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ФРАНЦУЗЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 

 

Концепти, які беруть участь у формуванні національної картини 

світу, на своїй периферії містять фразеологізми та паремії. До паремій 

відносяться прислів’я та приказки, які вже є закінченим текстом, а до 

фразеологічних одиниць – висловлювання, які є стійкими мовленнєвими 

зворотами. У дослідників немає єдності щодо визначення фразеологічних 

одиниць.   

В. Телія вважає, що фразеологічні одиниці є елементами 

номінативного інвентарю мови. Паремії ж входять до об’єму фразеології, 

але „їх двоплановість має позамовний притчовий характер внаслідок 

умов жанру”. Їхня відтворюваність забезпечується ознакою 

прецендентності (Телия, 1996, с. 55-83). 

„Прислів’я, є об’єктом дослідження фразеології, але питання про 

мовний статус та їх відношення до фразеології до цього часу залишається 

відкритим. У зв’язку з чим у лінгвістиці існують два підходи – 

нефразеологічно орієнтований та фразеологічно орієнтований 

(В. Виноградов, О. Смирницький, Г. Пермяков, М. Шанський, 

Е. Верещагін, В. Костомаров, В. Зімін), якого дотримуємось і ми. 

Основні характеристики фразеологічних одиниць та прислів’їв 

співпадають, а саме – відомість в даній мові та соціумі, відтворюваність у 

мові як самостійної мовної одиниці, стійкість, образна вмотивованість, 

емоційно-експресивна оцінка і стильова забарвленість” (Шепітько, 2015, 

с. 114). 

Дослідження когнітивної функції паремій проводили українські та 

російські науковці, зокрема М. Алексеєнко, М. Алефіренко, Н. Амосова, 

О. Бабкін, В. Мокієнко, О. Молотков, Т. Осіпова, Ю. Прадід, 

О. Селіванова, В. Телія, В. Ужченко, Д. Ужченко та ін. (Юськів, р. 69). 

mailto:ludmilashapovalova962@gmail.com
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Мета даної статті –  схарактеризувати фразеологічне поле сучасної 

французької мови на основі аналізу збірки Ж. Планеля „1001 expressions 

préférées des Français”. 

Завдання статті – дослідити якісний склад фразеологічних одиниць 

з точки зору  

1) джерела запозичення;  

2) їх формування і функціонування;  

3) часу їх виникнення.  

Для аналізу була взята збірка Жоржа Планеля „1001 улюблений 

французький фразеологізм”, в який автор визначив найбільш значимі для 

французів вирази і цим окреслив для дослідження ядро фразеологічного 

поля сучасної французької мови з прагматичної точки зору (Planelles, 

2014).  

З точки зору часу утворення чи запозичення з інших мов улюблені 

французькі фразеологізми можна поділити за періодами. 

Античністть. „Tuer la poule aux oeufs d’or” – „Вбити курку з 

золотими яйцями” (Planelles, 2014, р. 923). Цей вираз з’явився у XVIII ст. 

Він був взятий Ла Фонтеном з басен Езопа „Жінка і куриця” і „ Гуска з 

золотими яйцями”, в яких він фігурував у VI ст. до нашої ери. Ла Фонтен 

використав його у своїй байці „La la poule aux oeufs d’or” – „Курка з 

золотими яйцями” у XVIII ст. Отже, перш, ніж цей фразеологізм був 

зафіксований у французькій мові, пройшло 24 століття, які не внесли 

змін в його форму. 

Цей вислів базується на метафорі, яка для позначення багатства 

використовує курку – свійського птаха, який є звичним елементом 

господарства звичайних людей. Концепт, який позначає цей 

фразеологізм, – у байці Ла Фонтена, і у байках Езопа – „жадібність”. 

Сьогодні значення цієї концептуальної метафори охоплює поняття 

„ жадібність”, „дурість”, „дія на короткий термін”. Цікавим є те, що цей 

фразеологізм окрім французької мови зустрічається також і в інших 

мовах, зокрема українській і російській. 

