептуальне та естетичне навантаження в поезії 

безпосередньо пов’язано з національною лінгвістичною і 

лінгвокультурною своєрідністю оригінального тексту, 

мовною композицією, граматикою, лексикою, фонетичною 

стороною мови, культурним контекстом.  

Розгляд та класифікація основних способів передачі 

художніх образів із мови оригіналу на мову перекладу 

здійснили такі провідні перекладознавці та лінгвісти: 

В. Богуславська, М. Борецький, Р. Зорівчак, В. Коптілов, 
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І. Корунець, Т. Некряч, В. Сдобников, I. Shambat, E. Feinstein, 

D. McDuff та ін. Однак, незважаючи на численні 

дослідження, проблема семантичного відтворення 

художнього образу в поезії в перекладі на іншу мову 

залишається актуальною й на сьогодні. 

Мета статті полягає у дослідженні засобів відтворення 

метафоричних образів в поетичних творах Марини Цвєтаєвої 
в перекладі на англійську та українську мови. 

Метафора є одиним з найпоширеніших тропів і засобів 

відтворення художньо-образної мови. Треба зазначити, що у 

метафорі пряме тлумачення речей і явищ, вживання слів у їх 

автологічному значенні повинні бути замінені переносним.  

Порівнюється предмет з якимось іншим з урахуванням 

ознак, що допомагають знайти спільну основу. Навіть 

віддалені властивості в находженні можливостей їх порівнянь 

синтезуються в складну органічну цілісніть. Тут також 

присутня протидія елементів єдиної системи в їхній 

антиномічності – схожість у відмінному. 

Отже, поетика, філософія, естетика, мистецтвознавство 

досліджують природу метафори в різних аспектах її 

функціонування, співставлення з асоціативним, художньо-

образним мисленням та ін. Метафора вміщує в собі не тільки 

фізичний контекст пояснення явищ, вона побудована на 

тотожностях сторін та їхній несхожості.  

У загальному літературознавчому контексті метафора є 

звичайним засобом для створення образності в поетиці за 

рахунок перенесення значення слова на об’єкт. І. Гальперін 

надає таке тлумачення поняттю метафора: ,, … a stylistic 

device when two different phenomena (things, events, ideas, 

actions) are simultaneously brought to mind by the imposition of 

some or all of the inherent properties of one object on the other 

which by nature is deprived of these properties. Such an 

imposition generally results when the creator of the metaphor 

http://en.wikipedia.org/wiki/Elaine_Feinstein
http://en.wikipedia.org/wiki/David_McDuff
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finds in the two corresponding objects certain features which to 

his eye have something in common” [2, с. 140]. 

Метафора – це перенесення значення слова на об’єкт, з 

яким він не співвідноситься. За допомогою перенесення 

значення слова на об’єкт звичайні слова та фрази набувають 

нового значення у новій мовній ситуації, як наслідок, виникає 

метафора [1, с. 97].  

Зображення для мистецтва – це лише спосіб його зв'язку 

з реальним світом, природою, історією, етносом. Фактом 

художності воно стає саме тоді, коли вселяється в нього 

утворений людською фантазією (але не вузько утилітарною, 

безкрилою і збідненою в почуттях) поетичний світ свободи в 

асоціаціях, порівняннях, метафоричності, в іскрометності якої 

освітлюються безліч явищ, які до цього могли залишатись для 

нас внутрішньо відчуженими, непізнаними. В метафорі 

втілюєтся усвідомлена символіка і стисло закодована у певну 

форму поетична ідея. 

Что твоя душа мне встала 

Поперек души. 

Why is it that your own soul 

Stands across my soul. 

 

Сегодня таяло, сегодня 

Я простояла у окна. 

Взгляд отрезвленной, грудь свободней, 

Опять умиротворена. 
 

Today was melting, and today 

Before the window I did stand. 

A sober look, a freer chest, 

I'm satisfied just once again. 

 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

172 

Чем перламутровые лужи, 

Где расплескался небосвод. 

Than mother-of-the-pearl mud puddles 

Where in full pleasure splashed the sky. 

Слід відзначити, що поезія Марини Цвєтаєвої вміщує 

достатньо велику кількість метафор, що складає основу 

відтворення художньої образності її творчості. Створення 

одного єдиного образу для Марини Цвєтаєвої було 

недостатньо, тому вона створила цілу низку художніх 

образів, використовуючи метафори для того, щоб ретельно 

обстежити образи в їх різноманітності.  

Для поезії Марини Цвєтаєвої характерні певні тематики 

і ключові слова-образи, явища природи. Наприклад, wind, 

moon, forest, fire, stars тощо.  

Ці явища природи (вітер, ліс, поле, зірки, луна, костер) 

постають як діючі особи у віршах Марини Цвєтаєвої. 

Ключові образи постають  безпосередньо в процесі аналізу 

метафор. Виникає певний денотат, тобто образ предмету в 

уявленні людини, що формується на основі співвідношення 

метафор до певного часу позамовної дійсності.  

Очевидно, денотативні численності допомагають 

створити Марині Цвєтаєвїй її власну картину світу, 

дозволють зрозуміти, яким чином бачила і сприймала те чи 

інше явище поет.  

Нижче наведені приклади деяких денотативних 

численностей, що характеризують певні образні парадигми, в 

яких представлені семантично пов’язані ключові слова-

образи. Такі образні слова у середині парадигми знаходяться 

у тіснїй взаємодії з образним словом. Метафоричний образ 

очей (many eyes have risen and died out), які порівнюються із 

зірками (аs stars rise often and go out again): 

Всходили и гасли звезды, 

Откуда такая нежность? – 

Всходили и гасли очи 
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У самых моих очей. 

Аs stars rise often and go out again 

(where does this tenderness come from?) 

so many eyes have risen and died out 

in front of these eyes of mine. 

 

Город во мгле засыпает, 

Серп серебристый возник, 

Звездами снег осыпает 

Твой воротник. 

The city in darkness sleeps, 

Silver sickle appears, 

The falling snow scatters 

Your collar with stars. 

Отже, якщо вичленити порівняння, то метафора втрачає 

будь-який сенс. Також у Марини Цвєтаєвої досить поширено 

уособлення, тобто зв’язок із природою. Марина Цвєтаєва 

змушує думати та відчувати кожен рух через поняття. В 

цьому полягає затрудненість розуміння її поезії. Автор 

наводить в поезії неймовірні приклади метафор, що робить її 

поезію незрозумілою для деяких читачів. Наприклад,  

Кто создан из камня, кто создан из глины, - 

А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело - измена, мне имя - Марина, 

Я - бренная пена морская.  

Кто создан из глины, кто создан из плоти - 

Тем гроб и надгробные плиты... 

Who's made of stone, who's made of mud, 

And I'm made from silver and shine. 

My act is betrayal, my name is Marina, 

The fragile sea foam am I.  

Who is made from mud, who is made from flesh - 

There`s coffin and coffin plates.. 

Хто створений з брили, хто створений з глини, 
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А я, наче срібло, сіяю! 

Я дбаю про зміни, зовуся Марина, 

Я – тлінная піна морськая. 

Хто створений з глини, хто створений з плоті - 

Тим гріб і надгробнії плити... [5, с. 101-102]. 

Треба зазначити, що метафора не тільки має порівняння 

та переносне значення, іноді метафора вміщує також 

уособлення або поєднується з ним. Олюднюючи предмети та 

природу, розповідаючи про їх почуття, Марина Цвєтаєва, 

насамперед, прагне передати власні внутрішні почуття у той 

чи інший момент життя. Вона нібито бачить у природі 

співзвуччя своєму стану, своїм душевним почуванням та 

занепокоєнням. Наприклад,  

Мне нравится, что можно быть смешной – 

Распущенной – и не играть словами, 

И не краснеть удушливой волной, 

Слегка соприкоснувшись рукавами. 

I like I can be funny and be free,  

Be careless with words and never bother  

To be betrayed by tide of blush when we  

Brush with our sleeves when passing one another. 

Таким чином, нами було зроблено дослідження 

семантики метафор в поезії Марини Цвєтаєвої. У зв’язку з 

особливістю мислення М. Цвєтаєвої зміст віршів досить 

складно зрозуміти. Значно в цьому допомагають асоціації та 

ключові слова-образи. Визначення ключових слів (явищ 

природи, стану душі) дозволяє зрозуміти образність, що 

створена поетесою у вірші та визначити семантику метафор 

Марини Цвєтаєвої.  
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Шехавцова С.О. Відтворення метафоричних 

образів у поетичних творах Марини Цвєтаєвої в 

перекладах.  

У статті розглянуто проблему відтворення 

метафоричного образу поезії Марини Цвєтаєвої в перекладі 

на англійську та українську мови. Проблема зумовлена 

необхідністю вивчення аксіологічних аспектів художнього 

поетичного перекладу. Встановлено, що поетеса Марина 

Цвєтаєва використовувала метафору як засіб, який сприяє 

розумінню особливостей мислення М. Цвєтаєвої, розумінню 

змісту її віршів і  художніх образів. 

Ключові слова: метафоричний образ, порівняння, 

художні образи,  символіка, поетична ідея. 

 

Шехавцова С.А. Отображение метафорических 

образов в поэзии Марины Цветаевой в переводах.  

В статье рассматривается проблема отображения 

метафорических образов в поэзии Марины Цветаевой в 

http://www.google.com/url?sa=U&start=17&q=http://max.mmlc.northwestern.edu/%7Emdenner/Demo/poetpage/tsvetaeva.html&e=7417
http://arlindo-correia.com/120304.html
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переводе на английский и украинский языки. Проблема 

обусловлена необходимостью изучения аксиологических 

аспектов художественного поэтического перевода. 

Установлено, что поэтесса Марина Цветаева использовала 

метафору как способ, который способствует пониманию 

особенностей мировосприятия М. Цветаевой, пониманию 

содержания её стихотворений и художественных образов.  

Ключевые слова: метафорический образ, сравнения, 

художественные образы, символика, поэтическая идея.  

 

Shekhavtsova S.O. The metaphoric images display in 

the poetry of Marina Tsvetaeva in translations.  

The article deals with the problem of metaphoric images 

display in the poetry of Marina Tsvetaeva translated into English 

and Ukrainian languages. The problem is caused by the necessity 

of axiological aspects study of the art of poetic translation. It is 

established that the poet Marina Tsvetaeva used a metaphor as a 

way that contributes to the understanding of the mentality of 

Marina Tsvetaeva, understanding the content of her poems and 

artistic images. 

Key words: metaphoric images, comparisons, artistic 

images, symbols, poetic idea. 
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THE IMPLEMENTATION OF BLENDED FOREIGN 

LANGUAGE LEARNING IN AUSTRIA 

 

 Foreign language learning and teaching has become rather 

complex in tertiary management education. In line with the 

Common European Framework [Council of Europe, 2001], on top 

of the language and cultural skills traditionally taught, the English 

classroom must support students in achieving academic fitness for 

further study and developing professional competencies for their 

internship abroad or future job. A promising language learning 

approach that may support students in all these directions is 

blended learning [4]. 

Distance learning or blended learning in our knowledge-

oriented society of the 21st century is the necessity for learning 

paradigms, increasing and leading to development streams. These 

new educational approaches often fail due to reasons such as the 

negligence of pedagogical principles, a lack of personal contact 

with the teacher or other learners, usability problems of the 

learning platform, low quality of the learning content etc. As one 

possible answer to such problematic aspects, adaptive blended 

learning deals with implementing typical didactical competencies 

within information technology. Through these methods 

knowledge transfer can be improved, for example, by means of 

observing, assessing and adapting the foreign language learning 

process [9, p. 7]. 
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Theoretical Framework. Both foreign and native scientists 

deal with the problem of blended learning in Austria. In particular, 

some aspects of the Austrian e-learning education have been 

studied by scientists E. Anderl, Ph. Budka,  K. Hagspiel, E. Mader, 

J. Stockinger; basic principles of blended foreign language 

learning in Europe are investigated by J. Kazelleova, 

K. Lothridge, H. Mayringer, S. Mckay, T. Vanova and others. 

The aim of the proposed paper is to analyze the features of 

blended foreign language teaching and learning, as well as to 

highlight the promising ideas of the implementation of blended 

foreign language learning in Austrian higher educational 

establishments, their achievements and aspirations. 

Results. The relevance of blended learning and e-content in 

Austria’s educational system is outlined with regard to the current 

discussion on the understanding of both terms. Both terms are 

strongly related to each other and to different concepts which are 

applied in various educational settings: at school, vocational 

training, higher education and at work, the approaches are 

numerous. 

Blended learning is an education program (formal or 

informal) that combines online digital media with traditional 

classroom methods. It requires the physical presence of both 

teacher and student, with some element of student control over 

time, place, path, or pace. While students still attend "brick-and-

mortar" schools with a teacher present, face-to-face classroom 

practices are combined with computer-mediated 

activities regarding content and delivery. Blended learning is also 

used in professional development and training settings [5].  

A lack of consensus on a definition of blended learning has 

led to difficulties in research on its effectiveness in the 

classroom. Blended learning is also highly context-dependent and 

therefore a universal conception of it is hard to come by.  

The development trend of blended learning in Europe 

follows an alternating course. The awareness and application of 

https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology
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web-based educational materials in schools was analysed in a 

study by Mayringer [6]. The results of this analysis show that 

most teachers and students comprehend e-learning and  blended 

learning as learning by using the Internet. E-learning is mostly 

associated with compulsory computer lessons of the curriculum.  

At universities in Austria the most common way of 

implementing e-learning is embedded in the concept of Blended 

Learning (combination of virtual and presence courses). 

Instructors teach their classes as usual and offer material to their 

students via an e-learning platform. Instead of printed scripts and 

books, the materials are available on these platforms and can be 

downloaded by students. Additionally, the platforms raise the 

possibility for creating a virtual network between students by 

supplying different communication tools (e.g. chat, forums, etc) 

[7, p. 17].  

This form of learning and the interaction between virtually 

connected students and teachers requires improved support. Often 

the necessary resources are not available and therefore e-learning 

products are kept simple. Certain courses of study can be attended 

online, only. The necessary materials are sent to the students and 

they can commence their virtual studies independent of time and 

space. To finance these methods, e.g. at the university of Graz, 

students have to pay for this offers. 

The current discussion on blended learning in Austria is in a 

lot of parts connected to the discussion of the related concept of e-

content.  

According to the edict, the smallest elements of e-content 

development are Lernobjekte (learning objects). Examples are 

electronic work sheets (spreadsheets, text files, presentation etc.) 

or educational games. The second unit are Lernmodule (learning 

modules). In the Austrian understanding this term refers to the 

didactically structured combination of different learning objects 

with regard to one topic. The Lernmodule again can be combined 
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to form so called Lerneinheiten (learning units) that can be 

described as didactic concepts for several lessons [6]. 

A definition of e-content similar to the one used at 

universities in Austria. In this document, the AG eLearning 

declared an e-content-strategy as part of the university’s e-

learning strategy. As new pedagogical approaches and 

technologies came up, adaptive blended learning was extended by 

innovative systems which will be discussed within this subsection. 

First of all, the paradigm of constructivistic learning brought up 

systems like Intelligent Constructivistic Environment for Software 

Engineering learning (INCENSE) described by Akhras and Self 

[1, p. 349]. INCENSE offers features to analyse a time extended 

process of interaction between the learner and a set of software-

engineering situations and to provide a learning situation based on 

the learner’s goals to support further processes of learning 

experiences rather than acquisition of target knowledge. 

The Austrian perspective on e-learning can not be described 

as homogenous. Methods of e-learning are applied in various 

educational settings with numerous different approaches.  

Over the last years, there has been a tremendous shift in the 

way that users integrate technology into their personal lives. 

These changes have taken time to filter down into the educational 

sector, but slowly foreign language teachers have realised the 

need to adapt their practice in order to reflect the changing nature 

of technological use in the wider world. As English the most 

commonly ‘learned’ second language around the world, 

technology-mediated language teaching and learning seems to be 

most successful when the technology is integrated into the overall 

activity and where it is used as a cross-curricular tool [2], rather 

than being an additional skill-set that must be acquired prior to, or 

during, teaching or learning. Practitioners frequently comment 

how ICTs facilitate collaboration whilst. 

Emerging technologies, emerging minds also offering the 

potential for personalised, scaffolded learning. Use of technology 
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for English language teaching does not appear to be restricted to 

any particular age group that practitioners are increasingly using 

ICT innovatively within the early years. In many contexts, 

learners are being exposed to a range of technologies from a very 

early age at home and by the time they reach nursery age many 

have developed at least some of the digital skills that enable them 

to participate in technology-driven activities as soon as they start 

school. Technology continues to be used for all sorts of specific 

language learning activities, such as oral practice and reading and 

writing skills development. At the Faculty of Education of Linz 

Private University College of Education Gudrun Keplinger and 

Johanes Reitinger have worked with trainee teachers to investigate 

how computer mediated communication (CMC) can facilitate 

English language learning between students based in two different 

countries. The research has been triangulated through a close 

partnership with an internship school (Linz, Austria) and the 

specialist teacher, Maria Mont. Randall Sadler, of Liverpool John 

Moores University (Great Britain), collaborated in the materials 

development. The project is financed by the British Ministry of 

Science and Innovation [10]. 

An ingenious method was chosen to bring students together 

in order to discuss the work of both local artists, as well as share 

each school’s independent research. A virtual exhibition of 

artwork was created on a secure island in a virtual world called 

Second Life. Using a non-threatening ‘Snoopy’ avatar controlled 

by the teacher, the students were encouraged to use simple 

English commands to direct their virtual guide around the gallery, 

to inspect the exhibits and answer their questions. This proved to 

be an extremely successful way of teaching English, particularly 

instructional and descriptive language. In order to bind the 

learning together in a suitable finished format, both schools 

worked together to produce an e-book based on an imaginary 

meeting between the two artists from each country. This e-book 
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and other details about the project were showcased via a Glogster 

exhibit entitled “Travelling Through Art” [8]. 

This type of work shows how blended learning can be 

particularly successful as it enables flexible working, where 

students can pursue projects through more traditional approaches 

that can subsequently be shared more widely with peers via 

communicative e-tools. Exploring common themes provides a 

natural context in which to develop target language through the 

sharing and co-creation of content. 

This case study also illustrates the benefits of students 

acting as digital collaborators. They need to pay particular 

attention to the function and form of their oral and written 

contributions as well as ensuring that it is fit for purpose. Working 

with peers, particularly those from another cultural background, 

requires students to carefully consider the sophistication of their 

contributions as well as the socio-cultural nature of the content, in 

order to ensure that they, along with the recipients, get the most 

from the experience. 

But it is obvious that successful communication is the basis 

for cognitively engaging with new content. Unfortunately, the 

need to provide language support for the students is a tricky issue 

many subject teachers have to deal with. However, before you can 

exploit the content of a video/ podcast, you need to make sure that 

your students understand it properly. It is therefore in the teachers’ 

best interest to provide some basic language support. Most of the 

time, this concerns the area of vocabulary, especially technical 

language [3]. 

Many language teachers hold strong beliefs about the 

‘correct’ way of doing vocabulary work; they disapprove strongly, 

for example, of English-German word lists. Working with subject 

teachers with no background in second language teaching, 

however, it seems best to adopt a very pragmatic approach. A 

simple English-German word list with no context, example 

sentences etc. is, for all its limitations, still better than no language 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

183 

support at all. It is also often the only way of presenting 

vocabulary that the subject teachers are familiar with. Once 

subject teachers understand the value of actively involving the 

students in vocabulary work and giving them the time and the 

opportunity to familiarise themselves with the new vocabulary, 

however, they are often quite enthusiastic when they are 

introduced to some variations on the standard word list: student-

led vocabulary research projects; matching activities (new words 

– definitions, new words – German equivalent); work on 

collocations; web quests; word grid; word guessing games and 

semantic webs [9, 42]. 

To achieve this objective, a learning environment has been 

created, which comprises different learning tools:  

• an open and free to use web-based hypermedia content pool, 

which contains interconnected language learning units that are 

produced by a team of teachers; 

• the official language learning management system of the 

University; 

• selected wiki systems, which allow for collaborative language 

teaching and learning and knowledge production [2].  

Besides, the CLIL learners were more likely to come from 

universityeducated family backgrounds, displayed overwhelmingly 

positive attitudes towards English and language learning in general, 

and rated their own linguistic competence considerably higher than the 

control subjects did. Overall then, the CLIL group’s superior lexical 

performance cannot only be traced to the practice of Content and 

Language Integrated Learning alone. Rather, the CLIL method 

triggers, and depends on, a variety of other sociolinguistic, didactic, as 

well as psychological factors, which, in sum, contribute to its 

outstanding success [3]. 

The e-learning project “Travelling Through Art” is one of the 

first major steps in the systematic integration of  blended language 

teaching and learning in Austria and Great Britain. Since the learning 

environment constructed within this project is open and free to use, it 
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can be easily expanded and interconnected to similar learning systems 

and environments at other educational institutions. It therefore holds 

the potential of being utilized in an interdisciplinary and trans 

disciplinary social context.  

Conclusions. As a result, it is necessary to develop flexible and 

individual blended foreign language teaching and learning scenarios 

by using e-learning tools, which can be combined and integrated into 

didactical concepts and models.  
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Биндас О.М. Впровадження «змішаного» навчання до 

вивчення іноземної мови в Австрії. 

У статті аналізуються особливості впровадження 

«змішаного» навчання і викладання іноземної мови у вищих 

навчальних закладах Австрії. Наголошується на важливості 

застосування новітніх методів викладання та  інформаційних 

технологій у процесі вивчення англійської мови. 

Ключові слова: змішане навчання, електронне навчання, 

інформаційні технології, методи навчання, традиційні підходи, 

науково-дослідний проект, інтегрувати, підтримувати. 
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Биндас Е.Н. Внедрение «смешанного» обучения к 

изучению иностранного языка в Австрии. 

В статье анализируются особенности внедрения 

«смешанного» обучения и преподавания иностранного языка в 

высших учебных заведениях Австрии. Отмечается важность 

применения новейших методов преподавания и 

информационных технологий в процессе изучения английского 

языка. 

Ключевые слова: смешанное обучение, электронное 

обучение, информационные технологии, методы обучения, 

традиционные подходы, научно-исследовательский проект, 

интегрировать, поддерживать. 

 

Byndas O.M. The Implementation of Blended Foreign 

Language Learning in Austria. 

The article deals with the peculiarities of the implementation of 

blended foreign language teaching and learning in higher educational 

establishments in Austria. The importance of applying the latest 

teaching methods and information technologies in the process of 

learning English is highlighted. 

Key words: blended learning, e-learning, information 

technologies, teaching methods, traditional approaches, research 

project, to integrate, to support. 
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Сучасне суспільство зосереджує свою увагу на 

ефективному і корисному спілкуванню між людьми різних 

культур і національностей у віртуальному світі мережі 

Інтернет. Не зважаючи на соціальний статус, професійний 

рівень, вік, релігію, гендер, прослідковується тенденція до 

глобального використання неологічних одиниць серед 

населення. Через Інтернет лексикон можна прослідкувати всі 

зміни в соціальному житті людей і тенденцію до 

використання неологізмів у своєму мовленні. Але не 

зважаючи на розробленість окресленої проблеми існують 

неузгодженість між необхідністю до вивчення неологізмів та 

ступенем впровадження цього напрямку в загальноосвітній 

курс «Англійська мова» для учнів загальноосвітніх шкіл.  

Саме тому мета статті виокремити перелік неологізмів 

що можна використовувати учнями під час роботи у школі. 

Для вирішення такої мети необхідно проаналізувати існуючі 

у лінгвістиці класифікації неологізмів та сфер їх 

розповсюдження, зробити синтез наукового досвіду та 

розробити схему, яка стане опорою для формування загально 

лінгвістичних навичок роботи учнями старших класів, що і є 

задачею дослідження. 

Неологізми – це нові слова або вирази, які з’являються 

в мові разом з виникненням нових предметів, явищ, понять, 

процесів у суспільному житті [1, с. 45]; до неологізмів 

зараховують лексико-семантичні одиниці, які позначені 

стилістичним «відбитком свіжості» [2, с. 94]; нове слово є 

неологізмом лише доти, доки мовець усвідомлює його 

предметно-логічну новизну або стилістичну своєрідність [3, 

с. 20]; слово чи сполуку, використані мовою в певний період 

на позначення нового або вже наявного поняття або в новому 

значенні й усвідомлюються як такі носіями мови [4, с. 14]. Не 

зважаючи на те, що неологізми належать до пасивного 

словникового складу мови, але з часом засвоюються нею й 
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переходять до загальновживаної лексики, утративши свій 

статус неологізму [5, с. 53].  

Вивченням неологізмів займались видатні вчені, 

дослідники, зокрема: Л. Бархударов, В. Заботкіна, 

Ю.  Зацний, О. Селіванова. Стилістичні функції неологізмів 

досліджували І. Білодід, А. Коваль. Найбільших успіхів у 

розробці теоретичних і методичних питань неології досягли 

французькі лексикологи, зокрема B. Gardin, P. Gilbert. 

Практичними лексикографічними проблемами неологізмів 

займалися також англійські та американські лінгвісти, а саме: 

W. Lee, J. Simpson. 

Для визначення типу неологізмів, що може бути 

корисним для школярів, було проаналізовано безліч 

класифікацій, але виникла необхідність у виокремленні тих, 

що можуть стати у нагоді під час навчання в середній школі. 

Саме через це, для відбору увага зосереджувалася на тих 

класифікаціях неологізмах, які можуть зустріти школярі у 

повсякденному житті.  

Дуже детальну класифікацію неологізмів з 

урахуванням продуктивності способів словотворення 

запропонував у 1975 році Луї Гілберт [2, с. 78], який виділив 

наступні групи неологізмів за способом створення: 

1) фонологічні ‒ створюються з окремих звуків або 

своєрідних поєднань звуків (polychromatic – багатобарвний, 

monochromatic – одноколірний); 

2) запозичення ‒ володіють фонетичною 

характеристикою, що є не характерною для англійської мови 

(власне запозичення – The Duma – Дума, Petit dejeuner– 

невеликий сніданок; варваризми – perestroika, glasnost; 

ксенізми – kung-fu – кунг-фу); 

3) морфологічні ‒ створюються за зразками завдяки 

морфемам, що існують у мовній системі (афіксальні 

неологізми : -on, - ase,-sd,-nik,-mansship, eco-, flexi-, apses-; 

словоскладання – high - rise – багатоповерховий будинок; 
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конвертовані неологізми – a seeker – a person, who wants and is 

going to be a christian, but doubts in some points of the religion – 

співчуваючий, віруючий; скорочення – as soon as possible 

(asap) – якомога скоріше).  

Керуючись класифікацією, запропонованою 

В. Заботкіною, у вокабулярі неологізмів можна виділити: 

1) власне неологізми ‒ новизна форми поєднується з 

новизною змісту (audiotyping – аудіодрукування, bio-computer 

– комп’ютер, що імітує нервову систему живих організмів); 

2) трансномінація ‒ поєднує новизну форми слова зі 

значенням, що вже передавалося раніше іншою формою 

(sudser – мильна опера, big C (мед.) – рак); 

3) семантичні інновації (переосмислення)  нове 

значення позначається формою, що вже існувала в мові 

(bread – гроші, drag – нудьга ) [5, с. 17]. 

Говорячи про класифікацію неологізмів, треба 

відзначити такі поняття, як індивідуально-стилістичні 

неологізми (авторські), а також оказіоналізми [6, с. 91]. 

Оказіональні слова – дуже часто емоційно забарвлені, вони 

завжди мають власного автора (spendometer, FEBRUANY, 

TWEETspirations, FOOTLONG, Satisfries), де основна функція 

таких слів є характеризуюча, на відміну від звичайних 

неологізмів, основною функцією яких є номінація [6, с. 93]. 

Авторські, або індивідуально-стилістичні неологізми 

вводяться для збільшення образності художнього тексту, 

вони відносяться до контексту, мають свого автора. Такі 

неологізми покликані зберігати свіжість, незвичність. 

Наприклад, такі неологізми можна знайти в українській поезії 

у таких авторів як, Т. Шевченка, В. Стуса, Л. Костенко та ін.. 

Проте наразі такі інновації цих авторів не використовуються 

в мові. Але індивідуально-авторські неологізми можна знайти 

у серіалах, фільмах, авторських книжках. 

Т. Поповцева поділяє неологізми за ступенем новизни 

на абсолютні та відносні (актуальні в конкретні періоди) [6, с. 
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95]. Така ситуація є прикладом того, що актуальні неологізми 

перетворюються у відносні з плином часу. Абсолютним 

неологізмам зазвичай не дають розгорнутого позначення.  

Саме тому і виникла необхідність у створенні 

авторської класифікації неологізмів, що може бути 

використана для ознайомлення учнями середніх навчальних 

шкіл та яка була б доречною та ефективною в процесі 

формування навичок роботи учнів старших класів з 

англомовними неологізмами під час навчального процесу у 

школі. 

Згідно з власною класифікацією неологізми 

поділяються на: фонологічні (створення нових слів з окремих 

звуків або своєрідних поєднань звуків); морфологічні 

(новотвори створені за допомогою існуючих морфем у мовній 

системі - афікси, словоскладання, скорочення, конверсія); 

запозичення (використання слів іншомовного походження, 

наприклад з іспанської, італійської, китайської, японської та 

інших мов); трансномінацію (поєднується новизна форми 

слова зі значенням, що вже передавалося раніше іншою 

формою); семантичні інновації (нове значення позначається 

формою, яка вже існувала в мові); авторські, або 

індивідуально-стилістичні (вводяться  поетами для 

збільшення образності художнього тексту); відносні 

неологізми (закріплені за конкретними періодами); абсолютні 

неологізми (слова, які раніше в мові не існували взагалі); 

оказіональні слова (емоційно забарвлені, вони завжди мають 

власного автора). 

Для візуалізації зазначеного вище, та для зручності 

використання під час формування в учнів старших класів 

загально лінгвістичної компетенції було виокремлено сфери 

вжитку неологізмів. 

Професійні та соціальні жаргони: юнацькі, шкільні, 

студентські, вчителів та педагогів; геймерів; медичних 

працівників; соціологів; політиків; біоінженерів; військових; 
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мережі Інтернет (ігри, Інтернет-блоги, соціальні мережі, 

вебсайти) та ін.. 

Діяльність через Інтернет: торгівля (електронна 

торгівля, звичайна торгівля); злочинність (види кримінальних 

злочинів, нові позначення злочинців і заходів щодо їх 

покарання); віртуальна освіта (за допомогою дистанційних 

форм навчання). 

Соціальна сфера: ЗМІ; краса та здоров'я; нові медіа 

(блогсфера); реклама (на банерах, в газетах і журналах); 

кіноіндустрія; гастрономія та предмети загального вжитку; 

продукти харчування (процес приготування їжі); мода; засоби 

комунікації (телефони, гаджети, роумінг; туризм (нові назви 

видів спорту) та ін.. 

Для візуалізації зазначеного вище, та для зручності 

використання під час формування в учнів старших класів 

загально лінгвістичної компетенції було розроблено схему, 

що представлена на рисунку 1. 

Таким чином, було проаналізовано поняття неологізму 

та виокремлено ті види, що будуть доцільними для 

ознайомлення, роботи та формування загальнолігвістичних 

навичок роботи з англомовними неологізмами учнями 

старших класів. Було проаналізовано джерела поповнення 

нової лексики. Перспектива вбачається у розгляді 

дидактичних можливостей спрямованих на процес 

формування окреслених навичок та їх впровадження в 

навчальний процес. 
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Бухтоярова А. Р. Лінгводидактичні особливості 

вивчення англомовних неологізмів учнями старших 

класів. 

Мета статті – виокремити перелік неологізмів що 

можна використовувати учнями під час роботи у школі. Для 

вирішення такої мети необхідно проаналізувати існуючі у 

лінгвістиці класифікації неологізмів та сфер їх 

розповсюдження, зробити синтез наукового досвіду та 

розробити схему, яка стане опорою для формування 

загальнолінгвістичних навичок роботи учнями старших 

класів, що і є задачею дослідження. 

Ключові слова: англомовні неологізми, сфери 

вживання, класифікація неологізмів, учні старших класів. 

 

Бухтоярова А. Р. Лингводидактические 

особенности изучения англоязычных неологизмов 

учениками старших классов. 

Цель статьи – выделить перечень неологизмов, 

которые могут быть использованы учениками во время 

работы в школе. Для решения такой цели необходимо 

проанализировать существующие в лингвистике 

классификации неологизмов и сфер их распространения, 
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сделать синтез научного опыта и разработать схему, которая 

станет опорой для формирования общелингвистических 

навыков работы учениками старших классов, что и есть 

задачей исследования.   
Ключевые слова: англоязычные неологизмы, сферы 

употребления, классификация неологизмов, ученики старших 

классов.  

 

Bukhtoyarova А.R. Linguo-didactic peculiarities of 

English neologisms studying by high school students.  

The purpose of this article is to highlight the list of 

neologisms, which can be used by the students during their work 

at school. For this purpose it is necessary to analyze the existing 

linguistic classification of neologisms and areas of its distribution, 

to make a synthesis of the scientific experience and to develop 

procedures supporting the formation of General linguistic skills of 

the students of the senior classes, which is the objective of the 

study.  

Key words: English language neologisms, sphere of use, 

classification of neologisms for high school students. 

 

УДK  37.091/33:81’374=111 

Кобзарь Е.И.  

Высшее учебное заведение Укоопсоюза  

«Полтавский университет экономики и торговли» 

 

ТРЕНИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Называть сегодня тренинг новым методом, наверное, 

неуместно: это понятие  (англ. Training от train - учиться, 

воспитывать) приобрело необычайную популярность в связи 

с деятельностью Д. Карнеги (1915) и позже с практиками  К. 

Левина и К. Роджерса (1940). Хотя само слово «тренинг» 
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появилось в справочной литературе еще раньше, в конце 19 

века, а именно в Универсальном Лексиконе Пирера (1863) и 

означало «die Abrichtung u. Schulung der Pferde» дрессировка 

и обучения лошадей (к гонкам) [1, с. 749]. Да и в 

преподавании иностранных языков тренинговый метод 

используется уже давно, но, по нашему мнению, не в полной 

мере и в основном в частных языковых школах («Школа 

Марины Русаковой», «Advance», «Metland» и др.), а не в 

вузах. Вместе с тем, современный динамичный ритм жизни в 

глобализированном мире требует от высшей школы 

постоянной и последовательной активизации процесса 

обучения. Особенно это касается изучения иностранного 

языка: сегодня оно должна давать реальный результат 

(возможность общения) в максимально краткие строки. 

Поэтому следовало бы активнее использовать в вузовском 

преподавании иностранных языков тренинг как форму 

активного обучения, направленного на развитие знаний, 

умений, навыков и социальных установок студентов. 

Современный тренинг является тщательно спланированным 

процессом овладения знаниями, отработки умений и навыков, 

изменения или обновления личных взглядов и убеждений его 

участников. Этот процесс исследователи по-разному 

определяют, делая акцент на поставленных целях, а именно 

как: 

– тренировка, в результате которой происходит 

формирование и отработка умений и навыков, эффективного 

поведения; 

– форма активного обучения с целью получения новых 

знаний и их непосредственного использования в реальной 

или смоделированной практической деятельности; 

– метод создания ситуаций для самораскрытия 

участников и самостоятельного поиска ими способов 

решения собственных психологических проблем [2]. 
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Как метод активного обучения тренинг является 

эффективным для преподавания иностранного языка, 

поскольку его запланированным результата является не 

только получение новой информации (лексика, грамматика, 

фонетика), а в первую очередь применение полученных 

знаний на практике (речевая деятельность). 

 Преимущество тренинга как специфической формы 

обучения заключается в том, что он позволяет студенту не 

только максимально овладеть новыми знаниями, приобрести 

новые навыки и умения, но и пересмотреть свои ценности и 

приоритеты, развить определенные личностные качества, 

выбрать для себя такие формы поведения, которые 

соответствуют именно его ситуации и индивидуальности. На 

тренинге по иностранному языку акцент делается на том, 

чтобы практически овладеть определенными навыками 

(говорение, слушание, понимание, письмо) или моделями 

поведения (лингвострановедение), поскольку язык – это, 

прежде всего, устойчивые модели, структуры, паттерны. 

Благодаря этому именно тренинг дает возможность усвоить 

полученную информацию на 90 процентов. А как 

свидетельствует китайская мудрость, «скажи мне – и я 

забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне действовать 

самому – и я научусь». 

Тренинг определяется в справочной литературе как 

запланированный процесс модификации (изменения) 

отношения, знания или поведенческих навыков 

обучающегося, путем приобретения учебного опыта [2], а 

именно практический опыт владения иностранным языком 

является первоочередной задачей обучения. Важным 

аспектом тренингового метода является концентрация на 

определенной конкретной цели с тем, чтобы достигнуть 

эффективных результатов в одном виде деятельности или в 

определенной области. В изучении иностранного языка это 
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означает овладение конкретными навыками говорения, 

слушания, понимания или письма. 

Тренинг как метод обучения вообще, и иностранному 

языку в частности, имеет определенные преференции. 

Существенным преимуществом тренинга по сравнению с 

лекцией или семинаром есть то, что материал не только 

«начитывается», но и обрабатывается, затренировывается, 

закрепляясь в сознании участников тренинга. Главная роль (и 

основная нагрузка) в этом процессе отводится  

преподавателю, который в течение всего тренинга активно 

работает с мотивацией участников, стимулирует их интерес к 

изучаемому и пробуждает желание продемонстрировать 

личные достижения и личный опыт в данной сфере. Понятно, 

что такая работа требует от преподавателя не только 

специальной подготовки, но и значительной активизации и 

концентрации интеллектуальных, моральных и физических 

сил. Возможно, именно поэтому тренинг до сих пор не стал 

программной формой обучения в вузах: при той 

академической нагрузке, которую вынужден выполнять 

преподаватель, ему уже не хватает ни времени, ни сил на 

подготовку и проведении таких интенсивных занятий. 

Это вызывает сожаление. 

Ведь для процесса преподавания иностранного языка 

эффективной представляется и характерная для тренинга 

атмосфера раскованности и свободы общения между его 

участниками, климат психологической безопасности, что 

позволяет студентам говорить, не боясь ошибок, и легко 

отрабатывать полученные навыки. Важную роль здесь играет 

использование групповой динамики, то есть общения, 

поддержка и дружеские отношения между участниками 

учебного взаимодействия. Процесс обучения должен 

дарить его участникам радость новых знакомств, 

возможность уникального общения, способствовать 
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формированию навыков сотрудничества, открывать новые 

перспективы общения. 

С другой стороны, целью тренинга является 

подготовка его участников к требованиям и сложностям 

реальных жизненных условий, поэтому его составляющей 

является создания специальных стрессовых ситуаций, 

которые «выводять» участников из так называемой «зоны 

комфорта», что стимулирует активную работу мозга. 

Благодаря этому во время тренинга создается имитация 

реальной ситуации, что позволяет специалистам считать 

его подобным самой жизни в миниатюре и определять как 

«игру в жизнь, во время которой решаются реальные 

жизненные проблемы» [3]. 

Тренинг как метод обучения, соответствует 

основным дидактико-методическим принципам 

современного преподавания иностранного языка, 

акцентированных «Общеевропейскими требованиями к 

преподаванию иностранного языка», а именно: 

– компетентностность: учет компетенций как 

способностей и навыков, которыми обладает человек для 

решения стоящих перед ней задач, требует от участников 

тренинга осознания учебных целей и способа их 

достижения. То есть участники тренинга должны 

понимать, что именно они делают, с какой целью и каких 

результатов должны достичь; 

– действенность: способность активно пользоваться 

иностранным языком в действии (в различных жизненных 

ситуациях), выражая свою позицию и мысли понятно для 

других. Следует предлагать участникам тренингов темы и 

ситуации, важные для их повседневности, чтобы они 

могли использовать полученные знания и навыки в 

реальной жизни; 

– постановка задач: использование посильных для 

участников тренинга задач, нацеленных на решение 
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средствами языка коммуникативных проблем, которые 

отвечают их жизненным потребностям и непосредственно 

готовят к речевой деятельности за пределами учебной 

аудитории; 

– успешность: достижение поставленных целей 

(изучение, выполнение, практика поставленных задач) 

мотивирует и укрепляет веру в себя. Предложенные 

упражнения и задания должны содержать в себе модель 

или пример их успешного выполнения, который помог бы 

участникам тренинга самым достигать коммуникативные 

цели; 

– интерактивизация: побуждение к коммуникации и 

речевой деятельности в социальном контексте, что 

обеспечивает взаимодействие и личную активность 

участников во время динамичного учебного процесса. 

Интерактивность – движение, происходит между 

внешними объектами (отдельными людьми) и 

внутренними (в самом человеке, приводит к изменениям 

его взглядов, мыслей, поведения); 

– контекстуализация: подготовка и тренировка 

коммуникативной деятельности в различных социальных 

контекстах, целенаправленное создание ситуаций, 

максимально приближенных к аутентичным, фокусировка 

на содержании, а не на форме. Языковые шаблоны, 

модели или грамматические формы, которые тренируются, 

должны использоваться в реальной жизни; 

– персонализация: личностное направление речевой 

деятельности, учет содержательных интересов участников 

тренинга. Коммуникативные модели должны быть в 

значительной степени релевантными и учитывать 

интересы и опыт тех, кто их тренирует [4, с.28-30]. 

Тренинг как метод преподавания иностранного 

языка можно использовать как в программных 

дисциплинах, так и на факультативных курсах. Примером 
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факультативов по углубленному изучению иностранных 

языков могут быть тренинги «выходного дня» (формат 3 

(дня) х (по) 5 (часов) или 2х8) с целью установления 

конкретных навыков владения иностранным языком: 

восприятие речи на слух («Как научиться понимать 

иностранный язык?»), лексика («Как учить иностранные 

слова» / «Как выбирать необходимые иностранные 

слова»), устная речь (тренинг конкретных разговорных 

тем или ситуаций), грамматика (тренинг грамматической 

системы языка в целом или конкретных грамматических 

тем), письмо («Как быстро научиться правильно писать 

иностранные слова» / «Как правильно составить документ 

(CV, Resume, Bewerbung, мотивационное письмо)».  

На тренингах используются наиболее эффективные 

инновационные методики изучения иностранного языка, 

среди которых ассоциативные методы скоростного 

запоминания, «метод дождя», повторение по 

определенному временному алгоритму, «майнд Мепс», 

паттерны, методы театральной педагогики и др. Также 

популярны современные мультимедийные программы и 

Интернет-ресурсы, а именно: 

1) Интернет-упражнения и тесты; 

2) аудио записи (подкасты) с Интернета (например, 

BBC Radio, Deutsche Welle), фото та видео (YouTube, BBC 

Learning English, ELLO, dw.com ); 

3) игри в Интернете (например, World Travel), 

многочисленные проекты от British Council, Goethe-

Institut, Langenscheidt и других издательств; 

4) учебные и авторские платформы 

(LearningApps.org); 

5) учебные программы для изучения слов и 

активизации лексического запаса (ABBYY Lingvo и 

дополнение ABBYY Lingvo Tutor, Anki, Quzlet та ін.), для 

навичек письма (Spreaker, Voki и др.);  
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6) Интернет-ресурсы (Web 2.0-Tools): GoQR, 

Edupad, Quzlet, Tricider, Plickers и др. 

Таким образом, использование тренинговых 

методик в процессе изучения иностранных языков 

является не только целесообразным, но и необходимым, 

так как они активизируют учебно-познавательную 

деятельность студентов, повышают их мотивацию и 

самооценку, обеспечивают интерактивность занятий, 

повышают эффективность усвоения учебного материала, 

способствуют развитию критического мышления, 

индивидуальных особенностей и творческих способностей 

студентов. 
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Кобзар О.І. Тренінг як сучасний метод 

викладання іноземних мов 

У статті розглядається ефективність використання 

тренінгу у викладанні іноземних мов як практичного та 

ефективного методу опанування новими знаннями, 
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способу пізнання себе, неформального, конструктивного 

спілкування, способу формування бажаних умінь, 

навичок, моделей поведінки, форми розширення власного 

набутого досвіду. Використання тренінгового методу у 

поєднанні з інноваційними методиками запам’ятовування, 

активізації мовлення і сприйняття на слух сприяють 

прискореному  вивченню іноземної мови, розвитку 

практичних навиків її використання.  

Ключові слова: тренінг, метод, іноземна мова, 

мовлення, ефективність, компетенція, інтерактивність, 

контекстуалізація. 