Епоха Христа. „Vouloir faire passer un chameau par le chas d’une 

aiguille” – „Хотіти провести верблюда крізь вушко голки” (Planelles, 

2014, р. 227 ).  У Біблії знаходимо слова Христа щодо багача: „Je vous le 

dis, il est plus aisé pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille, que 

pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu” (Évangile selon saint 

Matthieu, XIX, 24). Концепт, що позначає цей фразеологізм – 

„неможливість”. Оскільки цей вираз є цитатою із Біблії, то він властивий 

всім мовам, які існують на християнському просторі. У цьому 

фразеологізмі, який є концептуальною метафорою, використовується 

словосполучення „вушко голки”, яким називалася одна із дверей міста 

Єрусалим, занизька, щоб верблюд із своєю поклажею міг через неї 

пройти. 

XI ст. „À Dieu ne plaise!” – „Боже упаси!”, „Не дай Бог” (Planelles, 

2014, р. 409). Ця фразеологічна одиниця була зафіксована у „Пісні про 
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Роланда” у вигляді „ne placet Deu”.  Цей фразеологізм зустрічається у 

християнських країнах. Він вербалізує „передосторогу”.  

XII ст. „Jeter de la poudre aux yeux” – „Кидати пил в очі комусь” 

(Planelles, 2014, 920). Спочатку цей вираз використовувався у прямому 

значенні. Він пов’язувався з бігунами на Олімпійських іграх, які 

піднімали пил, що засліплювало конкурентів позаду що дозволяло 

першим виграти. Сьогодні цей зворот використовують у переносному 

значенні, коли говорять про намір осліпити когось несправжнім 

виглядом. Тут має місце розширення значення і перехід від прямого 

значення до переносного, тобто до метафоризації звороту, який тепер 

об’єктивує концепт „ хитрість”.  

XIII ст. „Payer en monnaie de singe” – „Заплатити мавпячими 

монетами” (Planelles, 2014, р. 710). У XIIIст.  Сен-Луї вирішив брати 

податок запрохід мостом, який у Парижі об1єднував острів Сіте і вулицю 

Сен-Жак. Виняток було зроблено для ярмарочних фокусників і 

жонглерів, які мали мавп і за прохід по мосту показували номери зі 

своїми тваринами. Цей вираз використовується зараз у переносному 

значенні, тобто має місце метафора, яка вербалізує концепти 

„шахрайство”, „обман”. 

XIV ст. „À fleur de peau” – „Бути вразливим, знервованим” 

(Planelles, 2014, р. 820). Слово „fleur” датується XII ст. і походить від 

латинського слова „florem”, яке означало квітку, а також „найтоншу 

частину чогось”. Із цього значення з’явилися такі смисли як „найкраща 

частина”, „найвища частина”,  „поверхня”. Саме це останнє значення 

породило у середині XIV ст. вираз „à fleur de”, щоб сказати „à la surface 

de” –  „на поверхні чогось”.  

XV ст. „Tourner autour du pot” – „Крутитися навколо горщика” 

(Planelles, 2014, р. 914). Горщик, підвішений в оселі, в якому готувалася 

їжа, дав у XV ст. народження цьому виразу. Спочатку цей вираз 

застосовувався до людини, яка хоче окільними шляхами отримати щось. 

У XIX ст. відбулося розширення значення. Цей вираз стали 

застосовувати до того, хто використовував непрямі способи, щоб 

висловитися про щось і не насмілювався прямо говорити про це.  Цей 

вислів належить до розмовно-побутового стилю. Він вербалізує концепт 

„хитрість”. І представляє собою концептуальну метафору.  

XVI ст. „Une offre / promesse de Gascon” – „Подарунок гасконця / 

обіцянка гасконця”  (Planelles, 2014, р. 531). Цей вислів прийшов із 

XVI ст. e siècle, коли жителі Гасконі мали репутацію відмінних і 

сміливих солдат. Можливо, саме завдяки цій їх визнані якості, яка часто 

була перебільшена, самі гасконці вважалися хвастунами, брехунами, 

людьми, яким не потрібно було довіряти. 