 

Кобзарь Е.И. Тренинг как современный метод 

преподавания иностранных языков 

В статье рассматривается эффективность 

использования тренинга в преподавании иностранных 

языков как практического и эффективного метода 

освоения новых знаний, способа познания себя, 

неформального, конструктивного общения, способа 

формирования желаемых умений, навыков, моделей 

поведения, формы расширения собственного 

приобретенного опыта. Использование тренингового 

метода в сочетании с инновационными методиками 

запоминания, активизации речи и восприятия на слух 

способствуют ускоренному изучению иностранного языка, 

развития практических навыков ее использования. 

Ключевые слова: тренинг, метод, иностранный 

язык, говорение, эффективность, компетенции, 

интерактивность, контекстуализация  

 

Kobzar E.I. Training as a modern method of foreign 

languages teaching 

This article considered the effectiveness of training in 

teaching foreign languages, as well as practical and effective 
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method of mastering new knowledge and way of knowing 

yourself, informal constructive dialog method of forming a 

desired knowledge, skills, models of behaviour, forms of 

extension of its gained experience. Use of training method in 

combination with innovative methods of memorizing, 

intensification of speaking and perception by ear promote 

accelerated studying of a foreign language, development of 

practical skills of it’s use. 

Keywords: training, method, foreign language, speaking, 

efficiency, competence, interactivity, contextualization. 
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АНГЛОМОВНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ ЯК 

ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА В АСПЕКТІ 

РОБОТИ З УЧНЯМИ СТАРШИХ КЛАСІВ 

Важливішою ознакою високого рівня володіння 

мовленнєвою компетенцією є високій рівень сформованості 

лексичних навичок, що використовується учнями на під час 

вивчення англійської мови. Саме це і є головною метою під 

час вивчення англійської мови в середніх навчальних 

закладах. Високий рівень сформованості лексичних навичок 

сприяє вільному розумінню того, що говорить або пише 

співрозмовник, а також дає можливість успішно скласти 

зовнішнє незалежне оцінювання чітко розуміючи 

соціокультурні особливості мови, що вивчається.  

Англійська мова, як і будь яка мова світу має 

тенденцію до постійних змін – з’являються нові лексичні 

одиниці, в той час як застарілі слова поступово зникають з 

ужитку. Учні старших класів, за рахунок вивчення азів 

лексикографії мають змогу дослідити як теоретичні засади 
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даної науки, так і набути необхідних навичок з користування 

англомовними лексикографічними джерелами.   

Питанням вивченням лексикографії у загальному 

розумінні займалися В. Дубічинський, Н. Єгошина, 

Н. Кантишева, Є. Купріянов, М. Моисеев та ін. Але не 

зважаючи на розробленість окресленої проблеми існують 

неузгодженість між необхідністю до вивчення лексикографії 

та ступенем впровадження цього напрямку в загальноосвітній 

курс «Англійська мова» для учнів загальноосвітніх шкіл. 

Саме тому мета статті викормити перелік лексикографічних 

джерел що можна використовувати учнями під час роботи у 

школі. Для вирішення такої мети необхідно проаналізувати 

існуючі у лінгвістиці класифікації лексикографічних джерел, 

зробити синтез наукового досвіду та розробити схему, яка 

стане опорою для формування навичок роботи з учнями 

старших класів, що і є задачею дослідження. 

Термін «лексикографія» дослідники розуміється, не 

тільки як діяльність зі складання словників, а повноцінна 

наукова дисципліна зі своїми предметом вивчення, 

методологічними принципами, теоретичною та практичною 

проблематикою [1, с.  15]. Окрім цього, лексикографія тісно 

пов’язана з фонологією, лексикологією, стилістикою, 

семантикою, але ці дисципліни не можуть вирішити всіх 

лексикографічних проблем, таким чином сприяючи сприяє 

розвитку лінгвістики в цілому, являючи собою універсальну 

методологічну науку. 

На думку науковців, лексикографія набуває все 

більшої самостійності, де до загальних рис більшості нових 

словників англійської мови можна віднести: прагнення 

виділити лексикографію від теоретичної лінгвістики взагалі і 

від семантики особливо; виокремити словниковий опис мови 

від її граматичного опису, яка відображається насамперед в 

навчальних словниках; оновити лексикографічні прийоми і 

засоби (введення «ілюстраційних» визначень, оцінок 
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коректності використання того чи іншого слова в різних 

ситуаціях на підставі представницької «Мовної колегії» usage 

panel (що був апробований при складанні The American 

Heritage Dictionary of the English Language)) [2, с. 7 – 8]. 

Для визначення лексикографічних джерел, що можуть 

бути корисними для школярів, було проаналізовано безліч 

класифікацій, але виникла необхідність у виокремленні тих, 

що можуть стати у нагоді під час навчання в середній школі. 

саме тому, для відбору увага приділялася тим словникам, що 

вже користуються школярі; можуть бути корисними для 

збагачення словникового запасу; допоможуть пришвидшити 

та удосконалити процес навчання англійською мовою; 

розширять загальний кругозір.  

Загальновідомо, що словники поділяються на дві 

великі групи: енциклопедичні (пояснюють не слова, а 

предмети, явища, події) та лінгвістичні (містять значення 

слів, особливості їх використання в залежності від 

конкретних мовних ситуацій) [3, с. 65 – 66]. Для успішного та 

більш детального вивчення лексикографії слід приділяти 

увагу обом групам словників, але для учнів старших класів із 

середнім рівнем знань буде корисно зосередити свою увагу в 

більшості на лінгвістичних словниках для глибшого 

занурення в іншомовне середовище та набуття 

соціокультурної і лексикографічної компетенції. 

Окрім цього, серед лінгвістичних словників існують 

двомовні і одномовні, в яких слова розташовані, як у будь-

якому словнику, за алфавітом і пояснюються за допомогою 

цієї ж мови (тлумачні, історичні, етимологічні, 

термінологічні, синонімічні, фразеологічні, орфографічні, 

діалектні, частотні, інверсійні, словники іншомовних слів 

тощо) [4, с. 113]. Цікава класифікація запропонована 

А. Ніколенко, який виділяє монолінгвальні (діахронічні ‒ 

відображають розвиток англійського словникового запасу 

шляхом відтворення історії змін форми і значення для 
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кожного слова; синхронічні ‒ мають справу з вживанням та 

значенням сучасних слів англійської мови) та білінгв альні 

(містить флективну, дериваційну, семантичну і синтаксичну 

інформацію про лексичні одиниці, а також інформацію про 

написання і вимову) [5, с. 425]. 

А. Ніколенко запропонував різновиди спеціальних 

словників, що можуть бути класифіковані залежно від 

критеріїв, що були відібрані, а саме: сфера людської 

діяльності; тип лексичних одиниць (фразеологізми, 

абревіатури, неологізми, запозичення, прислів'я); відносини, 

що існують між ними (наприклад, словники 

синонімів) [5, с. 426]. Словники поділяються на лінгвістичні і 

нелінгвістичні (The Encyclopedia Britannica та The 

Encyclopedia Americana). 

На даний момент все більшу популярність набирає 

створення довідників до творів сучасників/словники мови 

письменників (словники, що подають лексико-

фразеологічний склад творів певного письменника (усієї його 

творчості, кількох або одного з творів). Особливо слід 

відзначити зростаючий інтерес лексикографів і лінгвістів до 

творів Дж. Роулінг, до яких за останні десять років створено 

значну кількість довідників, які за кількісним 

співвідношенням не поступаються словникам до творчості 

В. Шекспіра [6, с. 11] (Concordance of Shakespeare’s complete 

works, The Harry Potter Lexicon). 

Цікавими, та зручними у користування школярам 

будуть: словники неологізмів, що укладають на основі 

реєстру нових слів, які нещодавно з’явилися в мові (The 

Oxford Dictionary of New Words); синонімів (Webster’s New 

Dictionary of Synonyms); антонімів (Oxford English Dictionary 

for Schools: synonyms&antonyms); омонімів та паронімів (A 

dictionary of English homonyms : pronouncing and explanatory); 

фразеологізмів (Oxford Dictionary of English Idioms); 
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скорочень, або абревіатур, (Oxford Dictionary of 

Abbreviations).  

Частотними словниками називають словники, у яких 

кожна одиниця реєстру характеризується числом, що вказує 

на кількість її уживань (частоту) в обстежених текстах 

(вибірці). Частотні словники укладають для стилістичних та 

інших лінгвістичних потреб, для відбору лексичного 

мінімуму з іноземної мови, автоматичного опрацювання 

текстової інформації тощо (A Frequency Dictionary of 

Contemporary American English). Асоціативна лексикографія 

ставить своїм завданням вивчення особливостей 

відображення навколишнього світу у свідомості людини та 

процесу концептуалізації знань (Merriam-Webster’s Visual 

Dictionary). 

Римарій – досить давній вид словника (найперші з них 

були укладені китайськими мовознавцями ще до ІV ст.) 

характеризуються своєрідним добором поетичної лексики 

(McGill English Dictionary of Rhyme). Вони містять лише 

гнізда або пари тих слів і словоформ, що римуються і 

вживаються (реально чи потенційно) в одному поетичному 

мікротексті. 

Словники цитат – це організовані за алфавітним або 

тематичним принципом збірники найбільш відомих і 

частотних цитат з найрізноманітніших джерел. Він надає 

готові мовні засоби – цитати (з усім багатством смислових 

відтінків і асоціацій) для позначення ними подібних ситуацій, 

винесення суджень, характеристик (The Oxford Dictionary of 

Modern Quotations). 

Навчальний словник – це лексикографічний твір будь-

якого типу та обсягу, спеціально призначений для надання 

допомоги у вивченні мови як засобу передачі своїх і 

сприйняття чужих інформаційних (The Advanced Learner’s 

Dictionary of Current English).  
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По мірі удосконалення комп’ютерних технологій 

розширювалися можливості й функції електронних 

словників, які слугували не тільки засобами збереження 

лінгвістичної інформації, складовими елементами систем 

обробки мови, машинного перекладу, але й могли виконувати 

такі функції, як навчання мові, швидкий пошук (ABBYY 

Lingvo, Wiktionary). 

На сьогоднішній день серед навчальних словників 

особливу групу складають ілюстровані (illustrated) і візуальні 

(picture) довідники: перші реєструють графічні ілюстрації для 

реалізації деяких допоміжних функцій (скорочення текстової 

інформації, опис окремих термінів і реалій), другі за 

допомогою візуалізації образів дозволяють користувачеві 

краще зрозуміти і запам'ятати нову лексику. Активне 

використання ілюстрованих та візуальних словників сприяє 

полегшенню сприйняття матеріалу, в ігровій візуальній формі 

з’явиться можливість обробляти більше лексичного 

матеріалу, швидше та якісніше поповнювати словниковий 

запас у візуальній формі (Macmillan School Dictionary). 

Практично немає ніякої можливості надати в одному 

словнику всю вичерпну інформацію, яка відповідала б 

абсолютно всім потребам користувачів, ось чому у всіх 

класифікаціях словників присутня така ознака, як розмір або 

об’єм словника; останнім часом з'являються і словники 

нового формату – gem dictionaries, особливо популярні серед 

студентів і школярів завдяки зручному формату і 

компактному викладенню матеріалу. Ці невеликі словники 

зручні тим, що вони надають практичні знання – містять 

визначення слів, що потрібні для щоденного спілкування, 

поради щодо орфографії та вимови. Такі словники зручно 

використовувати на заняттях для розвитку усіх видів 

діяльності, а працюючи з більш ґрунтовними 

лексикографічними джерелами, можна користуватися їх 

електронною версією або давати на домашнє опрацювання 
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учнями; прикладом такого словника є Collins English 

Dictionary (Collins Gem). 

На ринку лексикографічної продукції з'явилася велика 

кількість довідників, об'єктом опису яких стали певні групи 

лексики, в тому числі нестандартної, сленгової. Безумовно, у 

педагогічній практиці не слід оминати таке поняття як сленг, 

особливо при роботі з учнями старшої школи. Але підлітки 

постійно спілкуються в Інтернеті, читають зарубіжні он-лайн 

видання, дивляться іноземні шоу та новини, саме тому без 

елементарного знання англійського сленгу учні можуть 

втратити великий пласт іншомовної культури, не вміти 

орієнтуватися в різноманітних мовних ситуаціях, правильно 

зрозуміти сучасні тексти та мову ЗМІ; прикладом словника 

сленгу є Official Dictionary of Unofficial English. 

Сьогодні технічні засоби нового покоління надають 

багато освітніх можливостей, що робить їх ефективними 

засобами навчання. Завдяки сучасним мобільним технічним 

засобам (планшетам, смартфонам, ультрабукам, нетбукам, 

ноутбукам, кишеньковим персональним комп’ютерам, тощо) 

стало можливо навчатися в будь-якому місці й у будь-який 

зручний час. Науковці підкреслюють, що використання 

мобільних технічних засобів навчання під час вивчення 

іноземної мови сприяє: подоланню комунікативного бар’єру; 

формуванню навичок дослідницької діяльності; створенню 

підвищеної мотивації до оволодіння мовленнєвими 

навичками та використання їх у реальних міжособистісних 

навчальних і ділових контактах.  

Використовуючи словники у вигляді мобільних 

додатків, учні та викладачі можуть надсилати текст по 

електронній пошті, вирізати, копіювати і вставляти, 

обмінюватися інформацією всередині групи; мобільні 

пристрої можуть бути використані в будь-якому місці, в будь-

який час(ABC Dict Offline, ABBYY Lingvo, Talk Translate, 

HedgeDict). Учні мають можливість вибору змісту навчання з 
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урахуванням їх інтересів, в результаті чого процес навчання 

орієнтований на саме на учнів. Гнучкість та негайний доступ 

до інформації, необхідної для конкретної роботи, дозволяє за 

допомогою мобільних пристроїв підвищити продуктивність 

праці; самостійне навчання і негайне надання контенту за 

запитом, надає користувачам можливість пройти навчання в 

поза навчальний час і створює умови для спільного навчання 

та взаємодії. Словники у вигляді мобільних додатків можуть 

задовольнити всім потребам користувача: перекладні та 

тлумачні (Advanced English Dictionary and Thesaurus, ABC 

Dictionary Offline, WordBook – English Dictionary and 

Thesaurus, Dictionary.com, HedgeDict, Webster 

MultiDictionary); словники фразеологізмів (Idioms and Phrases 

Dictionary), словники сленгу (Urban Dictionary), 

автоматичного перекладу (Translate All Languages, Talk 

Translate, Speak&Translate) тощо. Дані словники мають 

широку базу даних слів, приклади їх вживання у реченнях, 

синоніми, транскрипцію, частоту вживання, можливість 

прослухати правильну вимову того чи іншого слова.  

Отже, підсумовуючи сказане, виникла необхідність у 

створенні авторської схеми словників, що можуть бути 

використані для ознайомлення учнями середніх навчальних 

шкіл та які були б доречними та ефективними в процесі 

формування навичок роботи учнів старших класів з 

англомовними лексикографічними джерелами. 

Для візуалізації зазначеного вище, та для зручності 

використання під час формування в учнів старших класів 

лексикографічної грамотності було розроблено перелік 

словників, що млже бути використаний під час підготовки 

учнів старших класів. 

За призначенням:  

• наукові: The Concise Oxford Dict. of Linguistics;  

• навчальні: The Advanced Learner’s Dictionary of 

Current English. 
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Нелінгвістичні: The Encyclopedia Britannica, 

Dictionary of Grammar Terminology. 

Історичні: Historical Thesaurus of the Oxford English 

Dictionary. 

Етимологічні: A Dictionary of English Etymology, 

Online Etymology Dictionary. 

Лінгвістичні: 

 фразеологізмів, неологізмів:, синонімів та антонімів:: 

Oxford Dict. of English Idioms; Oxford English Dict. for Schools: synonyms 

& antonyms; The Oxford Dict. of New Words;  

 сленгу, діалектизмів: R.A. Spears Slang and Euphemisms; 

The English Dialect by J. Wright;  

 граматичні: The Oxford Dict. of English Grammar; 

 орфографічні: English Spelling Dict.;  

 омонімів: A Dict. Of English Homonyms: pronouncing and 

explanatory;  

 абревіатур, словники скорочень та лінгвістичної 

лексики, професійних слів:  : Abbreviations and acronyms Dict.; Dict. of 

Architecture and Construction, Dict. of Media and Communications 

 цитат: Columbia Dict. of Quotations; 

 частотні, словотворчі, сполучуваності:: Building 

Vocabulary: Prefixes, Roots and Suffixes; Macmillan Collocation Dict., A 

Frequency Dict. of Contemporary American English;  

 труднощів: The Hutchinson Dict. of Difficult Words;  

 ілюстровані: Macmillan School Dict.;  

орфоепічні, власних імен: A Dictionary of First Names; English 

Pronouncing Dict.. 

Електронні: 

 мобільні додатки: ABC Dict. Offline, ABBYY Lingvo, Talk 

Translate, HedgeDict.; 

 з автоматичним перекладом: ProlingOffice, Promt;  

 з інтерактивним перекладом: Glosbe;  
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 прості (1 база даних): Cambridge Advanced Learner’s 

Dict.;  

 складні (2 та більше баз даних): ABBYY 

Стилістичні: 

Wales K.A. Dictionary of Stylistics;  

 авторські, рим: The Harry Potter Lexicon; McGill 

English Dictionary of Rhyme; 

 алюзій, метафор, епітетів: The Oxford Dictionary 

of Allusions; Sommer E. Metaphors Dict.; A Dictionary of 

Epithets and Terms of Address. 

За порядком викладення матеріалу:  

 алфавітні: Collins English-Ukrainian Dictionary;  

 ідеографічні: Thesaurus of English Words and 

Phrases; 

 асоціативні: Merriam-Webster’s Visual Dictionary, 

The Internet Picture Dictionary. 

Таким чином, було проаналізовано поняття 

лексикографі та виокремлено словники, що будуть 

доцільними для ознайомлення, роботи та формування 

навичок роботи з лексикографічними джерелами з учнями 

старших класів. Перспектива вбачається у розгляді 

дидактичних можливостей спрямованих на процес 

формування окреслених навичок та їх імплементація в 

навчальний процес. 
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Кокнова Т.А., Зіньковська О.В., Англомовна 

лексикографія як лінгводидактична проблема в аспекті 

роботи з учнями старших класів. 

У статті проаналізовано поняття лексикографі та 

виокремлено словники, що будуть доцільними для 

ознайомлення, роботи та формування навичок роботи з 

лексикографічними джерелами з учнями старших класів. 

Перспектива вбачається у розгляді дидактичних 

можливостей, спрямованих на процес формування 

окреслених навичок та їх імплементація в навчальний процес. 

Ключові слова: англомовна лексикографія, учні 

старших класів, лексикографічні джерела, класифікації 

словників. 
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Кокнова Т.А., Зиньковская Е.В., Англоязычная 

лексикография как лингводидактическая проблема в 

аспекте работы с учениками старших классов. 

В статтье было проанализировано понятия 

лексикография и выделены словари, которые будут 

уместными для ознакомления, работы и формирования 

навыков работы с лексикографическими источниками с 

учениками старших классов. Перспектива рассматривается в 

рассмотрении дидактических возможностей, направленных 

на процесс формирования очерченных навыков и их 

имплементация в учебный процесс. 

Ключевые слова: англоязычная лексикография, 

ученики старших классов, лексикографические источники, 

классификации словарей. 

 

Koknova T.A., Zinkovska O.V., Lexicography of 

English language as a linguodidactic issue in the aspect of 

working with high school students. 

The conception of lexicography was analyzed and were 

distinguished the dictionaries, that can be used as an introductory 

material, and a source of formation of high school students skills 

of using the lexicography sources. The prospect is considered in 

consideration of didactical opportunities, directed on the process 

of formation outlined skills and their implementation into the 

process of studying.  

Keywords: English lexicography, high school students, 

lexicographic sources, classifications of dictionaries. 

 

УДК 37.015.3:005.32 

Мушинська Ю.В. 

ДЗ «Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка» 

 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

214 

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО 

ОВОЛОДІННЯ ВМІННЯМИ ІНШОМОВНОГО 

СПІЛКУВАННЯ 

 

Розвиток суспільства на сучасному етапі пред'являє 

нові вимоги до школи щодо вдосконалення навчально-

виховного процесу. У зв'язку з цим проблема мотивації 

навчання є однією з найбільш актуальних, оскільки вона 

визначає ефективність здійснення навчального процесу. 

Відомо, що позитивне або негативне відношення школяра до 

навчання може бути причиною його успішності або 

неуспішності. Тому є виправданим пошук нових підходів до 

подальшого вдосконалення змісту, форм і методів навчання в 

цілях позитивного впливу на мотивацію учнів. Один з таких 

підходів полягає у визначенні шляхів, дидактичних умов і 

системи засобів позитивного впливу на процес формування 

мотивів навчання у школярів. 

Розвиток мотивації навчальної діяльності являє собою 

один з основних аспектів проблеми цілісного розвитку 

особистості у навчанні. У зв'язку з цим необхідно насамперед 

визначитися із співвідношенням понять "навчання" і 

"розвиток". У зв'язку зі зміною і переглядом цінностей і цілей 

шкільної освіти в сучасних умовах розвиток особистості в 

процесі навчання передбачає формування творчо активної і 

соціально зрілої особистості [16, с. 112].  

Загальновизнаним ключем до розуміння зазначеного 

співвідношення є обґрунтоване Л. С. Виготським положення 

про "зону найближчого розвитку". "Педагогіка, – писав Л. С. 

Виготський, – повинна орієнтуватися не на вчорашній, а на 

завтрашній день розвитку дитини. Тільки тоді вона зуміє 

викликати у процесі навчання життя ті процеси розвитку, які 

зараз лежать у зоні її найближчого психічного розвитку" [3, с. 

251]. "Дитина не розвивається спочатку, а потім виховується і 

навчається, – підкреслював С. Л. Рубінштейн, – вона 
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розвивається, навчаючись, і навчається, розвиваючись" [18, с. 

8].  

Ці положення застосовні і по відношенню до мотивів 

як новоутворень, що виявляються і/або формуються, інакше 

кажучи, розвиваються в навчальній діяльності. Однак, 

наголошує М. В. Ляховицький, не всяке навчання може 

ефективно вирішувати проблему розвитку адекватних 

діяльності навчання мотивів, але тільки таке, яке веде за 

собою розвиток: "навчання має вести розвиток вперед" [12, с. 

33].  

За твердженням Н. Д. Гальскової, термін "мотивація" 

являє собою більш широке поняття, ніж термін "мотив".  

Слово "мотивація" використовується в сучасній психології в 

двох значеннях: як система факторів, що детермінують 

поведінку, і як характеристика процесу, який стимулює і 

підтримує поведінкову активність на певному рівні [4, с. 58]. 