Цей вислів характеризує моральні якості людини (гасконця) та 

вербалізує концепти „хитрість”, „хвалькуватість”. Цей фразеологічний 

зворот також базується на метафорі, і тут також можна говорити про 

концептуальну метафору.  
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XVII ст. „De la poudre de perlimpinpin” – „Порошок перлемпенпен” 

(Planelles, 2014, р. 919).  Начебто надзвичайний засіб, але якості якого 

повністю уявні. Рішення, яке представляється як чудодійне, але яке 

нічого не варте. Слово „перлемпен” датується XVII ст., але етимологія 

його невідома. Деякі порівнювали його з магічною формулою 

„абракадабра”. 

У цьому вислові спостерігається розширення значення. Він може 

використовуватися до всього, що здається може принести рішення 

чомусь і що виявляється зовсім неефективним Тут також в основі – 

метафора, яка актуалізує концепти „обман”, „хитрість”.  

XVIII ст. „Laid / Moche comme un pou” – „Потворний як воша” 

(Planelles, 2014, р. 916). Дуже потворний. Але не потворність воші стала 

причиною для виникнення цього вислову у кінці XVIII ст.,  коли він був 

вперше атестований. Це саме неприємності й ускладнення у суспільстві 

(зараження, передача хвороб), а також репутація цієї комахи як 

переносника тифу послужили тому, що воша вважається зразком 

потворності. Порівняння вербалізує концепт „потворність”. 

XIX ст. „Manger sur le pouce” – „Їсти на великому пальці” 

(Planelles, 2014, р. 917). Цей вислів означає їсти дуже швидко. Уявімо, що 

в одній руці ми тримаємо хліб, а у другій – ніж, який ріже хліб, у 

напрямку до великого пальця.  Цей вираз актуалізує концепт „іж”.  

„Un pavé dans la mare” – „Несподівана неприємність” (Planelles, 

2014, р. 818). Походження цього виразу невідоме. Концептуальна 

метафора, яка вербалізує „неприємність”. 

Друга половина ХХ ст.  „Fumer la moquette” – „палити свій 

килим” (Planelles, 2014, р. 715). Цей вираз використовується для 

позначення наркотичного стану. 

„Ni chair ni poisson” –  „Ні риба, ні м’ясо” (Planelles, 2014, р. 226). 

Цей вираз означає щось, що важко визначити.  

Походження цього виразу можна знайти у доктрині католицької 

віри. Дуже давно утримання від їжі під час посту суворо дотримувалося. 

Дозволялася тільки одна їжа на день. Їсти можна було хліб, овочі, сухі 

фрукти, а пити – тільки воду. 

 Улюблені фразеологічні одиниці з’явилися у французькій мові у різні 

періоди від Античності і до ХХ століття. Серед них єсть такі, виникнення 

яких не можливо визначити. Вони охоплюють різні сфери життя від побуту 

до інтимного боку; від професійної стезі до релігійної доктрини. Вони  

походять від представників різних верств населення від народу до 

аристократів, відповідно до лексичних одиниць, представлених в них та 

концептів, які вони вербалізують. Серед  них єсть такі, що містять позитивну 

характеристику чи образливі: такі, що несуть додаткову конотацію чи мають 

тільки одне значення. У деяких з низ первинне значення розвивається чи, 

взагалі, змінюється, чи виникає багатозначність. Вони належать до різних 

стилів. Переважна більшість з низ базуються на метафорі. За допомогою цих 

виразів вербалізуються найбільш значущі концепти концептуальної картини 
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світу французів.  Вони висвітлюють французькі морально-етичні норми та 

віддзеркалюють розвиток суспільства, його цінності і пріоритети.  

За своєю сутністю улюблені французькі вирази – це фразеологічні 

звороти, але єсть серед них прислів’я та приказки, або їх частини та цитати. 
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Шаповалова Л. В. Французькі фразеологізми як елемент 

національної мовної картини світу 

У статті аналізується збірка Жоржа Планеля „1001 expressions 

préférées des français”  (1001 улюблений французький вираз). Назва та 

зміст цієї збірки дозволяють визначати тенденції в уподобаннях 

французів та зробити висновки щодо особливостей їх мовної картини 

світу. Визначення основних концептів та опис їх характеристик за 

допомогою улюблених фразеологічних одиниць розширює наші 

відомості про культурні особливості французів, розвиток французької 

мови. Час і шляхи входження у французьку мову фразеологічних 

одиниць визначає вплив на неї феноменів екстралінгвістичної реальності 

http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/pouledor.htm
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та окреслює те, що турбувало французів на тому чи іншому етапі їх 

життя та розвитку мови. 