І. В. Архипова визначає мотивацію як сукупність 

причин психологічного характеру, що пояснюють поведінку 

людини, її початок, спрямованість і активність [1, с. 5].   

За дефініцією В. І. Загвязинського, мотив – це 

спонукання до вчинення поведінкового акту, породжене 

системою потреб людини і в різному ступені усвідомлюване 

або неусвідомлюване нею взагалі [7, с. 48]. 

Навчальна мотивація визначається 

О. О. Насиновською як особий вид мотивації, що включений 

до навчальної діяльності.  Під мотивом навчання науковецб 

розуміє спрямованість учня на різні аспекти навчальної 

діяльності [17, с. 40]. 

І. О. Зимня встановила, що навчальна мотивація 

визначається цілою низкою специфічних для тієї діяльності, 

до якої вона входить, чинників.  По-перше, вона визначається 

самою освітньою системою, освітнім закладом; по-друге, – 

організацією освітнього процесу; по-третє, – суб'єктивними 

особливостями учнів (вік, стать, інтелектуальний розвиток, 
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здібності, рівень прагнень, самооцінка тощо); по-четверте, – 

суб'єктивними особливостями педагога і перш за все 

системою його відношень до учня, до справи; по-п'яте, – 

специфікою самого предмета [8, с. 105].   

До факторів, що сприяють формуванню пізнавальних 

мотивів, О. С.  Симакова відносить: оновлення змісту і 

зміцнення міжпредметних зв'язків;  вдосконалення методів 

навчання, перш за все проблемно-розвиваючого;  

модернізація структури уроку;  розширення форм самостійної 

роботи на уроці;  активізація діяльності школярів на уроці;  

система роботи з виховання прийомів самоосвіти [18, с. 10].  

До числа прийомів самостійної роботи, що позитивно 

впливають на розвиток мотивів навчання, Г. І. Щукина 

відносить: прийоми пошуку додаткової інформації, 

раціональної організації часу, усвідомлення узагальнених 

способів вирішення задач тощо. Підкреслюючи важливу роль 

спільної роботи школярів у формуванні мотивації навчання, 

авторка зазначає, що "соціальні мотиви можуть підтримувати 

інтерес до навчання там, де не сформовані пізнавальні 

інтереси" [20, с. 153]. 

З. І. Кличниковою описано три групи потреб, що 

спонукають до навчально-пізнавальної діяльності: 

пізнавальні, які задовольняються в процесі придбання нових 

знань і способів вирішення проблем; соціальні, 

задовольняються у взаємодії "учитель-учень" і "учень-учень";  

потреби досягнення успіху й уникнення неуспіху, що 

актуалізуються рівнем складності навчальних завдань.  

Фактором, що впливає на актуалізацію тих чи інших потреб, 

виступає спосіб організації навчального процесу.  Типовим 

прикладом такого способу може служити проблемне 

навчання, яке актуалізує пізнавальні потреби.  Одним з 

ключових моментів мотивування навчальної діяльності, за 

твердженням дослідниці, є інтеракція "учитель-учень" [9, с. 

93]. 
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Мотив навчання – це спрямованість учня на різні 

аспекти навчальної діяльності. Якщо активність учня 

спрямована на роботу з самим досліджуваним об'єктом, то в 

цих випадках можна говорити про різні види пізнавальних 

мотивів. Якщо активність учня спрямована в ході навчання на 

відносини з іншими людьми, то мова йде про різні соціальні 

мотиви. В основі мотивації, пов'язаної зі змістом і процесом 

навчання, лежить пізнавальна потреба. Пізнавальна потреба 

народжується з потреби у зовнішніх враженнях і потреби 

активності і починає проявлятися рано, в перші дні життя 

дитини. 

Основною метою навчання іноземних мов є 

оволодіння учнями іноземною мовою як засобом спілкування 

і здійснення в цьому процесі виховання, освіти і розвитку 

особистості учня [6, с. 8]. 

Цілі навчання іноземної мови в середніх навчальних 

закладах представлені в Державному освітньому стандарті з 

освітньої галузі "Іноземна мова" [5]. Вони визначають 

очікувані результати навчальних досягнень учнів в 

оволодінні іноземною мовою за період навчання в 

середньому навчальному закладі. 

У сучасній методиці навчання англійської мови, у 

тому числі іншомовного спілкування, у середніх навчальних 

закладах висуваються чотири цілі: практична, виховна, 

освітня і розвиваюча. 

Як зазначає С. Ю. Ніколаєва, практична мета є 

провідною. Вона передбачає практичне опанування учнями 

умінь мовлення на рівні, достатньому для здійснення 

іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої 

діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі в типових 

ситуаціях. 

Зміст навчання відповідає на запитання "Чого 

навчати?" Зміст навчання іншомовного спілкування має 

забезпечити досягнення головної мети навчання, яка, зазначає 
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Г. І. Щукіної, полягає у тому, щоб навчити учнів спілкуватися 

англійською в типових ситуаціях повсякденного життя в 

межах засвоєного програмного матеріалу [18, с. 84]. 

За визначенням Р. П. Мільруд, зміст навчання 

іншомовного спілкування складається з трьох компонентів – 

лінгвістичного, психологічного і методологічного [15, с. 10]. 

Лінгвістичний компонент полягає в навчанні учнів в 

послідовності від мовлення як процесу використання мовних 

засобів в комунікативних цілях і продуктів цього процесу до 

мови як соціально значимого коду і правилам його 

функціонування на основі положень науки. Психологічний 

компонент – це формування в учнів мовленнєвих умінь та 

навичок для користування англійською мовою в 

комунікативних цілях, на основі теорії мовленнєвої 

діяльності, яка розроблена в психології. Методологічний 

компонент – формування в учнів раціональних прийомів 

навчання: придбання знань шляхом спостереження за 

фактами мови і шляхом їх аналізу; формування роботи з 

навчальним матеріалом; оволодіння правилами виконання 

завдань, оволодіння самоконтролем на основі 

Для того щоб урок був цікавим, захоплюючим, щоб 

розвивався пізнавальний інтерес школярів, і росла їх творча 

розумова активність, учитель повинен пробудити в учня такі 

мотиви, що постійно будуть направляти його на процес 

навчання, він має створити в свідомості учня гармонію 

інтересів, прагнень  і бажань, пов'язаних з навчанням, тобто 

вчитель повинен вміти мотивувати навчальний процес.  

Ефективність розвитку позитивної мотивації учнів до 

оволодіння вміннями іншомовного спілкування багато в чому 

залежить від того, які засоби і технології використовуються у 

навчанні іноземної мови. 

Засоби навчання іншомовного спілкування – це 

важливий невід'ємний компонент навчального процесу з 

іноземної мови в середніх навчальних закладах. Визначення 
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засобів навчання – це відповідь на запитання "За допомогою 

чого навчати?" Отже, засобами навчання можуть бути 

різноманітні матеріальні предмети, які допомагають учителю 

організувати ефективне навчання іноземної мови, а учням – 

успішно оволодівати нею [21, с. 180]. 

Л. С. Панова виокремлює наступні вимоги до засобів 

навчання іншомовного спілкування, вони мають [13, с. 240]: 

а) виступати в матеріальній формі і виконувати свою 

основну функцію, а саме – бути таким засобом праці, який 

забезпечує реалізацію діяльності вчителя і діяльності учня у 

навчальному процесі з іноземної мови; 

б) бути орієнтованими на цілі навчання, тобто сприяти 

досягненню цілей у процесі навчання іноземної мови; 

в) бути інструментами реалізації методів і прийомів, 

що застосовуються у навчальному процесі, і забезпечувати 

управління діяльністю вчителя і діяльністю учня; 

г) відповідати сучасним досягненням методики 

навчання іноземних мов і забезпечувати реалізацію новітніх 

технологій навчання іноземної мови. 

Згідно з такими критеріями як значущість, 

призначення та застосування технічної апаратури засоби 

навчання іншомовного спілкування розподіляються на 

основні та допоміжні; для вчителя і для учня; технічні та 

нетехнічні [10, с. 276]. 

Н. Ф. Бориско підкреслює, що в ідеалі усі засоби 

навчання мають бути представлені в навчально-методичному 

комплексі (НМК). В такому разі НМК і є основним засобом 

навчання у всій повноті його компонентів, що складається із 

[2, с. 19]:  

- підручника,  

- книжки для вчителя,  

- лінгафонного практикуму,  

- комп'ютерних програм,  

- слайд-шоу,  
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- презентацій,  

- аудіо- та відеозасобів,  

- таблиць тощо. 

Ті засоби, які вчитель використовує додатково до 

основних засобів навчання, вважають допоміжними:  

- спеціально підібрані серії малюнків,  

- виготовлені вчителем роздавальні навчальні 

картки, таблиці, схеми, ілюстровані журнали,  

- афіші,  

- фотографії 

- слайди та ін. 

Обираючи засоби навчання іншомовного спілкування, 

передусім підручник, слід пам'ятати про їх відповідність 

віковим особливостям учнів, рівню їх мовної та мовленнєвої 

підготовки, реаліям сучасного життя, вимогам чинної 

програми. 

Усі засоби навчання іншомовного спілкування 

призначені для вчителя і для учня.  

Комплект для вчителя містить [14, c. 132]: 

- Державний стандарт;  

- Програми з іноземної мови, 

- книгу для вчителя; 

- посібник для позакласної роботи, набір аудіо- і 

відеофонограм, таблиць, малюнків,  

- збірник вправ,  

- магнітну дошку,  

- набір слайдів, діафільмів. 

Технічні засоби навчання (ТЗН) – ті засоби, що 

потребують використання технічної апаратури. Інші засоби є 

нетехнічними. Серед технічних засобів навчання, методика 

яких досить ретельно розроблена, А. Є. Козлова виділяє 

відеограму, фонограму, відеофонограму [10, с. 276]. 

Слід зазначити, що навіть при мінімальній 

забезпеченості навчального процесу технічною апаратурою 
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неможливо навчати англомовного спілкування без 

застосування певних технічних засобів навчання. До таких, у 

першу чергу, М. О. Кучма відносить відеофонограму. 

Обов'язковою є наявність текстової підтримки відеоряду, 

оскільки учні у такому разі мають можливість безпосередньої 

роботи з текстом; необхідний додаток, що включає 

методично організовані завдання і вправи, необхідні для 

розвитку іншомовного спілкування.  Методисти наводять той 

факт, що за 30 хвилин презентації учбового відеоматеріалу 

можна вводити 10-15 нових слів, що відповідає середньому 

об'єму короткочасної пам'яті [11, с. 15]. 

Аудіовізуальні засоби, виступаючи одним з аспектів 

навчання англійської мови, має основну мету: тренування з 

опорою на відеоряд і на текстову підтримку. Для цього 

відбирають різноманітні матеріали: художні, документальні, 

мультиплікаційні фільми; записи художньо-публіцистичних, 

інформаційних та інших телепередач; тощо. 

Останнім часом досить активно розробляється 

методика використання комп'ютерних програм, які 

набувають сьогодні все більшого застосування. Комп'ютерні 

програми, що реалізуються за допомогою найсучасніших 

моделей комп'ютерів у системі Multimedia, відкривають 

широкі можливості для удосконалення процесу навчання 

іншомовного спілкування, підвищення його ефективності. Це 

зумовлено наявністю в комп'ютерних програмах нових 

дидактичних функцій, які неможливо відтворити, наприклад, 

у відеофонограмі. Крім того, що комп'ютерна програма 

забезпечує сприймання інформації через слуховий та зоровий 

канали, вона дозволяє також здійснити навчання і контроль 

засвоєння англійської мови в різних режимах самостійного 

пошуку і на різних рівнях складності [19, с. 9]. 

Використання на уроках образних наочних засобів 

(малюнки, ілюстрації, різні предмети, що відповідають темі 

уроку) сприяють формуванню позитивної мотивації в учнів, 
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розвивають інтерес, сприяють розвитку чуттєвого 

сприйняття, уяви. Картки різного характеру також є 

мотивуючим засобом.  Під час роботи напружено працює 

мозок, учень згадує вивчену тему, його охоплює дух 

змагання, він не хоче залишитися в останніх і тому докладає 

всіляких зусиль для виконання завдання. Такі прийоми 

роботи збагачують лексичний запас, розвивають граматичні і 

мовленнєві навички, організовують дітей, включають 

кожного учня в навчальну діяльність. 

Отже, засоби формування позитивної мотивації учнів 

до оволодіння вміннями іншомовного спілкування мають 

важливе значення для забезпечення повноцінної та 

ефективної організації навчальної роботи учнів  на уроці з 

метою оволодіння іншомовною діяльністю. Засобами 

навчання можуть бути різноманітні матеріальні предмети, які 

допомагають учителю організувати ефективне навчання 

іноземної мови, а учням – успішно оволодівати нею. 

Використання будь-яких засобів навчання має бути 

узгодженим з усією системою навчання іншомовного 

спілкування, співвідноситись з її принципами і цілями. Це 

означає, що дії учнів, наприклад, при роботі з ТЗН, мають 

бути вмотивованими, вправи повинні зумовлювати 

зверненість та ситуативність, які є характерними для 

реального процесу спілкування. Застосування новітніх 

інформаційних технологій в навчанні іншомовного 

спілкування значно сприяє формуванню позитивної мотивації 

в учнів, оптимізації освітнього процесу і його переходу на 

якісно новий рівень розвитку. 
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Мушинська Ю.В. Формування позитивної мотивації 

учнів до оволодіння вміннями іншомовного спілкування. 

Стаття присвячена дослідженню особливостей формування 

позитивної мотивації в учнів до оволодіння вміннями 

іншомовного спілкування. Розгляд відповідної наукової проблеми 

дає можливість, по-перше, розглянути зміст та мету формування 

позитивної мотивації учнів до оволодіння вміннями іншомовного 

спілкування, по-друге – з’ясувати засоби формування позитивної 

мотивації учнів до оволодіння вміннями іншомовного 

спілкування. 

Ключові слова: мотивація, способи розвитку мотивації, 

навчально-пізнавальна діяльність, зміст навчання, засоби 

формування позитивної мотивації. 

 

Мушинская Ю.В. Формирование положительной 

мотивации учащихся к овладению умениями иноязычного 

общения. 

Статья посвящена исследованию особенностей 

формирования положительной мотивации учащихся к овладению 

умениями иноязычного общения. Рассмотрение соответствующей 

научной проблемы дает возможность, во-первых, рассмотреть 

содержание и цели формирования положительной мотивации 

учащихся к овладению умениями иноязычного общения, во-

вторых – выяснить средства формирования положительной 

мотивации учащихся к овладению умениями иноязычного 

общения. 
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Ключевые слова: мотивация, способы развития 

мотивации, учебно-познавательная деятельность, содержание 

обучения, средства формирования положительной мотивации. 

 

Mushinskay Yu.V. Formation of the positive motivation of 

students to master skills of foreign language communication. 

The article deals with research of features of formation of 

positive motivation of students to master the skills of foreign language 

communication. A review of the relevant scientific problems gives an 

opportunity, first, to consider the content and purpose of formation of 

positive motivation of students to master the skills of foreign language 

communication, second, to find out the means of formation of positive 

motivation of students to master the skills of foreign language 

communication. 

Keywords: motivation, ways of development of motivation, 

educational-cognitive activity, content of training, means of formation 

of positive motivation. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ТЕКСТАМИ ДЛЯ 

ЧИТАННЯ НА СЕРЕДНЬОМУ ТА СТАРШОМУ 

ЕТАПАХ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

Соціальні й економічні перетворення, що відбуваються 

у сучасній Україні, збіглися із загальносвітовими 

тенденціями переходу від індустріального суспільства до 

інформаційного. Це не могло не вплинути на вимоги, які 

висуває держава до освіти, – розвиток особистості, здатної 

активно брати участь у житті суспільства, жити в умовах 

полікультурного простору, займатися своєю освітою 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

227 

впродовж всього життя. Адекватне розуміння усного і 

писемного мовлення відповідно до умов і цілей спілкування, 

володіння різними видами читання, способами інформаційної 

переробки тексту стають важливими умовами адаптації 

особистості в інформаційному середовищі. 

Читання, як відомо, займає одне з найважливіших 

місць за частотою і важливістю його використання в різних 

сферах міжкультурної комунікації. Людину оточує велика 

різноманітність текстів. У рамках рідної культури увага не 

акцентується на специфіці текстів, які сприймаються як 

природне явище життя свого народу. При взаємодії з таким 

різноманіттям іншомовних текстів часто виникають труднощі 

і нерозуміння. Це пов’язано зі специфікою іншомовного 

тексту. Такий текст презентує, з одного боку, особливості 

функціонування іноземної мови, а з іншого боку інформацію 

про національно-культурну специфіку народу, його культурні 

традиції і повсякденну поведінку. Виникає необхідність 

організувати процес навчання читання різноманітних текстів 

як продукту культури з позиції формування в учнів здатності 

здійснювати міжкультурне спілкування. 

Читання вважається найбільш важливим місцем 

роботи в практиці навчання іноземним мовам. Адже саме 

читання (як на це вказують вітчизняні і зарубіжні методисти) 

визначає надалі успіх або неуспіх всього практичного 

навчання мові. З одного боку, читання іноземною мовою є 

засобом здобуття знань в області різних видів мовленнєвої 

діяльності даної іноземної мови, які допоможуть 

адаптуватися в іншомовному комунікативному середовищі. З 

іншого боку, навички читання текстів іноземною мовою 

дозволяють зрозуміти культуру країни мови, що вивчається, і 

застосовувати знання про культуру відповідно до 

комунікативної ситуації. Крім того, читання іншомовних 

текстів позитивно впливає на формування світогляду і 

кругозору учня. Проте багато питань, пов'язаних з навчанням 
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читання іноземною мовою і культурою іншомовного читання, 

залишаються невивченими. Зокрема, проблема роботи з 

текстами для читання на середньому та старшому етапах 

навчання англійській мові. 

Недостатня розробленість аспекту навчання читання є 

очевидною. Читання виступає одним із головних видів 

мовленнєвої діяльності. Воно може виступати як метою, так і 

засобом навчання. За допомогою читання учень залучається 

до наукових і культурних досягнень людства, знайомиться з 

мистецтвом і життям інших народів. Процес читання надає 

величезного впливу на формування особистості. За 

допомогою читання збагачується активний і пасивний 

словниковий запас слів в учнів, формуються граматичні 

навички. Отже, лише систематична робота над даним видом 

мовної діяльності, починаючи з початкових класів, дозволить 

учням досягти рівня володіння мовою у відповідності до 

програм загальноосвітніх шкіл. Постає необхідність 

підвищення значимості читання у навчанні. 

Водночас актуальність проблеми формування 

іншомовної компетентності в читанні зумовлюється 

потребою її дослідження в контексті компетентнісного 

підходу: необхідно визначити сутність навчання читання 

учнів середньої і старшої школи, уточнити цілі її формування 

в школі, охарактеризувати зміст та засоби формування 

навичок й умінь роботи з текстами для читання, описати 

систему вправ для роботи з текстами для читання. 

Актуальність дослідження обумовлюється також тим, що 

сьогодні в учнів старшої і середньої школи спостерігається 

низька мотивація до вивчення англійської мови, тому що цей 

процес вимагає багато зусиль, часу й завзятості. Невіра в свої 

сили і небажання здолати труднощі, призводить до зниження 

рівня читання англійської мовою. Тому головне завдання 

учителя – знайти дидактичні засоби і методи, які б викликали 

інтерес до вивчення англійської. 
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Отже, з огляду на вищезазначене, метою статті є 

дослідження сучасних стратегій розвитку навичок роботи з 

текстами для читання на середньому та старшому етапах 

навчання англійській мові. 

У процесі навчання іноземних мов читання має 

займати чільне місце, проте останнім часом спостерігається 

недооцінка ролі читання при вивченні іноземних мов. 

Направленість на практичне оволодіння іноземною мовою 

призвела до посилення тенденції навчати розмовної мови, що 

виразилась в гіршому ставленні до читання в школі на уроках 

іноземної мови. Між тим дуже часто вміння читати повинно 

бути на першому місці, наприклад, в технічних і немовних 

вузах воно повинно стати основною установкою навчання. О. 

В. Ігнатова відзначає, що люди, які багато читають іноземною 

мовою, зберігають уміння говорити цією мовою довше, ніж 

люди, що читають мало і під час вивчення мови не надають 

великої уваги інтенсивному читанню іноземною мовою [5, 

с. 12]. 

За Г.А. Чередніченко, читання – це особливий вид 

мовної діяльності, процес одночасного сприйняття і 

розуміння письмового тексту. Це глибоко внутрішній процес, 

що полягає в інтерпретації тексту, яка має на увазі словесне, 

предметне і смислове розуміння. Розуміння тексту засноване 

на предметній і мовній компетенції [11, c. 150]. 

В.О. Артьомов, дивлячись на читання як на особливий 

процес мовного спілкування, виділяє два основні і нерозривні 

компоненти: 1) сприйняття надрукованого або написаного 

тексту, 2) осмислення прочитаного. Для сприйняття усного і 

писемного мовлення необхідна безпосередня дія фізичних 

явищ на органи почуттів (сприйняття), що протікає як єдине 

ціле з впливом на людину, яка читає або слухає зміст тексту 

[1, с. 49]. 

Основою для навчання читання в умовах немовного 

середовища служить іншомовний текст. Поняття тексту є 
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складним і багатофункціональним, тому у наукових 

дослідженнях користуються різними його визначеннями. 

Сутність і ознаки тексту розглянуто в працях лінгвістів, 

психологів, дидактів, методистів (Г.О. Антипов, 

М.Л. Вайсбурд, І.Р. Гальперін, М.А. Гвенадзе та ін.) 

Відомий лінгвіст І.Р. Гальперін дефінує текст як 

повідомлення, яке об’єктивоване у вигляді писемного 

документа, який складається із цілого ряду висловлювань, що 

поєднані різними типами лексичного, граматичного і 

логічного зв’язку [3, с. 12]. 

Лаконічне, але змістовне визначення тексту подає 

М.А. Гвенадзе: текст − група з двох і більше речень, у яких є 

свій текстовий суб’єкт і текстовий предикат [4, с. 12]. 

За твердженням М.Л. Вайсбурд, зв’язність тексту 

забезпечується сукупністю взаємодіючих факторів: логікою 

викладу, специфічною організацією мовних засобів, 

комунікативною спрямованістю, композиційною структурою. 

Цілість забезпечується контекстом − загальним смислом 

тексту, його основною ідеєю. Завершеність визначається 

трьома факторами: 1) предметно-смисловою вичерпаністю; 2) 

мовним задумом, або мовною волею мовця; 3) типовими 

композиційними жанровими формами завершення [2, с. 34]. 

У теорії текстів найбільш поширеним є їх поділ на дві 

великі групи: художні і наукові. Елементи наукових, як 

правило, однозначно розуміються читачами, тоді як у 

літературно-художніх складне переплетіння смислових 

семантичних ліній [10, с. 10]. 

Результативність читання навчального тексту 

безпосередньо пов’язана з його розумінням. Саме розуміння 

тексту є центральним завданням у його опрацюванні. Можна 

стверджувати, що весь навчальний процес побудований на 

розумінні. Якщо учень чогось не розуміє, як правило, він це 

виключає із сфери своєї уваги. Розуміння текстів є 

всеохоплюючою потребою людського життя, адже щодня кожен 
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з нас стикається з проблемою зрозуміти певну сукупність 

взаємопов’язаних думок (в усній чи писемній формах), які 

виявляються у мовленні. 

Навчання читання − одна з проблем, що отримали 

щонайповніше висвітлення в попередні етапи розвитку 

методики. Проблемі формування навичок читання завжди 

приділялася велика увага науковцями. Перед вчителем 

ставляться завдання навчити школярів читати тексти, розуміти і 

осмислювати їх зміст з різним рівнем проникнення в інформацію, 

що міститься в них. В ідеалі читання іноземною мовою має 

носити самостійний характер, здійснюватися не з примусу, а 

супроводитися інтересом з боку учнів. Проте практика показує, 

що інтерес до читання у школярів досить низький. 

У процесі навчання іноземної мови в школі читання, як і 

усне мовлення, виступає як мета і засіб: у першому випадку учні 

мають опанувати читання як джерело здобуття інформації; у 

другому − користуватися читанням для кращого засвоєння 

мовного і мовленнєвого матеріалу. Використання читання як 

джерела здобуття інформації створює необхідні умови для 

стимулювання інтересу до вивчення англійської мови в школі, 

який учень може задовольнити самостійно, оскільки для читання 

не потрібний співбесідник, ні слухачі, а потрібна лише книга. 

С.К. Фоломкіна виокремлює наступні принципи навчання 

читання учнів [9, с. 19]: 

- навчання читання – це навчання мовленнєвої 

діяльності, тобто комунікації, а не лише спосіб озвучування 

тексту; 

- навчання читання має будуватись як пізнавальний 

процес; 

- навчання читання має включати, поряд з 

рецептивною, і репродуктивну діяльність учнів; 

- навчання читання передбачає опору на опанування 

структури мови; 
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- принцип автоматизації прийомів читання (необхідно 

розвивати техніку читання). 

Зупинимось докладніше на змісті навчання читання учнів 

середньої і старшої школи. 

«Старші» підлітки – це вік гострих суперечностей у 

структурі особистості, що формується, і він потребує від учителя 

особливої педагогічної, так і методичної майстерності. На 

середньому ступені вчителеві доводиться прикладати значних 

зусиль для підтримання мотивації та інтересу учнів до предмета, 

збереження набутих на початковому ступені знань, навичок та 

вмінь. 

Середній ступінь навчання, зауважує Н.Г. Ольгінська, 

характеризується використанням прийомів навчання, які 

активізують розумово-мовленнєву діяльність учнів, їх активність 

у виконанні завдань. Учнів найбільше приваблюють завдання, 

що вимагають самостійності, вміння комбінувати матеріал в 

залежності від потреб мовленнєвої ситуації. Вправи на імітацію 

та механічне запам'ятовування відступають на другий план [6, 

с. 12]. 

Серед засобів навчання, які використовуються на цьому 

ступені, можна назвати слайди, ситуативні і тематичні малюнки 

та картини, кодограми, схеми, таблиці, роздавальний матеріал 

для парної та індивідуальної роботи, фонограми, мультимедійні 

слайди, кіно- та відеофільми [7, с. 50]. 

Старший ступінь є завершальним у процесі оволодіння 

учнями англомовним мовленням. Рівень навичок та вмінь усного 

і писемного мовлення, досягнутий на середньому ступені, має 

бути підтриманий. Велика увага на старшому ступені навчання 

приділяється усному мовленню, яке набуває якісно нового 

розвитку стосовно змістовності, більшої природності, 

вмотивованості та інформативності. Проте основна роль у 

процесі навчання іноземної мови на цьому ступені відводиться 

читанню. Тексти для читання мають бути складнішими у 

порівнянні з середнім ступенем. При навчанні читання 
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формуються вміння читати суспільно-політичні тексти з метою 

одержання повної та основної інформації, а також уміння 

переглянути і вибрати необхідну статтю [7, с. 50]. 

Зміна стратегій у сучасній шкільній іншомовній освіті 

зумовлює появу нових пріоритетів у доборі навчальних 

матеріалів для читання та їх організації у змісті підручників і 

навчальних посібників. Вимоги навчальних програм, інтереси та 

комунікативні потреби учнів змушують авторів з особливою 

ретельністю здійснювати такий добір. Лише комплексний підхід 

до добору текстів для змісту підручників і навчальних посібників 

з іноземних мов з урахуванням зазначених функцій може 

забезпечити успішне виконання навчальних програм. 

У методиці виділення видів читання проводиться з 

урахуванням його психологічного аспекту, педагогічних і власне 

методичних чинників. Методична класифікація враховує власне 

методичні чинники, роблячи акцент на цільову установку і 

умови, що визначають навчально-мовленнєву діяльність. Основу 

методичної класифікації складають навчальне читання і 

комунікативне читання. Важливо відзначити, що всі види 

читання взаємопов'язані, вони переплітаються і доповнюють 

один одного. Раціональна методика навчання читання має 

будуватися з урахуванням всіх зазначених класифікацій читання, 

а використання в навчальному процесі різних видів читання є 

засобом досягнення спільної мети − навчання читанню 

іноземною мовою [6, с. 5]. 

У методичних публікаціях найбільшого поширення 

набули розгорнуті терміни: читання з вибірковим витягом 

інформації, читання з розумінням основного змісту і читання з 

повним розумінням тексту. С. К. Фоломкіна виділяє такі самі 

види читання і визначає їх як пошукове, переглядове та 

ознайомлювальне, вивчальне читання [8, с. 68]. 

Читання іноземною мовою є комунікативним умінням та 

засобом спілкування. Практичний компонент мети навчання 

читання як опосередкованій формі спілкування іноземною мовою 
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передбачає розвиток в учнів умінь читати тексти з різним рівнем 

розуміння інформації, що міститься в них. Проте під час 

навчання читання важливо не тільки формування в учнів 

необхідних навичок і вмінь, що забезпечують можливість 

читання як опосередкованого засобу спілкування, а й 

прищеплення інтересу до цього процесу. Читання, як і будь-яка 

інша форма писемного або усного спілкування, вимагає великої 

практики, тому учні повинні читати якомога більше. При 

самостійному читанні учні повинні широко спиратися на свій 

мовленнєвий досвід. Особливе значення має здогадка, що 

об'єктивно існує в розумовій діяльності людини і в більшості 

випадків підкріплюється контекстом – мовним і смисловим (ясно 

вираженим і таким, що мається на увазі). 

Таким чином, читання є основним видом навчальної 

діяльності, який відрізняється специфікою у різні вікові періоди 

розвитку особистості. У даному дослідженні під читанням 

розуміємо специфічну форму комунікативно-пізнавальної 

діяльності, яка містить структурно-смисловий аналіз текстової 

інформації, знакове спілкування автора й читача через 

друкований текст, спрямоване на адекватне розуміння тексту, 

підвищення знань читача, формування його особистісних 

смислових утворень. У розвинутому вигляді ця діяльність 

характеризується як складний психологічний процес, а не 

сенсомоторна навичка. Читання є більш інтелектуальним, 

свідомим і довільним процесом, ніж сприймання й розуміння 

усного мовлення. 

Головним засобом навчання читання є текст. Сучасна 

наука пропонує численні підходи до трактування поняття 

«текст»: продукт, засіб і об’єкт комунікації, об’єднана смисловим 

зв’язком послідовність знакових одиниць, основними 

властивостями якої є взаємозв’язок і цілісність. У нашій роботі 

текст трактуємо як мовне висловлювання, яке має комунікативну 

спрямованість, зміст й структуру, що формують зміст тексту і 

виражаються в логічних й мовних зв’язках. Текст − завжди 
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сукупність взаємозв’язаних думок, їх виклад характеризується 

змістовою і структурною завершеністю. 

Отже, у процесі опанування англійської мови читання 

може виступати як засіб і як мета навчання. Читання відіграє 

важливу роль у навчальній діяльності учнів, є основним засобом 

продовжувати вивчати іноземну мову. У процесі навчання 

читання учнів середньої і старшої школи необхідно формувати 

уміння читання на комунікативно-достатньому рівні, з тим, щоб 

школярі могли розуміти основний зміст нескладних автентичних 

текстів та досягти повного розуміння складніших за змістом і 

структурою текстів різних жанрів: суспільно-політичних, 

науково-популярних, художніх (адаптованих). Читання на будь-

якому рівні розвитку має практичну цінність, а пов'язане з цим 

відчуття успіху підвищує мотивацію учнів до вивчення іноземної 

мови; воно є основним шляхом залучення до культури народу, 

мова якого вивчається. В результаті читання великої кількості 

текстів у учнів розвивається відчуття іноземної мови, завдяки 

чому послаблюється негативний вплив рідної, що полегшує і 

прискорює подальший розвиток усного мовлення. Навчання 

англійській мові тотожне оволодіння рідною, читання створює 

можливості для різкого збільшення мовленнєвої практики і в 

якійсь мірі заповнить її брак при навчанні іноземній мові. 
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Погорелова О.В. Особливості роботи з текстами для 

читання на середньому та старшому етапах навчання 

англійській мові  

Стаття присвячена дослідженню сучасних стратегій 

розвитку навичок роботи з текстами для читання на середньому 

та старшому етапах навчання англійській мові. Об'єктом 

дослідження є процес формування в учнів компетентності в 

читанні. Предметом дослідження є методика практичного 

формування англомовної компетентності учнів в читанні. 

Розгляд відповідної наукової проблеми дає можливість, по-
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перше, ґрунтовніше розглянути особливості формування навичок 

читання учнів, по-друге – глибше розкрити проблеми та методи 

технології роботи з текстами для читання на середньому та 

старшому етапах навчання англійській мові. 

Ключові слова: читання, текст, іншомовний текст, 

принципи навчання, середній ступінь навчання, старший ступінь 

навчання. 

 

Погорелова О.В. Особенности работы с текстами для 

чтения на среднем и старшем этапах обучения английскому 

языку. 

Статья посвящена исследованию современных стратегий 

развития навыков работы с текстами для чтения на среднем и 

старшем этапах обучения английскому языку. Объектом 

исследования является процесс формирования у учащихся 

компетентности в чтении. Предметом исследования является 

методика практического формирования англоязычной 

компетентности учащихся в чтении. Рассмотрение 

соответствующей научной проблемы дает возможность, во-

первых, основательнее рассмотреть особенности формирования 

навыков чтения учащихся, во-вторых – глубже раскрыть 

проблемы и методы технологии работы с текстами для чтения на 

среднем и старшем этапах обучения английскому языку. 

Ключевые слова: чтение, текст, иноязычный текст, 

принципы обучения, средний этап обучения, старший этап 

обучения. 

 

Pohorelova O.V. Peculiarities of work with texts for 

reading at the middle and senior stages of leaning English. 

The article deals with the modern strategies of development of 

skills of working with texts for reading at the middle and senior stages 

of learning English. The object of research is the process of formation 

of students' competence in reading. The subject of research is the 

methodology of the practical forming English language competence of 
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students in reading. A review of the relevant scientific problem gives 

an opportunity, first, to thoroughly consider the features of the 

formation of reading skills of students, and second, to reveal deeper 

the problems and methods of the technology of work with texts for 

reading at the middle and senior stages of learning English. 

Keywords: reading, text, foreign language text, learning 

principles, middle stage of learning, senior stage of learning. 

 

УДК 378.011.3–051 

Сергєєва В. Є. 

ДЗ «Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка» 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ МЕТОДИК 

НАВЧАННЯ 

 

Сучасні зміни в політичній та соціально-економічній 

сферах українського суспільства, становлення нових 

соціокультурних відносин, трансформація духовних 

цінностей та ідеалів в українському соціумі зумовили 

формування нової освітньої парадигми, яка характеризується 

інтенсивним розвитком сучасних теоретико-методологічних 

підходів до процесу іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців різних галузей економіки, застосуванням 

інноваційних педагогічних технологій та новітніх методик, 

спрямованих на формування іншомовної компетентності 

фахівців, їх комунікативної культури, яка забезпечує 

гуманізацію взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу 

у немовному ВНЗ. 

Самостійна робота студентів на сучасному етапі 

підготовки майбутніх фахівців є обов’язковою частиною 
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навчального плану й однією з найважливіших складових 

навчального процесу, результатом якої є не тільки розвиток 

предметних знань, умінь і навичок, але й професійної 

компетентності студентів [1, c. 55]. 

У вищій освіті намітилася стійка тенденція до 

націленості студента на самостійну роботу. Причин, що 

спричинили необхідність перенесення акцентів в освіті з 

інформаційних форм і методів навчання на розвиваючі, такі, 

що перетворюють студента з пасивного слухача в активно 

думаючого учасника навчального процесу, є достатньо 

багато. Це й потреба суспільства в ініціативних, грамотних 

фахівцях й зростаючий потік інформації, яку треба вміти 

отримувати й використовувати, й швидкий розвиток науки і 

техніки, який вимагає постійного післявузівського навчання. 

Для реалізації цих вимог необхідно змінити підходи до 

організації самостійної роботи й підсилити формування 

навичок самостійної роботи для того, щоб підвищити якість 

навчання, розкрити творчі здібності студентів, їх прагнення 

до безперервного придбання нових знань. 

З позиції індивідуально-орієнтованої освіті особливої 

уваги вимагають питання мотиваційного, процесуального, 

технологічного забезпечення самостійної аудиторної й 

позааудиторної пізнавальної діяльності студентів, яка 

представляє цілісну педагогічну систему, яка враховує 

індивідуальні інтереси, здатності й схильності студентів. 

Сформульовані вище проблеми виводять нас на 

необхідність організації самостійної роботи студентів на 

основі сучасних індивідуально-орієнтованих освітніх 

технологій та новітніх методів навчання. До них насамперед, 

відносять технології розвиваючого навчання: проблемного, 

діалогового, дискусійного, ігрового, евристичного навчання. 

Цілком очевидно, що сучасні підходи до організації 

самостійної роботи студентів неможливі без застосування цих 

технологій та новітніх методів навчання. Особливо значущою 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

240 

є проблема організації самостійної роботи студентів у процесі 

вивчення іноземної мови у немовних ВНЗ. Це обумовлено 

недостатньою кількістю аудиторних годин навчання, 

наявністю студентів із різним початковим рівнем володіння 

іноземною мовою, різним ступенем мотивації й ступенем 

сформованості навчальних умінь і навичок студентів, їх 

різними психофізіологічними особливостями. 

Отже, мета статті – визначити роль самостійної 

роботи студентів немовних ВНЗ у процесі вивчення 

іноземних мов з використанням новітніх методик навчання. 

Розглянемо внутрішні фактори, які сприяють 

активізації самостійної роботи студентів немовних ВНЗ у 

процесі вивчення іноземних мов. Серед них можна виділити 

наступні: 

1. Корисність виконуваної роботи. Якщо студент знає, 

що результати його роботи будуть використані в лекційному 

курсі, у методичному посібнику, у лабораторному 

практикумі, при підготовці публікації або іншим способом, то 

відношення до виконання завдання суттєво змінюється в 

кращу сторону і якість виконуваної роботи зростає. При 

цьому важливо психологічно настроїти студента, показати 

йому, наскільки необхідною є виконувана робота. 

2. Участь студентів у творчій діяльності. Це може бути 

участь у науково-дослідній, дослідно-практичній або 

методичній роботі, проведеної на базі тієї або іншої кафедри. 

3. Важливим мотиваційним фактором є інтенсивна 

педагогіка. Вона передбачає введення в навчальний процес 

активних методів, насамперед ігрового тренінгу, в основі 

якого лежать інноваційні й організаційно діяльнісні ігри. У 

таких іграх відбувається перехід від однобічних окремих 

знань до багатобічних знань про об’єкт, його моделювання з 

виділенням провідних протиріч, а не просте придбання 

навичок ухвалення рішення. Першим кроком у такому 

підході є ділові або ситуаційні форми занять. 
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4. Участь в олімпіадах з навчальних дисциплін, 

конкурсах науково-дослідних або прикладних робіт і т.д. 

5. Використання мотивуючих факторів контролю 

знань 

 (накопичувальні оцінки, рейтинг, тести, нестандартні 

екзаменаційні процедури). Ці фактори за певних умов можуть 

викликати прагнення до змагальності, що саме по собі є 

сильним мотиваційним фактором самовдосконалення 

студента. 

6. Заохочення студентів за успіхи в навчанні й творчої 

діяльності (стипендії, преміювання, заохочувальні бали) і 

санкції за погане навчання. Наприклад, за роботу, здану 

раніше строку, можна проставляти підвищену оцінку, а у 

протилежному випадку її знижувати. 

7. Індивідуалізація завдань, виконуваних як в 

аудиторії, так і поза неї, постійне їхнє відновлення. 

8. Мотиваційним фактором в інтенсивній навчальній 

роботі й, у першу чергу, самостійної є особистість викладача. 

Викладач може бути прикладом для студента як професіонал, 

як творча особистість. Викладач може й повинен допомогти 

студентові розкрити свій творчий потенціал, визначити 

перспективи свого внутрішнього росту. 

9. Мотивація самостійної навчальної діяльності може 

бути посилена при використанні такої форми організації 

навчального процесу, як циклове навчання («метод 

занурення»). Цей метод дозволяє інтенсифікувати вивчення 

матеріалу, тому що скорочення інтервалу між заняттями 

вимагає постійної уваги до змісту курсу й зменшує ступінь 

забування. Різновидом цього виду занять є проведення 

багатогодинного практичного заняття, яке охоплює кілька 

тем курсу й спрямоване на розв’язок наскрізних завдань [2, c. 

45]. 

У наш час існує величезна безліч методик викладання 

іноземних мов. В ідеалі освітній процес повинен ґрунтуватися 
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на ретельно продуманій їхній комбінації. Як правило, 

найбільш досконалою вважається комунікативна методика, 

яка найбільшою мірою задовольняє запити студентів й 

розширює можливості їх іншомовного спілкування. Слід 

зазначити, що комунікативний метод передбачає не тільки 

володіння базовими словами й фразами в сукупності зі 

стандартним набором граматичних конструкцій, які необхідні 

для підтримки бесіди, але й можливість застосовувати знання 

мови у своїй професійній діяльності, орієнтуватися в 

публіцистичних і наукових виданнях. Тому, навчання 

іноземній мові не повинне проходити окремо від формування 

професійної компетенції майбутнього фахівця. Засоби 

іноземної мови покликані забезпечити надійну мовну 

платформу й служити стимулом для кар’єрного росту 

фахівця. 

У сучасній методиці викладання іноземної мови за 

основу все частіше береться досвід предметно-мовного 

інтегрованого навчання CLIL (Content and Language Integrated 

Learning). Він дозволяє сформувати в студентів лінгвістичні й 

комунікативні компетенції нерідною мовою в тому ж 

навчальному контексті, у якому в них відбувається 

формування й розвиток загальнонавчальних знань і вмінь. 

Даний метод відкриває двері для залучення все більшої 

аудиторії, яка вивчає іноземні мови, формує впевненість 

молодих людей у своїх силах, а також дає опору тим, хто не 

був досить успішним у вивченні мов у традиційній формі [3, 

с. 45]. 

CLIL передбачає викладання низки предметів, що є 

для студентів основними, мовою міжнародного спілкування. 

Таким чином, у студента формується стійка мотивація до 

вивчення іноземної мови не тільки як засобу комунікації, але 

й необхідного інструмента в оволодінні майбутньою 

професією. Крім того, у багатьох навчальних закладах 

практикується використання англійської мови при проведені 
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в їхніх ВНЗ міжнародних конференцій, що викликає 

необхідність досить високого рівня володіння мовою не 

тільки в студентів, але й у викладачів. 

На жаль, на даному етапі при впровадженні CLIL у 

навчальний процес виникає низка проблем. З одного боку, у 

викладачів іноземної мови, як правило, відсутній необхідний 

для викладання того або іншого предмета обсяг знань. 

Іншими словами, йому потрібно друга, фахова освіта. З 

іншого боку, рівень володіння іноземною мовою у 

викладачів-предметників, як правило, є недостатньо високим. 

Тому, сьогодні освітні установи, як ніколи раніше, 

потребують висококваліфікованих фахівців, здатних читати 

лекції й проводити практичні заняття двома мовами. Крім 

того, рівень володіння іноземною мовою в самих студентів 

залишається досить низьким. На жаль, порівняно невеликий 

відсоток випускників середньої школи, особливо в 

українській «глибинці», на периферії, здатний сприймати, а 

згодом видавати інформацію іноземною мовою. У реаліях, що 

склалися, необхідним є поступовий перехід до нової 

методики викладання, зміцнення зв’язків і наступності освіти 

між школою, середніми професійними навчальними 

закладами й вищою школою.  

На даному етапі розвитку освітньої системи однією з 

основних методик у навчанні іноземній мові стає 

використання комп’ютерних технологій: Інтернет-сайтів, 

скайпа, електронної пошти, блогів і інших ресурсів. 

Необхідно відзначити, що на самостійну роботу 

студентів зараз приділяється більш 50% від загальної 

кількості годин. Правильно дозоване використання Інтернет-

ресурсів є, безсумнівно, необхідним елементом навчання, а 

педагог, у цьому випадку, виступає в ролі помічника, 

першорядним завданням якого є направити Інтернет-

залежність студентів у потрібне русло. Інтернет-сайти, з 

одного боку, розширюють кругозір студентів, підвищують 
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мотивацію до навчання іноземній мові, а, з іншого боку, 

сприяють розвитку навичок читання, перекладу, розширенню 

їх словникового запасу. Плюси даного виду діяльності 

полягають ще й у тому, що студент отримує можливість її 

самостійної організації в зручний для себе час. Контроль із 

боку викладача проводиться у вигляді «круглих столів» з 

демонстраціями презентацій і усного обговорення різних тем. 

Такий вид занять, як правило, користується популярністю 

серед студентів немовних ВНЗ й відрізняється високою 

результативністю [4, c. 29]. 

Одним з варіантів самостійної роботи студентів є 

пошук додаткової інформації в газетах і журналах. Статті 

можуть також використовуватися викладачем при складанні 

завдань з читання й перекладу. 

Останнім часом усе більшу популярність здобуває 

використання відео-лекцій від носіїв мови як на заняттях, так 

і в самостійній роботі студентів ВНЗ. У всесвітній мережі їх 

спостерігається така безліч, що будь-який викладач може 

вибрати для своїх студентів те, що буде максимально сприяти 

розв’язку поставлених завдань. Наприклад, на сайті 

videolectures.net представлені відео лекції з конференцій і 

семінарів на будь-яку тематику [5, c. 91]. 

Одним зі способів занурення в мовне середовище й 

подолання мовного бар’єра є спілкування з носіями мови он-

лайн, наприклад, по скайпу. Спілкування зі студентами-

однолітками є одним зі способів практикуватися в сприйнятті 

мовлення на слух [5, c. 92]. У цей час знайти співрозмовника 

в мережі не становить великих труднощів, але, безсумнівно, 

приносить величезну користь. Спілкування з носіями мови 

сприяє збагаченню словникового запасу студентів немовних 

ВНЗ відпрацьовуванню й закріпленню основних граматичних 

структур. Саме тут можна почерпнути сучасні вирази і мовні 

конструкції, сленг, які ще не ввійшли в академічні словники й 

підручники.  
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У навчальному процесі не можна не відзначити 

необхідність використання електронної пошти й блогів. 

Електронна переписка має низку переваг у порівнянні з 

паперовою. Вона швидше, зручніше й може здійснюватися з 

будь-якої аудиторії й на будь-якому рівні володіння мовою, 

сприяє встановленню дружніх зв’язків. 

У сучасних умовах існує багато можливостей 

використання в навчальному процесі блогів, тобто записів 

автора (або авторів), які розташовані в хронологічному 

порядку й передбачають коментування читачами. Блоги 

підрозділяються на текстові, музичні, фото, відео; можуть 

бути приватними або колективними. Великою популярністю 

серед студентів користуються блоги відомих музикантів, 

акторів. Робота із блогом сприяє вивченню ритміко-

інтонаційної сторони мовлення, дозволяє сприймати 

невербальні засоби комунікації, які також є важливими в 

процесі спілкування [6, с. 164]. 

Незважаючи на перераховані переваги, Інтернет, 

безумовно, ніколи не зможе стати альтернативою 

підручникам. Інтернет-ресурси є одним із інструментів, що 

допомагають засвоєнню матеріалу на занятті, основна роль на 

якому, безсумнівно, належить педагогу. 

У цей час ставиться завдання розвитку в більшості 

студентів комунікативних іншомовних компетенцій, що 

вимагає зміни підходу до організації самостійної роботи. 

Ефект від самостійної роботи студента можна одержати 

тільки в тому випадку, коли вона організує й реалізується в 

навчально-виховному процесі в якості цілісної системи, що 

пронизує всі етапи навчання студентів у немовному ВНЗ. 

Така система на сучасному етапі повинна включати 

інформаційну комп’ютерну підтримку. Проведений аналіз 

практики викладання іноземної мови у немовних ВНЗ і 

використання засобів інформаційних технологій у рамках 

самостійної роботи студентів показує, що в цей час 
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актуальними є питання організації й проведення цієї роботи 

за допомогою програм комп’ютерної підтримки [7, c. 40]. 

Ідея використання інформаційних технологій в 

освітньому процесі не є новою, і багато ВНЗ країни ведуть 

розробки інформаційного середовища, яке стало б надійною 

підтримкою в самостійній роботі викладачів і студентів із 

вивчення іноземних мов. Але аналіз існуючих розробок 

виявив проблему цілісності розроблювального середовища. 

Як правило, мобільне коректування інформації, що міститься 

в ній, не можливе без допомоги розроблювачів, обмеженою э 

доступність більшості суб’єктів педагогічного процесу. 

Отже, актуальною є ідея створення інтегрованого 

середовища для організації самостійної роботи як студентів, 

так і викладачів, оснащеного надійним і простим у 

використанні інструментарієм у вигляді використання 

новітніх методів навчання для полегшення навігації й 

розширення інформаційного середовища. 
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Сергєєва В. Є. Організація самостійної роботи 

студентів немовних ВНЗ у процесі вивчення іноземних 

мов із використанням новітніх методик навчання 

У статті визначено роль самостійної роботи студентів 

немовних ВНЗ у процесі вивчення іноземних мов з 

використанням новітніх методик навчання. Сучасні новітні 

методики навчання іноземних мов у немовному ВНЗ у 

процесі організації самостійної роботи студентів пов’язані із 

використанням технологій розвиваючого навчання, до яких 

автор відносить, насамперед, такі: методи проблемного, 

діалогового, дискусійного, ігрового, евристичного навчання, 

включаючи Інтернет-ресурси (сайти, електронна пошта, 

блоги, спілкування по скайпу, відео-лекції тощо). 
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Ключові слова: студенти немовних ВНЗ, навчання 

іноземним мовам, самостійна робота, новітні методики 

навчання іноземним мовам, технології розвиваючого 

навчання, іншомовна комунікація, професійні компетенції. 

  

Сергеева В. Е. Организация самостоятельной 

работы студентов неязыковых вузов в процессе изучения 

иностранных языков с использованием новейших 

методик обучения 

В статье определена роль самостоятельной работы 

студентов неязыковых вузов в процессе изучения 

иностранных языков с использованием новейших методик 

обучения. Современные новейшие методики обучения 

иностранным языкам в неязыковых вузах в процессе 

организации самостоятельной работы студентов связаны с 

использованием технологий развивающего обучения, к 

которым автор относит, прежде всего, такие: методы 

проблемного, диалогового, дискуссионного, игрового, 

эвристического обучения, включая Интернет-ресурсы (сайты, 

электронная почта, блоги, общение по скайпу, видео-лекции 

и т.п.). 

Ключевые слова: студенты неязыковых вузов, 

обучение иностранным языкам, самостоятельная работа, 

новейшие методики обучения иностранным языкам, 

технологии развивающего обучения, иноязычная 

коммуникация, профессиональные компетенции. 

 

Sergeieva V. Ye. Organization of Independent Work of 

Students of Non-Linguistic Higher Educational 

Establishments in the Process of Learning Foreign Languages 

Using Innovative Methods of Teaching 

The article deals with the analysis of the role of 

independent work of students of non-linguistic higher educational 

establishments in the process of learning foreign languages using 
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innovative methods of teaching. These methods are connected 

with the use of modern technologies of developmental teaching 

which, according to the author, include the following: methods of 

problem learning, dialogue-based, discussion, game-oriented, 

heuristic learning based on the use of Internet resources (sites, 

blogs, electronic post, communication via Skype, video lectures, 

etc.). 

Key words: students of non-linguistic higher educational 

establishments, teaching foreign languages, independent work, 

innovative methods of teaching foreign languages, technologies of 

developmental teaching, foreign communication, professional 

competences.     
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ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 

СТАРШИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ТА 

ШКІЛ ІЗ ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ 
 

В останні десятиліття процес шкільної освіти 

перебуває на етапі переосмислення та модернізації. На зміну 

принципу узагальнення та уніфікованого підходу 

педагогічний процес рушить за принципами підготовки бази 

для подальшого навчання у вищих освітніх закладах, що 

зосередженні на дисциплінах, котрі стануть у нагоді та 

складатимуть основу майбутньої професійної діяльності [2 

с. 18]. Прикладом тому можуть слугувати профільні класи, 

що формуються серед старшого шкільного сегменту, а у 

більшому масштабі цей процес асоціюється з виникненням 
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різноманітних гімназій та спеціалізованих шкіл, у деяких 

випадках – при університетах та інститутах. Що стосується 

сучасної ситуації у педагогічному середовищі – ще у сегменті 

початкової школи створюються передумови для 

поглибленого вивчення іноземної мови, і частіше за все – для 

паралельного опанування кількох мов. 

На сучасному етапі розвитку методичної науки 

основною метою навчання іноземних мов у шкільних 

установах є формування здатності і готовності школярів 

брати участь у міжкультурній комунікації, що визначає 

шляхи досягнення цієї мети і певної корекції форм і змісту 

мовної освіти [8, с. 12]. У значній мірі зросли вимоги до рівня 

володіння комунікативними компетенціями, для формування 

яких найбільш відповідною є комунікативна спрямованість 

навчання. Трактування мети навчання іноземних мов у 

загальноосвітніх закладах шкільного типу фактично визначає 

шляхи досягнення мети, що забезпечують соціокультурний 

розвиток школярів у контексті комунікативно-мовленнєвого і 

мовного розвитку на кожному з етапів навчання іноземної 

мови в школі [3, с. 189]. Таким чином, процес навчання 

англійської мови у загальноосвітніх школах та школах із 

поглибленим вивченням мов потребує більш детального 

вивчення з метою подальшого зіставлення, що обумовлює 

актуальність даного питання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Детальному 

дослідженню особливостей навчання англійської мови в 

старших класах загальноосвітніх шкіл присвячені роботи 

С.П. Баранова, І.П. Підласого, В.М. Бегей, В.М. Буренко, 

Н.В. Федічевої, М.В. Баришнікова, Є.С. Полат, 

В.П. Кузовльова, Л.І. Комарова, Г.О. Китайгородської. 

Роботи Н.Д. Гальскової, Г.В. Рогової, З.М. Цвєткової, 

І.Д. Чечель, Т.П. Афанасьєвої , М.П. Землянової, Є.М. Гром 

зосереджені на викладанні англійської мови у школах із 

поглибленим вивченням іноземної мови. 
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Мета наукової праці полягає у зіставному аналізі 

навчання англійської мови в старших класах загальноосвітніх 

шкіл та шкіл із поглибленим вивченням іноземної мови. 

Викладення основного матеріалу. Навчання іноземної 

мови на старшому етапі середньої освіти (9-11 класи) 

визначається як надбазове і співвідноситься з пороговим 

рівнем, прийнятим у зарубіжній школі. У цьому випадку 

підготовка учнів повної середньої школи з іноземної мови 

відповідає загальноєвропейському стандарту, 

сформульованому в документі «Загальноєвропейські 

рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 

оцінювання» [9]. За цих умов випускники школи можуть 

користуватися мовою при безпосередньому спілкуванні з 

носіями мови в елементарних стандартних ситуаціях 

повсякденного життя і при опосередкованому спілкуванні 

(читання, письмо); рівень їх соціокультурної компетенції 

забезпечує знання загальних особливостей мовленнєвої 

поведінки і етикету, а набуті знання, навички та вміння 

створюють достатню базу для подальшого навчання у вищих 

навчальних закладах. 

У старшій школі відбувається систематизація та 

узагальнення досвіду учнів, набутого ними протягом 

попередніх етапів навчання. У більшості випадків методи, 

види та форми навчальної діяльності стають наближеними до 

реальних умов спілкування. Широкого поширення набувають 

різноманітні проектні, групові та інтерактивні форми роботи 

творчого характеру [7, с. 37]. На завершальному етапі вчитель 

повинен чітко уявляти собі, які завдання (практичні, освітні, 

розвиваючі і виховні) ставить перед ним і перед його учнями 

цей щабель навчання. Вирішення цих завдань можливе лише 

в тому випадку, якщо чинні НМК з англійської мови будуть 

науково багатими і надійними помічниками для вчителя і для 

учня, забезпечуватимуть рішення задач старшого ступеню 

навчання. 
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При навчанні англійської мови у старших класах 

повинні реалізовуватись наступні дидактико-методичні 

вимоги: 

1. Повторюваність, систематизація та узагальнення 

пройденого раніше лексичного і граматичного матеріалу. 

Розвиток і вдосконалення сформованих раніше 

комунікативних вмінь школярів. 

2. Орієнтація на використання англійської мови у 

майбутній практичній діяльності школярів. 

Особливості завершального етапу шкільного навчання, 

а також психологічні особливості учнів дають можливість 

повністю розосередитись на методичній організації матеріалу 

і більш послідовній реалізації комунікативного підходу. В 

основі уроку англійської мови в старших класах лежить 

розгортання змістовного плану мовлення на базі конкретних 

комунікативних завдань. Це дозволяє надати процесу 

навчання характер спілкування, близького до реального. На 

вищому щаблі вся потрібна для говоріння інформація 

надходить через читання та аудіювання, і учень повинен 

зайняти ту чи іншу позицію, висловити свою думку, 

судження і обґрунтувати його. 

Важливою особливістю старшого ступеню навчання є 

переважне використання таких форм роботи, як групові 

обговорення та дискусії. Щоб забезпечити необхідний рівень 

спілкування, вчителю необхідно залучити всі можливі види 

опор: смислові асоціації, картки для індивідуальної та парної 

роботи, зразки початку або кінця висловлювання, опорні 

питальні слова та ін. Так, вчитель повинен використовувати 

весь арсенал засобів, що виправдали себе в практиці 

навчання, пам’ятаючи при цьому про необхідність 

дотримуватися принципу новизни і урахування вікових 

особливостей учнів [1, с. 53]. 

У вдосконаленні навчального процесу великі надії 

покладаються на використання інноваційних технологій, 
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комп’ютеризацію навчання. Сьогодні дуже велике значення 

надається тому, щоб озброїти учнів знаннями і навичками 

використання сучасної техніки, забезпечити її широке 

використання в навчальному процесі. Однак, які б технічні 

засоби не збагачували навчально-виховний процес у ЗОШ, 

необхідно пам’ятати, що при навчанні будь-якої мови роль 

людського фактору, тобто особистості вчителя, особистості 

учня та їх взаємодії, завжди буде головною. 

Основними засобами оволодіння англійською мовою є 

підручники, які сконструйовані відповідно до рівня 

стандарту. Їхній зміст змодельовано на засадах 

загальнонавчальної інформації, характерної для оволодіння 

англомовним спілкуванням у межах будь-якого немовного 

профілю (сфери спілкування, тематика для усного і 

писемного мовлення, тексти для читання і відповідний їм 

мовний матеріал). Підручники містять не лише тематичний 

мовний, мовленнєвий та ілюстративний матеріал, а й 

забезпечують можливість оволодіння англомовним 

спілкуванням, спираючись на засвоєння найтиповіших 

об’єктів англомовної культури. Культурологічне спрямування 

процесу навчання англійської мови мають в однаковій мірі як 

звичайні класи, так і класи з поглибленим вивченням [5, 

с. 31]. 

Протягом навчання англійської мови можуть 

вирішуватися різні завдання з розвитку школярів – розвиток 

уваги, сприйняття, здогадів, що важливо як для загального 

розвитку, так і для розвитку загальнонавчальних умінь. Крім 

вирішення спільних виховних завдань вивчення англійської 

мови на базовому рівні допомагає учням долати проблеми 

міжособистісного спілкування; підтримує в скрутному для 

підлітків перехідному віці; сприяє вибору майбутньої 

професії, а також встановленню гідних життєвих цілей і 

пріоритетів. Зміст навчання старшокласників відбирається і 

організовується з урахуванням їх мовних потреб, вікових та 
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психологічних особливостей, інтересів і професійних 

прагнень. 

У старших класах перед вчителями постає завдання 

акцентувати увагу учнів на: прагненні до взаєморозуміння 

людей різних спільнот, усвідомленні ролі англійської мови як 

універсального засобу міжособистісного і міжкультурного 

спілкування практично в будь-якій точці земної кулі; 

формуванні позитивного ставлення до культури інших 

народів; розумінні важливості вивчення англійської та інших 

іноземних мов у сучасному світі і потреби користуватися 

ними, в тому числі і як одним із способів самореалізації і 

соціальної адаптації. 

Вивчення англійської мови на поглибленому рівні в 

10-11 класі орієнтовано на досягнення наступних цілей: 

- подальший розвиток комунікативної культури 

та соціокультурної освіченості школярів, що дозволяють 

брати участь в міжкультурному спілкуванні англійською 

мовою у різноманітних сферах життя; 

- поглиблення знань школярів про англійську 

мову, особливості побудови письмових та усних текстів для 

формального або неформального спілкування; 

- розвиток загальнокультурних умінь збирати, 

систематизувати і обробляти різні види інформації, 

інтерпретувати і використовувати її при вирішенні 

комунікативних, комунікативно-пізнавальних і пізнавально-

пошукових завдань [4, с. 142]. 

- розвиток і виховання здатності до 

особистісного і професійного самовизначення, соціальної 

адаптації; розвиток таких особистісних якостей, як культура 

спілкування, вміння співпрацювати, у тому числі в процесі 

міжкультурного спілкування; розвиток здатності і готовності 

до самостійного вивчення іноземної мови та подальшої 

самоосвіти; набуття досвіду творчої діяльності, досвіду 
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проектно-дослідницької роботи з використанням мови, що 

вивчається. 

У межах програми застосовується ряд особистісно 

орієнтованих технологій, які можна розглядати як 

продуктивні, що забезпечують самовизначення і 

самореалізацію учня як мовної особистості в процесі 

оволодіння ІМ [6], а саме: технологія інтерактивного 

навчання, проблемно-пошукова технологія, ігрова технологія, 

сценарно-контекстна технологія, проектна технологія та ін. 

Відмінності між академічним та стандартним рівнями 

вивчення англійської мови в старших класах існують не лише 

в обсязі відведених годин, але й стосовно сфер спілкування, 

різноманітних областей лінгвістичної компетенції, а також 

соціокультурної та загально навчальної обізнаності. Крім 

того, на цьому рівні зростають вимоги до мовленнєвої 

компетенції учнів, тобто академічному рівню властиве 

збільшення об’єму реплік, що продукуються учнями у 

контексті монологу та діалогу, разом з тим, обсяг текстів для 

читання стає вдвічі більшим, обсяг речень при письмовому 

мовленні також зростає. 

Отже, вивчення англійської мови у старших класах 

середньої школи здійснюється на основі особистісного 

підходу, реалізація якого вимагає посилення функцій мови у 

міжкультурному та міжособистісному спілкуванні учнів, 

самоствердженні та самовизначенні в житті, культурі, 

професії. Цей навчальний етап має на меті розвиток і 

виховання здатності до особистісного та професійного 

самовизначення учнів, їх соціальної адаптації; формування 

активної життєвої позиції; розвиток культури спілкування, 

вміння співпрацювати; розвиток здатності і готовності учнів 

до самостійного вивчення мови, подальшої самоосвіти з її 

допомогою в різних областях знання; набуття досвіду творчої 

та навчальної діяльності з використанням англійської мови. 
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Не має сенсу відкидати той факт, що поглиблене 

вивчення мови є інтенсивнішим за рахунок більшого об’єму 

навчального матеріалу, більшої кількості годин та наявності 

країнознавчого, культурного та літературного аспектів. Але, тим 

не менш, звичайні загальноосвітні школи також є перспективними 

у цьому плані як для базової підготовки та розвитку майбутніх 

випускників, а також у якості перехідної ланки при подальшому 

отриманні освіти у вищих навчальних закладах України. 

 

Літературa 

1. Алєксєєнко І.В. Основні принципи конструювання змісту 

уроку іноземної мови у старшій школі / І.В. Алєксєєнко // 

Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, 

освіта, культура: зб. матеріалів наук.-практ. конференції. 26–27 

квітня 2012 р. – м. Умань, 2012. – С. 53–54. 

2. Баріхашвілі І.І. Психологічні основи профорієнтації і 

професійного самовизначення / І.І. Баріхашвілі, М.П. Ворона, 

І.М. Старіков. – Миколаїв: Атол, 2006. – 223 с. 

3. Грибкова І.І. Розвиток соціокультурної компетенції через 

проектну діяльність учнів на уроках англійської мови / 

І.І. Грибкова // Таврійський вісник освіти. – 2014. – № 3. – С. 186-

194. 

4. Гром E.H. Содержание и формы контроля уровня 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции у 

учащихся 10-11 классов школ с углубленным изучением 

иностранного языка: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. – М., 1999. – 

315 с. 

5. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в 

школе / И.А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с. 

6. Кащеєва Н.Ю. Активізація комунікативного підходу на 

уроках англійської мови (з досвіду роботи) [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

http://school3loz.clan.su/load/metodichna_skarbnichka/katedra_filologij

i_ta_inozemnikh_mov/4 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

257 

7. Корж С.С. Курс вивчення іноземної мови у профільному 

загальноосвітньому навчальному закладі як дієвий засіб 

профорієнтації старшокласників / С.С. Корж, І.В. Радецька // 

Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – № 12. – С. 

36-39. 

8. Шуман Е.В. Обучение школьников межкультурной 

коммуникации на немецком языке / Е.В. Шуман // Ученые записки 

Российского государственного социального университета, 2007. – 

№ 3. – С. 12-19. 

9. Common European Framework of Reference for Languages: 

Learning, Teaching, Assessment [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf 

 

Степаненко В. О. Зміст навчання англійської мови в 

старших класах загальноосвітніх шкіл та шкіл із поглибленим 

вивченням іноземної мови. 

Поглиблене вивчення мови є більш інтенсивним за 

рахунок більшого об’єму навчального матеріалу, більшої кількості 

годин та наявності країнознавчого, культурного та літературного 

аспектів. Тим не менш, звичайні загальноосвітні школи також є 

перспективними у цьому плані як для базової підготовки та 

розвитку майбутніх випускників, а також у якості перехідної ланки 

при подальшому отриманні освіти у вищих навчальних закладах 

України. 

Ключові слова: іноземна мова, англійська мова, зміст 

навчання, поглиблене вивчення мови, старші класи, програма 

навчальної дисципліни. 

 

Степаненко В.О. Содержание обучения английскому 

языку в старших классах общеобразовательных школ и школ 

с углубленным изучением иностранного языка. 

Углубленное изучение языка реализуется за счет большего 

объема учебного материала, большего количества часов и наличия 



Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практивної конференції «Функціонально-

стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі» 

258 
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ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК 

ЗВ'ЯЗНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ В СТАРШИХ 

КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

 

У світлі реформи школи зростає необхідність 

удосконалення програмних вимог і підручників на основі 
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оптимізації цілей, змісту і засобів навчання, інтенсифікації 

усього учбового процесу. Зміна організаційних і методичних 

умов навчання іноземних мов у середній школі, перехід на 

нову програму, учбові плани і навчально-методичні 

комплекси вимагають перегляду низки аспектів, що 

стосуються навчання цього предмета, у тому числі і зв’язного 

писемного мовлення на уроці іноземної мови. 

Якісне поліпшення методичної роботи в середній 

школі вимагає від вчителя постійного вдосконалення своєї 

педагогічної майстерності. Думка у зв'язному писемному 

мовленні висловлюється не відразу, а частинами і 

елементами, що вимагає складної аналітико-синтетичної 

діяльності. При цьому викладачеві слід постійно нагадувати 

про те, що висловлюванню передує аналіз, тобто розкладання 

описуваного на елементи за планом – спочатку про одне, 

потім про інше тощо. Потім відбувається синтез виділених 

наочних зв'язків у ланцюг думок. Формування цих механізмів 

покликане забезпечити методичні прийоми вдосконалення 

активного володіння мовою. Під керівництвом вчителя учні 

отримують уявлення про багатство виразних засобів 

англійської мови, вміло і точно передають всі відтінки своїх 

думок, відчуттів і переживань. Уміння створювати зв'язні 

письмові тексти служить потужною стимул-реакцією 

розвитку логічного мислення учнів. Зміст текстів у процесі 

навчання англійської мови виступає ефективним засобом 

інтелектуальної і емоційної дії на учнів. 

Тож, складність об'єкта засвоєння, з одного боку, і 

обмеженість учбового часу, відсутність достатньої практики і 

життєво важливої потреби у вивченні і використанні 

іноземної мови, з іншого, вимагають глибоко продуманої 

організації навчання зв’язного писемного мовлення в 

середній школі для того, щоб учні опанували її на 

комунікативно-достатньому рівні на довгі роки. 
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На сучасному етапі розвитку методики викладання 

іноземних мов ця проблема має вирішуватися передусім на 

основі функціонального підходу, що дозволяє ефективніше 

здійснювати навчання іншомовного зв’язного писемного 

мовлення як виду мовної діяльності, комплексно формувати її 

механізми, враховуючи при цьому потреби і мотиви, що її 

викликають, а також змістовну сторону висловлювань. 

Вирішення пропонованої проблеми є не лише 

необхідним, але і можливим. За останні роки накопичено 

цікаві дані як у самій методиці, так і у базисних, і суміжних з 

нею науках. Результати наукових досліджень мають бути 

узагальнено й інтерпретовано з методичної точки зору, що 

дозволило б глибше освітити як саму суть умінь зв’язного 

писемного мовлення, так і проблеми їх розвитку в умовах 

середньої школи. У цьому полягає актуальність даної 

розвідки. 

Проблема навчання зв’язного писемного мовлення у 

різних його аспектах неодноразово порушувалась 

науковцями: описано понятійну систему теорії писемного 

мовлення, розроблено методики навчання цього виду 

мовленнєвої діяльності, досліджено особливості навчання 

творчого письма іноземною мовою. Однак, керуючись 

вимогами соціального замовлення, що випливають із 

тенденції сучасного суспільства до інтенсифікації 

міжособистісних, міжнаціональних і міжнародних контактів, 

а також необхідності вдосконалення практики навчання 

іноземних мов у середніх навчальних закладах України, 

науковці продовжують досліджувати проблему навчання 

зв’язного писемного мовлення. Отже, окремі аспекти 

практичних занять з англійської мови потребують подальших 

досліджень. Це стосується і проблеми методики та організації 

процесу навчання зв’язного писемного мовлення. 

Мета даної роботи – визначити особливості 

формування навичок зв'язного писемного мовлення у процесі 
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вивчення англійської мови в старших класах 

загальноосвітньої школи. 

Оскільки сьогодні процес навчання направлений на 

практичне володіння іноземною мовою, то хочеться 

відзначити велике значення такого мовленнєвого виду 

діяльності, як письмо або писемне мовлення. Володіння 

писемним мовленням дозволяє реально використовувати 

знання іноземної мови, знаходячись поза мовним 

середовищем, спілкуючись з носіями мови за допомогою 

сучасних засобів комунікації: Іnternet, e-mail, sms тощо. 

Можливість писати особисті й офіційні листи, необхідність 

заповнювати анкети, бланки документів мотивують учнів до 

активного опанування письмовою комунікацією мови, що 

вивчається. 

Разом із тим, основною і провідною метою у 

викладанні іноземних мов у загальноосвітній школі є 

комунікативна мета, яка і визначає весь учбовий процес. 

Однією з основних форм мовного спілкування є писемне 

мовлення. Теперішній стан речей вимагає нових пошуків 

більш раціональної методики навчання писемного мовлення, 

у процесі якої практичні результати досягалися б 

найкоротшим шляхом, з мінімальною витратою часу і зусиль, 

а сам процес навчання був би посильним, цікавим і 

захоплюючим для учнів. 

У сучасній методичній науці розрізняють письмо і 

письмове мовлення. Проте деякі дослідники використовують 

лише термін «письмо», підкреслюючи його вузьке чи широке 

значення [5, с. 118]. Поділ цей пов’язаний з особливостями 

механізму письма, що складається з двох етапів: складання 

слів за допомогою літер; формування письмових 

повідомлень, до складу яких входять слова, словосполучення 

тощо. 

Учений А. О. Акішина під письмом розуміє графічну 

систему як одну з форм вираження, засіб представити мову за 
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допомогою знаків і, нарешті, доповнення до звукового 

мовлення; засіб спілкування за допомогою системи графічних 

знаків, що дозволяє фіксувати мовлення для збереження його 

продуктів у часі і для передачі його на відстані [1, с. 19]. 

Писемне мовлення визначається С. В. Литвин як 

процес письмового вираження думок і як мовленнєва 

діяльність, пов'язана з видимим мовленням [6, с. 28]. За 

розумінням дослідниці, навчання письма – це формування 

уміння користуватися графічною і орфографічною системами 

мови для запису окремих слів, словосполучень, речень, 

фіксувати усне мовлення за допомогою графічних знаків. А 

навчання писемного мовлення – це оволодіння учнями 

умінням поєднувати слова у письмовій формі для вираження 

своїх думок відповідно до потреб спілкування, здійснювати 

спілкування засобами конкретної мови у письмовій формі. 

Метою навчання писемного мовлення є формування в учнів 

письмової комунікативної компетенції, що включає 

володіння письмовими знаками, змістом і формою 

письмового продукту мовлення [6, с. 29]. 

Урахування наведених особливостей усного і 

писемного мовлення є досить важливим для розвитку 

мовлення учнів. Перед учителем стоїть завдання показати 

учням відмінності в особливостях усного і писемного 

мовлення, навчити їх викладати думки на письмі по-іншому, 

ніж в усному мовленні. 

Характеристика зв'язного мовлення і його 

особливостей розвитку міститься у сучасній лінгвістичній, 

психолінгвістичній і спеціальній методичній літературі. 

Особливості розвитку зв'язного мовлення вивчалися Л. С. 

Виготським, С. Л. Рубінштейном, О. О. Леонтьєвим та 

іншими фахівцями в галузі психології, педагогіки і 

лінгвістики. 

У даному дослідженні термін «зв'язне мовлення» 

розуміємо як сукупність тематично об'єднаних фрагментів 
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мовлення, що знаходяться у тісному взаємозв'язку і є єдиним 

смисловим і структурним цілим. Поняття зв'язного мовлення 

вживається у декількох значеннях: 1) процес, діяльність 

мовця або того, хто пише; 2) продукт, результат цієї 

діяльності, текст, висловлювання; 3) назва розділу методики 

розвитку мовлення – методика переказів, творів та інших 

текстових творчих робіт. Основною характеристикою 

зв'язного мовлення є його зрозумілість для співбесідника, 

тобто комунікативність. Зв'язне мовлення є фундаментом для 

повноцінного формування писемного мовлення. 

Під зв'язним писемним мовленням розуміємо писемне 

смислове розгорнуте висловлювання (ряд речень, що логічно 

поєднуються), яке направлене на задоволення потреби 

висловлювання, передає закінчену тему (тобто представляє 

єдине ціле), організоване за законами логіки і граматики, 

володіє самостійністю, закінченістю і розчленовується на 

більш менш значні частини, пов'язані між собою. Розвивати 

зв'язне писемне мовлення – означає безперервно 

вдосконалювати вміння користуватися мовними засобами, 

доводити їх до такого рівня, за якого засоби вираження думки 

використовуються тим, хто пише, згідно із законами мови. 

Отже, зв'язне писемне мовлення – це по суті комунікативне 

мовлення, яке повинно мати адресата. 

Основною метою навчання іноземних мов є 

оволодіння учнями іноземною мовою як засобом спілкування 

і здійснення в цьому процесі виховання, освіти і розвитку 

особистості учня [4, с. 8]. У сучасній методиці навчання 

англійської мови, у тому числі зв’язного писемного 

мовлення, у середніх навчальних закладах висуваються 

чотири цілі: практична, виховна, освітня і розвиваюча. 

Практична мета є провідною. Вона передбачає 

практичне опанування учнями умінь мовлення на рівні, 

достатньому для здійснення іншомовного спілкування в 
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чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, 

говорінні, читанні та письмі в типових ситуаціях. 

Освітня мета досягається шляхом освіти учнів 

засобами англійської мови і передбачає: 

- усвідомлення учнями суті мовних явищ, іншої 

системи понять, через яку сприймається дійсність; 

- розуміння особливостей свого мислення; 

- порівняння явищ англійської мови з рідною мовою; 

- залучення до діалогу культур; 

- оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії 

країни, мова якої вивчається; 

- уміння вчитися (працювати з книжкою, підручником 

тощо) [3, c. 122]. 

Розвивальна мета передбачає розвиток в учнів: 

- умінь переносу знань та навичок у нову ситуацію на 

основі здійснення проблемно-пошукової діяльності; 

- мовленнєвих здібностей (мовної здогадки, логічного 

викладання думок тощо); 

- інтелектуальних і пізнавальних здібностей (різних 

видів пам’яті – слухової й зорової, оперативної та тривалої, 

уваги – довільної та мимовільної, уяви тощо); 

- готовності до участі в іншомовному спілкуванні; 

- готовності до подальшої самоосвіти в галузі 

володіння англійською мовою [7, c. 59]. 

Виховна мета реалізується через систему особистого 

ставлення до нової культури у процесі оволодіння цією 

культурою. 

У навчанні всі цілі реалізуються одночасно, у 

комплексі. Цілі навчання тісно пов’язані зі змістом навчання. 

Зміст навчання відповідає на запитання "Чого 

навчати?" Зміст навчання зв’язного писемного мовлення має 

забезпечити досягнення головної мети навчання, яка, зазначає 

А.Н. Щукін, полягає в тому, щоб навчити учнів спілкуватися 
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англійською в типових ситуаціях повсякденного життя в 

межах засвоєного програмного матеріалу [10, с. 84]. 

Вагому роль у навчанні зв’язного писемного мовлення 

відіграє формування високої культури писемного мовлення 

учнів, їх умінь викладати думки логічно, послідовно, 

дотримуючись літературних норм. Висока культура 

писемного мовлення має бути бездоганною в 

орфографічному та пунктуаційному відношенні. На уроках 

учні повинні навчитися писати перекази і твори, складати 

ділові папери, готувати дописи до газети, відгуки, складати і 

проголошувати доповіді, оформляти і писати реферати [8, с. 

130]. 

Удосконалення навичок зв’язного мовлення можливе 

лише за умови, що робота над цим напрямком 

здійснюватиметься під час опрацювання усіх розділів 

шкільного курсу англійської мови. Граматичні, орфографічні, 

пунктуаційні та інші мовні вправи якнайтісніше пов’язані з 

цим аспектом роботи, з виробленням умінь глибоко вникати у 

зміст і будову речень, самостійно складати речення різних 

видів і різного складу, використовуючи якнайповніше 

лексичне багатство англійської мови. Шляхом реалізації 

такого навчання є постійне збагачення мови новими 

лексичними і синтаксичними засобами, а також безперервна 

робота над тим, що робить мову точною, багатою, образною, 

змістовною, доступною, що підпорядковано культурі 

мовлення вчителя й учня. 

Засоби навчання зв’язного писемного мовлення – це 

важливий і невід'ємний компонент навчального процесу з 

іноземної мови в середніх навчальних закладах. Визначення 

засобів навчання – це відповідь на запитання "За допомогою 

чого навчати?" Отже, засобами навчання можуть бути 

різноманітні матеріальні предмети, які допомагають учителю 

організувати ефективне навчання іноземної мови, а учням – 

успішно оволодівати нею. Згідно з такими критеріями як 
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значущість, призначення та застосування технічної апаратури 

засоби навчання англомовного зв’язного писемного мовлення 

поділяються на основні та допоміжні; для вчителя і для учня; 

технічні та нетехнічні. 

У методиці навчання англійської мови склалося, як 

мінімум, два підходи, пов’язаних з навчанням продуктивного 

(його ще називають експресивним) письмового мовлення. 

Один з них спирається на психологічні особливості творення 

письмового висловлювання. У такому випадку, в організації 

навчання письма центральне місце посідає вторинний процес 

мовотворення, особистість учня, його комунікативні та 

пізнавальні потреби, цільові настанови на передбачені види 

письмових повідомлень, аналіз аудиторії, до якої звернено 

письмове мовлення. 

Другий підхід зорієнтований на продукт мовленнєвої 

діяльності – письмове висловлювання, текст, об’єктом 

оволодіння є форма та організація письмового дискурсу. 

Відмінною рисою цього підходу є те, що розвиток 

продуктивного (експресивного) письмового мовлення тісно 

пов’язаний з рецептивною формою письмової комунікації – 

читанням. 

Типова схема роботи при навчанні зв’язного 

продуктивного письмового мовлення така: від аналізу тексту-

зразка (з поступовим зменшенням опори на зразок) до 

створення самостійного письмового висловлювання. У 

текстовому підході навчання письма визначається декілька 

етапів: читання, осмислення та аналіз текстів. Залежно від 

дидактичних завдань окремо або комплексно проводиться 

мовленнєвий, змістовий, стилістичний, композиційний аналіз 

тексту; побудова висловлення за аналогією з текстом-

зразком; написання самостійних письмових висловлювань [9, 

с. 62]. 

Отже, у нашій роботі виділяємо наступні етапи 

формування англомовної компетентності у зв’язному 
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писемному мовленні: 1) збагачення словникового запасу; 2) 

формування граматичних навичок писемного мовлення; 3) 

розвиток зв'язного мовлення; 4) формування навичок 

написання переказів, творів на основі використання 

спеціально розроблених вправ. 

Обрані вчителем види роботи щодо формування 

англомовної компетентності у зв’язному писемному мовленні 

повинні формувати передумови для самовираження 

школярів, розкриття внутрішнього світу, розвитку 

естетичного почуття, збагачення емоційно-чуттєвого досвіду 

учнів. Використання лексико-граматичних, словниково-

логічних, орфографічних вправ є основою для розвитку в 

учнів старших класів умінь сприймати, відтворювати та 

будувати англомовні зв'язні висловлювання різних типів. 

Таким чином, проведене дослідження теоретичних 

наукових і навчально-методичних джерел щодо особливостей 

формування навичок зв'язного писемного мовлення в 

старших класах загальноосвітньої школи та результати 

використання розробленого комплексу вправ, дозволяють 

дійти наступних висновків: 

Під писемним мовленням розуміємо специфічну 

форму спілкування між людьми за допомогою графічних 

знаків, яка має не тільки зовнішні способи передачі почуття і 

думок, а й внутрішні, що стосується змісту, логіки та 

призначення цього виду мовлення [2, с. 12]. Водночас – це 

самостійна система комунікації, яка виконує функцію 

фіксації усного мовлення. Виразність писемного мовлення 

досягається вимогливішим добором лексики, синтаксичних 

конструкцій, членуванням тексту на частини (абзаци, 

параграфи), а часом і виділенням слів, словосполучень і 

речень, підкресленням, іншим шрифтом. 

Розвиток зв’язного писемного мовлення полягає в 

забезпеченні учнів умінням у писемній формі виражати свої 

думки зв’язно. Розглянуті вище особливості розвитку 
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зв’язного писемного мовлення учнів вимагають 

цілеспрямованої і взаємопов’язаної діяльності вчителя й 

учнів. Тому під час розробки системи навчання зв’язного 

писемного мовлення учнів старших класів треба спиратися на 

наступні принципи і завдання навчання: 1) комплексне 

оволодіння основними видами мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, говоріння, читання, письмо) з урахуванням їх 

взаємозв'язку і встановлення раціонального співвідношення 

між ними в навчальному процесі; 2) взаємопов'язане 

оволодіння рівнями мови, системний підхід до практичного 

оволодіння фонетичною, лексичною, морфологічною і 

синтаксичною будовою мови і підведення учнів до 

узагальнень, необхідних для забезпечення свідомого і 

міцного володіння зв’язним писемним мовленням; 3) 

створення умов для мовленнєвої активності учнів; 4) 

проведення лінгвосмислового аналізу тексту; 5) введення 

відповідних до старшого шкільного віку теоретичних знань 

про предмет навчання. 
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Степикіна Т. В., Погорелова О. В. Щодо 

особливостей формування навичок зв'язного писемного 

мовлення в старших класах загальноосвітньої школи. 

Стаття присвячена визначенню особливостей 

формування навичок зв'язного писемного мовлення у процесі 

вивчення англійської мови в старших класах 

загальноосвітньої школи. Авторка аналізує сучасні 

дослідження про методи формування навичок англомовного 

зв’язного писемного мовлення учнів старших класів. Розгляд 

відповідної наукової проблеми дає можливість, по-перше, 

ґрунтовно розглянути особливості формування писемних 

умінь учнів, по-друге – детально розкрити проблеми та 
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методи технології навчання зв'язного писемного мовлення 

учнів. 

Ключові слова: письмо, письмове мовлення, зв'язне 

мовлення, зв’язне писемне мовлення, засоби навчання, 

англомовна компетентність. 

 

Степыкина Т. В., Погорелова О. В. Об особенностях 

формирования навыков связной письменной речи в 

старших классах общеобразовательной школы. 

Статья посвящена определению особенностей 

формирования навыков связной письменной речи в процессе 

изучения английского языка в старших классах 

общеобразовательной школы. Автор анализирует 

современные исследования о методах формирования навыков 

англоязычной связной письменной речи учащихся старших 

классов. Рассмотрение соответствующей научной проблемы 

дает возможность, во-первых, основательно рассмотреть 

особенности формирования письменных умений учащихся, 

во-вторых – детально раскрыть проблемы и методы 

технологии обучения связной письменной речи учащихся. 

Ключевые слова: письмо, письменная речь, связная 

речь, связная письменная речь, средства обучения, 

англоязычная компетентность. 

 

Stepykina T.V., Pohorelova O.V. On particularities of 

shaping skills of coherent written speech in the senior classes 

of a secondary school. 

The article deals with the determination of features of 

shaping skills of coherent written speech in the process of learning 

English in senior classes of a secondary school. The author makes 

analysis of the modern methods of shaping skills of English 

coherent written speech of students of the senior classes. A review 

of the relevant scientific issues makes it possible, firstly, to 

thoroughly examine the features of shaping writing skills of 
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students, and secondly to reveal in details the problems and 

methods of teaching technology for coherent written speech of 

students. 

Key words: writing, written speech, coherent speech, 

coherent writing, learning tools, English language competence. 
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імені Тараса Шевченка» 

 

ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ 

МАТЕРІАЛІВ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСКІЙ МОВІ ЯК 

ІНОЗЕМНІЙ 

 

Більшість викладачів  англійської мови як іноземної 

погодяться з тим, що їхня робота полягає не тільки у навчанні 

англійській мові як іноземній, але й у навчанні культурі. 

Багато вчених й методистів підтримують включення 

культурного компоненту у  викладання англійської.  Вони 

надають наступні аргументи на користь культурного 

компоненту: він забезпечує міжнародне взаєморозуміння, 

поглиблює розуміння власної культури та мотивує учнів 

оволодіти англійською краще. М. Бирам (1999) описує роль 

вчителя мови як «професійного посередника між студентом 

та іноземними мовами  і культурами» [1, с. 58].  Багато 

українських, британських, американських та інших 

методистів присвятили свої наукові публікації проблемам 

навчання розумінню культури. Причини інтересу до теми 

можна назвати наступні. По-перше, методисти та викладачі 

розуміють важливість розвитку культурної компетенції під 

час викладання іноземної мови та оволодіння нею, особливо 

тепер, коли ми є частиною всесвітнього села. Вони також 

визнають, що мова та культура поєднані між собою. Як 
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зазначив Д. Браун (2000), «коли ми викладаємо мову, ми у 

будь-якому випадку також викладаємо складну систему 

культурних традицій, цінностей та способів мислення, 

почування й дій» [2, с. 64]. По-друге, методисти визнають, що 

звичайне вивчення лінгвістичної системи не дає гарантії 

успішної міжкультурної комунікації. Та, по-третє, як 

викладачі, так і студенти дійшли до розуміння важливості 

цінування інших культур світу, окрім власної. 

Мета цієї статті наступна: освітити деякі проблеми, з 

якими стикаються викладачі в Україні, навчаючи розумінню  

культури; запропонувати аргументи на користь ролі власної 

культури студента у навчанні англійській мові та 

запропонувати ідеї щодо того, як включити культурологічні 

матеріали у професійно-орієнтований навчальний план.    

Для ілюстрації та пояснення проблем, яких ми 

торкаємося, будемо використовувати результати наших 

досліджень, а також дані, зібрані під час проведення 

спостерігань на заняттях з англійської мови. 

Сьогодні вчителів іноземних мов готують до 

викладання культурі, тому вони знайомі з різними підходами 

до навчання розумінню культури. До того ж, автентичні 

підручники у достатньої кількості доступні в книжкових 

магазинах, більшість вчителів мають доступ до Інтернету та 

змогу завантажити автентичні тексти та матеріали.  Нарешті, 

проблема визначення культури не ускладнює розробку 

процесу навчання, тому що цій темі сьогодні присвячені 

численні публікації, семінари та конференції. В той же час 

деякі викладачі неохоче вводять культуру у навчання мові, 

таким чином роблячи культуру слабкою ланкою навчальної 

програми.  Але яка ж реакція більшості українських 

студентів?  Досліди, проведені нами серед студентів 

університету, які у більшості відносяться до дорослої молоді, 

показують, що вони хотіли б, щоб на заняттях з мови на 

культурний компонент наголошували не менш, ніж на 
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лінгвістичні питання.  Досліди, проведені серед учнів 

середньої школи, показали, що первинні причини вивчення 

ними англійської – це інтерес до культури, літератури та 

мистецтва англомовних країн та загальний інтерес до стилю 

життя у цих країнах. Біля 86% студентів та учнів  відповіли, 

що вони розуміють переваги вивчення іншої культури. Усі  

вони розуміють, що знайомство з культурою  – це дуже 

важливий аспект вивчення мови, але у той же час вони 

додають, що навчання культурі на заняттях з англійської – 

несистемне та іноді нерегулярне.  

Розглянемо дві можливі причини цього стану. Перша 

полягає в тому, що деякі вчителі досі використовують підхід 

«чистих фактів» до культури.  Багато професіоналів з 

навчання іноземних мов та вчених підтримують тезис про те, 

що роль учителя – не у тому, щоб повідомляти факти, а в 

тому, щоб допомогти студентам набувати вмінь, необхідних 

для того, щоб зрозуміти ці факти, про які вони дізнаються у 

процесі вивчення культури [3, 4, 5,7]. Педагоги наголошують 

на те, що для того, щоб досягнути мети у міжкультурному 

розумінні, треба звертати увагу на процеси, а не на факти.  На 

погляд Сілі, факти не мають великої цінності та сенсу, якщо 

їх не інтерпретують у контексті вирішення конкретної 

проблеми [13, с. 3]. Е. Хедлі зазначає, що підхід «чистих 

фактів» до культури, при якому єдина ціль полягає у зборі 

інформації «приречений бути неефективним» [6, с. 358]. Різні 

вчені піддають критиці сконцентрованість на «фактах».  

Вирішення цієї проблеми може полягати у тому, щоб 

вчителі англійської як іноземної забезпечували студентів 

інструментами для знайомства з новою культурою та її 

розуміння. Викладачі також повинні розробляти та 

використовувати прийоми та завдання, які допоможуть 

студентам стати уважними спостерігачами належних проявів 

культури та практики культурної взаємодії. Останні можуть 
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служити основою для продуктивних та ефектних прийомів, 

мотивуючих та цікавих для студентів.  

Друга причина полягає в тому, що в нас досі немає 

життєздатної основи організації культурологічних 

навчальних матеріалів. Багато викладачів англійської 

розуміють необхідність створення схеми, яка б допомогла їм 

відібрати потрібний культурний матеріал та служила б їм  

корисним джерелом для планування та розробок занять з 

культури.  Для освітньої мети ми зробили модифікацію 

схеми, яку запропонував Р. Лафаєт. Ця схема складається з 

наступних груп: 

Група 1. Фактичні цілі: студенти мають змогу 

продемонструвати знання формальної чи «високої» культури, 

а також знання щоденної чи «популярної» культури; 

пояснювати основні історичні події, традиції та досягнення 

мистецтва. Також, вони будуть розбиратися у зразках 

щоденної культури.   

Група 2. Емоційні цілі: студенти будуть мати змогу 

розуміти цінністі різних народів та суспільств.  

Група 3. Робочі цілі: студенти будуть мати змогу 

систематизувати та впорядковувати інформацію як про 

іноземну, так і про власну культуру та оцінювати 

обґрунтованість тверджень про культуру. 

Група 4. Прагматичні цілі: студенти будуть мати змогу 

помічати/звертати увагу на щоденну ввічливість, вирази та 

фрази, вживані тими, хто говорить, або ж тими, хто слухає, та 

потім ідентифікувати культурні причини вживання цих 

мовних засобів. Вони навчаються правильно діяти у 

звичайних щоденних ситуаціях та використовувати потрібні 

жести.   

Запропонована схема може бути корисною у поясненні 

тем та матеріалів, які потрібно вводити на заняття. Вона 

також може надихнути викладачів на деякі ідеї стосовно того, 
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які стратегії та техніки використовувати таким чином, щоб 

вони могли інтегрувати культуру у вивчення мови.  

Багато вчених заявляють про те, що культурне 

наповнення занять з англійської як іноземної повинне 

включати у себе можливість дізнатися про власну культуру 

по відношенню до інших культур. Науковці також 

наголошують на тому, що через вивчення власної культури 

іноземною мовою студенти будуть більш обізнані щодо неї та 

таким чином будуть утримувати свою культурну особистість 

у міжкультурній комунікації. Цю точку зору підтримують 

такі вчені, як Р. Горшкова (Україна), І. Сакір (Туреччина), С. 

Маккей, Л. Сміт (США), Юн Вей (Китай) [3, 5, 9, 14, 15]. 

Більш тридцяти років тому американський методист з 

вивчення мов Л. Сміт стверджував наступне: той факт, що 

англійська стає міжнародною мовою, передбачає, що вона 

вже не повинна бути зв’язана з культурою тих, для кого ця 

мова рідна. Натомість мета міжнародної мови полягає в тому, 

щоб повідомляти про власну культуру та інтереси іншим [14, 

с. 41]. Ми  вважаємо  , що культура англомовних країн та 

власна культура повинні розглядатися  у порівнянні. 

Студенти повинні дізнатися про розходження та бути 

готовими до них, одночасно розуміючи та цінуючи їхню 

логіку.   

Розглянемо  декілька ідей щодо впровадження 

культурологічних матеріалів у професійно-орієнтований курс 

навчання, а саме такі прийоми як  культурні капсули, 

міжкультурні зв’язки й критичні ситуації. 

Прийом культурних капсул був  розроблений у 1970 

році, але, нажаль, приклади його практичного застосування 

знайти важко. У будь-яких англомовних підручниках, що 

використовуються в Україні, неможливо побачити ні один з 

нижчезазначених прийомів. Культурна капсула – це 

невеликий опис певної розбіжності між українськими 

звичаями та звичаями інших культур, що супроводжується 
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фотографіями, слайдами чи картинками. В класі студенти 

мають можливість виконувати ролеві ігри, побудовані на 

основі різноманітних капсул.  

Міжкультурні зв’язки – це короткі ситуації, що 

описують культурний зміст іншомовної країни. Студенти 

працюють в парах або маленьких групах. Вони обговорюють 

ситуацію, готують та представляють діалоги, побудовані на 

ситуації. 

Критична ситуації включає історію про певну 

міжкультурну розбіжність з послідовним рядом питань. Після 

прочитання історії студентам запропонують обрати кращу 

інтерпретацію поведінки героїв, побудовану на їх знанні 

іншомовної культури. Подібно реальним життєвим 

ситуаціям, існує більш, ніж одне пояснення, яке можна 

вважати відповідним та правильним. Після цього студенти 

обговорюють варіанти в маленьких групах. Критичні ситуації 

можуть також бути охарактеризовані як вивчення конкретного 

випадку чи культурні міні-драми. Вони мають бути 

побудованими на життєвому досвіді. 

Отже, використання культурологічних матеріалів в 

процесі навчання мови – це вагомий вклад у розвиток 

практичних навиків англійської мови у студентів, побудову їх 

свідомості та практичне використання міжкультурної 

комунікації. Незважаючи на те, що існує багато досліджень на 

цю тему, культура залишається недостатньо розвинутим 

компонентом багатьох учбових програм. Викладачі англійської 

мови зіштовхуються з певними проблемами при спробі включити 

культурні елементи до навчання мови. Наше  дослідження 

пропонує базові знання для організації культурних тем, що 

складаються із чотирьох груп. Ці базові знання є корисним 

ресурсом для викладачів, адже вони представляють собою план 

навчання культури та моделюють власні культурні заходи. Автор 

дослідження наголошує на тому, що місцева культура повинна 

викладатись разом із культурою, мову якої вивчають студенти. 
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Дослідження пропонує методи того, як культурні аспекти можуть 

бути включеними до професійно-орієнтованого плану навчання. 
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Федічева Н. В. Використання культурологічних 

матеріалів у навчанні англійській мові як іноземній. 

Використання культурологічних матеріалів, які мають 

освітній, розвиваючий і виховний потенціал, сприяє формуванню 

лінгвокраїнознавчої та інтеркультурної компетенції і 

підвищенню комунікативно-пізнавальної мотивації в процесі 

нявчання мові. У статті обговорюються неподільність навчання 

культурі та мові, досліджуються деякі проблеми з якими 

стикаються  викладачі англійської мови як іноземної в Україні та 

висуваються аргументи на користь включення вивчення власної 

культури студентів у навчання англійській мові. Представлено 

дані, що зібрав автор, проводжуючи дослідження, аналізуючи 

підручники та роблячи спостереження. Запропоновано ідеї 

стосовно того, як включити культурні цілі у навчання мові. 

Ключові слова: культурний компонент, культурологічні 

матеріали, схема, рідна культура, інструментами для роботи. 

 

Федичева Н. В. Использование культурологических 

материалов в обучении английскому языку как 

иностранному. 

Использование культурологических материалов, 

имеющих образовательный, развивающий и воспитательный 

потенциал, способствует формированию лингвострановедческой 

компетенции и повышению коммуникативно-познавательной 

мотивации в процессе обучения языку. В статье обсуждаются 
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неделимость обучения культуре и языку, исследуются некоторые 

проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели английского 

языка как иностранного в Украине и выдвигаются аргументы в 

пользу включения изучения собственной культуры студентов в 

процессе обучения английскому языку. Представлены данные, 

собранные  автором в процессе проведения исследования, 

анализа учебников  и наблюдений.  

Ключевые слова: культурный компонент, 

культурологические материалы, схема, родная культура, 

инструментами для работы. 

 

Fedicheva N.V. Using the culturological materials in the 

process of teaching English. 

The author focuses on  using the culturological materials 

which  have an educational, developing and up-bringing potential for 

developing different types of speech activities (reading, oral speech, 

listening comprehension), help to form linguistic-cultural and 

intercultural competence and to raise the communicative and cognitive 

motivation in the process of teaching English at the higher educational 

establishments. Language and culture teaching are intertwined and the 

author looks at some problems which teachers of English as a foreign 

language are facing. The arguments for teaching local culture are 

given. The data which the author has collected analyzing textbooks 

and conducting observations are given. Culturological materials 

including culture capsules, intercultural connections and critical 

incidents have been described in the article. 

Keywords: foreign language, culturological materials, local 

culture, cultural component. 
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ВАРІАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 

ЛІНГВОДИДАКТИЧНОМУ РАКУРСІ 

Проблема варіативності мов, визначення їх 

лінгвістичного статусу, диференціації діалектів та варіантів 

як факторів становлення і розвитку мовної картини світу 

стають особливо значущими. Саме це і є головною метою під 

час вивчення варіацій англійської мови в середніх навчальних 

закладах. 

Українська школа завжди орієнтувалась на класичну 

англійську, тобто на британський варіант англійської мови. 

Тому на сучасному етапі виникає питання: «Який же саме 

варіант англійської мови викладати: британський чи 

американський?», адже учням щодня трапляється 

американський варіант, оскільки вони дивляться 

американські фільми, слухають американську музику і 

читають надписи на продуктах і товарах американського 

виробництва. Зрозуміло, що діти помічають відмінності 

варіанта мови, який трапляеться на практиці, коли вони 

від’їжджають за кордон, зокрема до США, за програмами 

обміну, від того, який школярі вивчають у школі. 

Для вирішення такої мети необхідно проаналізувати 

існуючі варіації англійської мови та розробити схему, яка 

стане опорою для формування навичок роботи з учнями 

старших класів, що і є задачею дослідження. 

Питанню вивчення варіантології англійської мови 

присвячено багато праць як закордонних науковців (R. 

Berndt, A. Markwardt, R. Quirk, D. Crystal, R, McDavid), так і 

вітчизняних учених (Ю. Зацний, Р. Кріцберг, О. Швейцер, Ю. 

Жлуктенко). Також вагомий внесок у вивчення відмінностей 

між британським та американськими варіантами англійської 

мови на різних рівнях його дослідження зроблено вченими та 

практиками Дж. Уізерспуном, С. Джонсоном, Н. Вебстером, 

Г. Менкеном, Дж. Креппом.  
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У наш час переважна більшість вчених (М. 

Маковський, О. Семенець, Ф. Соссюр, Ю. Степанов) 

розглядає мову як велику кількість діалектів, відмінності між 

якими можуть значною мірою варіюватися. Зважаючи на це, 

багато мовознавців не тільки розмежовують діалект і мову, а 

й навіть протиставляють їх. Слід зазначити, що проблеми 

мови і мовлення залишаються актуальними як для 

вітчизняних (Ф. Березин, B. Бережняк, O. Чередниченко, В. 

Гак, O. Семенець), так і для зарубіжних дослідників (Ф. де 

Соссюр, Р. Кверк, Р. Макдевід, П. Траджил, Д. Крістал). 

Термін мова дослідниками розуміється як складне 

суспільне явище, вона існує в людському суспільстві, в 

реальній повсякденній мовній практиці людей, що належать 

до різних соціальних, професійних, територіальних формацій 

[1, с. 88].  

Інтерес світової філологічної науки до лінгвістичних 

аспектів аналізу варіантів англійської мови все більш зростає. 

Кілька століть тому існував єдиний варіант англійської, той, 

яким говорили тільки в Британії. Інші варіанти англійської 

мови стали з'являтися тоді, коли британці почали активно 

завойовувати нові землі по всіх континентах і принесли свою 

мову в Америку, Австралію, Нову Зеландію, Азію і Африку. 

У кожному з цих місць англійська мова розвивалася по-

своєму, збагачуючись і еволюціонуючи, взаємодіючи з 

місцевими діалектами та говірками, якими розмовляли 

мешканці британських колоній. В результаті з'явилися різні 

діалекти та варіанти сучасної англійської мови. У даних 

варіантах англійської мови багато спільного, але і конкретних 

відмінностей досить багато, причому особливо вони помітні у 

лексиці. Тому звертання до розгляду викладання варіантів 

англійської мови є актуальним. 

Новим напрямком підготовки всебічно розвиненої 

особистості є поглиблене вивчення варіацій мови, яке 

розширює міжкультурні та міжетнічні зв’язки, реалізує 
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принципи комунікативної спрямованості, організовує 

зацікавлене спілкування та взаємодію з носіями мови й 

відкриває доступ до культури іншого народу, забезпечуючи 

діалог культур.   

На думку науковців діалект – це різновид національної 

мови, який обмежений сферою розмовного мовлення і не має 

своєї літературної норми. Діалект розуміється як одиниця, яка 

протиставляється літературній мові [2, с. 319]. Це 

протиставлення спостерігається протягом усього періоду 

розвитку, становлення національної мови. На думку В. Гака 

діалект може характеризуватися з п’яти позицій: у 

просторовому, часовому, функціональному, соціальному і 

мовному аспектах [2, с. 35]. 

Окрім цього, «варіант літературної мови» А. Швейцер 

визначає як «територіальний різновид єдиної нормованої 

мови», а варіант національної мови означає: «сукупність 

територіально обмеженого варіанту літературної мови і 

поширених в межах його ареалу територіальних діалектів» [3, 

с. 298-299]. 

Розмежовуючи поняття «мова» і «варіант мови» варто 

зазначити, що значний внесок в розвиток теорії варіювання 

внесли У. Вольфрам, Р. Макдевід, П. Траджил, Г. Степанов, 

Н. Семенюк, Д. Брозович, А. Швейцер, А. Чередниченко, та 

інші. При цьому в ряді робіт іноземних лінгвістів теоретичні 

положення регіонального варіювання розробляються 

незалежно від видів варіативності: літературні варіанти мови, 

наддіалектні ареали всередині варіантів, які охоплюють 

декілька діалектних областей [там само]. Так Д. Кристал 

називає регіональні варіанти мови «діалектами», а 

«діалектологією» – їх вивчення [3, с. 298-299]. 

Один із способів існування мови – його варіант. 

Особливий інтерес, поряд з соціальним і функціональним 

варіюванням, представляє територіальне варіювання 

літературних мов. Що стосується англійської мови, необхідно 
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зазначити численність її варіантів. Можна назвати основні 

варіанти англійської мови – це Австралійський, 

Американський, Британський, Канадський, Новозеландський 

[4, c. 317-366]. Проте існують й інші, так наприклад 

Бермудський, Намібійський, Пакистанський, Сінгапурський, 

Шотландський варіанти [там само]. 

Г. Степанов, наприклад, під визначенням «варіант 

мови» розуміє «такі особливості, які не виявляють різких 

структурних відмінностей від літературної мови, але разом з 

тим, отримують помітну автономію, яка підтримується у 

межах певної національної спільності» [5, c. 107]. Більшість 

вчених поділяють точку зору Ч. Фергюсона, який вважає, що 

варіант – це різновид літературної мови, який поряд із нею 

виконує певну роль і використовується мовцями за різних 

обставин [там само]. П. Траджила, продовжуючи цю думку, 

визначає варіант, як відношення мовної форми та соціальної 

функції [6, c. 84]. 

Австралійський, американський, канадський, 

британський, африканський варіанти англійської мови можна 

розглядати як мікросистеми, що входять в макросистему 

англійської літературної мови. Ці мікросистеми 

перехрещуються, утворюючи загальне ядро, що 

характеризується комплексом єдиних структурних рис, і в той 

же час вони можуть розглядатися як одиниці, наділені 

певними диференційними ознаками або певним набором 

таких ознак [7, c. 22].  

Найбільш вивченими на сьогоднішній день є 

британський та американський варіанти англійської мови. 

Відрізнятися вони стали, як тільки перші поселенці прибули в 

Америку. Як сказав Ділан Томас: «Ці дві культури розділені 

бар'єром спільної мови» [7, с. 42]. Сьогодні виділяють безліч 

відмінностей американського варіанту англійської мови від 

британського [7, с. 42]. 
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Канадський, австралійський і новозеландський 

варіанти англійської найближче знаходяться до класичного 

британського варіанту, а в силу географічної ізольованості ці 

країни не зазнавали сильного впливу інших мов і культур. У 

формуванні американського варіанту англійської брали 

участь майже всі жителі Європи, тоді як Австралію, Нову 

Зеландію, Канаду, Південну Африку заселяли переважно 

британці [там само]. Америка створила практично нову мову: 

зміни торкнулися не тільки фонетики і лексики, але і 

найбільш стійкої частини мови ‒ граматики. Тому цілком 

природно, що дискусії ведуться в основному навколо двох 

варіантів англійської мови ‒ британського і американського. 

На відміну від британського варіанту американська 

англійська мова є більш гнучкою, відкритою до змін і легкою 

для сприйняття, це мова нового покоління. Зокрема, тому 

вона і отримала більше поширення у світі. 

Афроамериканський варіант англійської мови або 

Ебонікс – мова афроамериканців. Країни східної Африки, такі 

як Уганда, Кенія, Танзанія, прийняли мультикультурну 

модель мовної політики. Англійська мова а Африці стала 

мовою викладання в школах, мовою національного 

телебачення і радіо, також офіційних документів. В другій 

половині 20 століття такі вчені як: О. Семенець, А. Бурегейа, 

П. Скандера почали вивчати особливості територіальної й 

соціальної диференціації англійської мови та досліджувати 

основні зміни в лексичному складі, граматиці та фонетиці [4, 

c. 133].  

У зв'язку з цим видається доречним навести слова 

В. Широких і JI. Аполлонової: «Мова відображає відмінності 

поведінки національних груп і їх прагнення відокремитися 

один від одного, тому природно, що з'являються варіанти. 

Варіанти існують у всіх мовах, і тому вивчення мови є іноді 

більш складним завданням, ніж уявлялося спочатку. 

Лінгвісти вже давно звернули увагу на те, що мова зберігає 
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свої ідентичні риси лише на певній частині території свого 

поширення і лише при певних умовах». 

«Становлення варіанту передбачає зміну соціальних 

умов його функціонування, включаючи зміну екологічного 

середовища і соціально-лінгвістичної бази. Крім того, 

опинившись в нових умовах, мова продовжує змінюватися 

відповідно до закладених в ній тенденцій розвитку, а також 

під дією нових екстра – та інтралингвистичних факторів, 

тобто адаптується до нових умов функціонування» [7, с. 17]. 

Мова не є замкненою системою, вона відчуває на собі вплив 

багатьох чинників. 

Отже, у цьому дослідженні під варіативністю 

розуміється частина культури, що відрізняє «мову» та 

«діалект», виокремлюються дві відмінності. Якщо цей термін 

застосовується в сенсі Стандартної Англійської мови то під 

«варіацією» вчені розуміють використання в офіційній 

письмовій формі і діалектах. Використання «варіативності 

мови» розуміється як нейтральний термін для застосування 

конкретного виду мови, який розглядається як єдине ціле 

(австралійський, африканський,  американський, британський 

варіанти англійської мови). 
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Філіпенко А. О. Варіації англійської мови в 

лінгводидактичному ракурсі. 

У даній статті розглядається проблема, які варіанти 

англійської мови існують та який же саме варіант англійської 

мови викладати в школі. Для вирішення цієї проблеми було 

проаналізовано існуючі варіації англійської мови. 

Дослідження показало, що основні варіанти англійської мови 

– це Австралійський, Американський, Британський, 

Канадський, Новозеландський. Американський і британський 

варіанти є різними мовами, і це підтверджується практикою: 

американці, канадці, британці, австралійці і новозеландці 

легко спілкуються між собою. У даних варіантах англійської 

мови багато спільного, але і конкретних відмінностей досить 

багато, причому особливо вони помітні у лексиці.  

Ключові слова: мова, діалект, варіант, варіантологія, 

діалектологія. 

 

Филипенко А. А., Вариации английского языка в 

лингводидактическом дискурсе. 

В данной статье рассматривается проблема, какие 

варианты английского языка существуют и какой же именно 

вариант английского языка преподавать в школе. Для 

решения этой проблемы были проанализированы 

существующие вариации английского языка. Исследование 

показало, что основные варианты английского языка – 
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Австралийский, Американский, Британский, Канадский, 

Новозеландский. Американский и британский варианты 

являются разными языками, и это подтверждается практикой: 

американцы, канадцы, британцы, австралийцы и 

новозеландцы легко общаются между собой. В данных 

вариантах английского языка много общего, но и конкретных 

отличий достаточно много, причем особенно они заметны в 

лексике. 

Ключевые слова: язык, диалект, вариант, 

вариантология, диалектология. 

 
Filipenko А. О. Variations of English in the didactic 

discourse. 

This article deals with the problem of what English 

language options there are and what English to teach at the school. 

To solve this problem, we analyzed existing variations of the 

English language. The study showed that the main variants of the 

English language, Australian, American, British, Canadian, New 

Zealand. American and British versions are different languages, 

and this is confirmed by the practice: Americans, Canadians, 

British, Australians and New Zealanders easily communicate with 

each other. In these variants of English have a lot in common, but 

there are also much differences, and they are particularly 

noticeable in the vocabulary. 

Key words: language, dialect, variant, variantology, 

dialectology 
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