У статті характеризується фразеологічне поле  сучасної 

французької мови і досліджується його якісний склад з точки зору 

джерела запозичення, їх формування і функціонування,  часу їх 

виникнення.  

Приділяється увага збереженню значення, отриманого при 

виникненні чи його зміні – розширенню чи утворенню багатозначності. 

Враховується джерело виникнення чи запозичення. 

У статті фразеологічні одиниці систематизовані за часом їх 

виникнення і наведені приклади відповідно до кожного етапу розвитку 

французької культури і мови. 

Стаття базується на дослідженнях науковців у галузі фразеології та 

когнітивної лінгвістики. У ній висвітлюється роль фразеологічних 

зворотів у вербалізації концептів мовної картини світу французів, 

враховується метафорична сутність фразеологічних одиниць, звертається 

увага на концептуальні метафори, актуалізовані ними.  

Ключові слова: фразеологізм, фразеологічне поле, мовна картина 

світу, концепт, концептуальна метафора, розширення значення, 

багатозначність. 

 

Шаповалова Л. В. Французские фразеологизмы как элемент 

национальной языковой картины мира  
В статье анализируется сборник Жоржа Планеля „1001 expressions 

préférées des français”  (1001 любимое французское выражение). Название 

и содержание этого сборника позволяют определить тенденции в 

предпочтениях французов и сделать выводы об особенностях их 

языковой картины мира. Определение основных концептов и описание 

их характеристик при помощи любимых французами фразеологических 

единиц расширяет наши сведения о культурных особенностях французов 

и о развитии французского языка. Время и пути вхождения во 

французский язык фразеологических единиц определяет влияние на нее 

феноменов экстралингвистической реальности и очерчивает то, что 

волновало французов на том или ином этапе их жизни и развития языка.  

В статье характеризуется фразеологическое поле современного 

французского языка и исследуется его качественный состав с точки 

зрения источника заимствования, формирования, функционирования и 

времени появления фразеологических единиц.  

Уделяется внимание сохранению полученного при возникновении 

значения или его изменению, или образованию многозначности. 

Учитывается источник возникновения или заимствования. 

В статье фразеологические единицы систематизированы по 

времени их возникновения и приведены примеры соответственно 

каждому этапу развития французской культуры и языка. 

Статья базируется на исследованиях во фразеологии и когнитивной 

лингвистике. В ней освещается роль фразеологических оборотов в 
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вербализации концептов языковой картины мира французов, 

учитывается и метафорическая суть фразеологизмов, обращается 

внимание на концептуальные метафоры, актуализированные ними.  

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическое поле, языковая 

картина мира, концепт, концептуальная метафора, расширение значения, 

многозначность. 

 

Shapovalova L. V. French phraseological units as an element of the 

national linguistic picture of the world 

The article analyzes Georges Planel's collection „1001 expressions 

préférées des français” (1001 favorite French expression). The name and 

content of this collection allow us to identify trends in the preferences of the 

French and to come to the conclusions about the features of their linguistic 

picture of the world. Defining the basic concepts and describing their 

characteristics with the help of favorite phraseological units extends our 

information about the cultural features of the French, the development of the 

French language. The time and ways of entering into the French language of 

phraseological units determines the impact of the phenomena of extralinguistic 

reality and outlines what aroused the French at one stage or another of their 

life and the language development. 

The article describes the phraseological field of modern French and 

explores its qualitative composition from the point of view of the source of 

borrowing, their formation and functioning and their time of origin. 

Special attention is paid to the preservation of the value obtained when it 

arises or changes – the extension or formation of gravitas. The origin or 

borrowing source is taken into account. 

In the article the phraseological units are systematized in time of their 

occurrence, and the examples are given according to each stage of the French 

culture and language development. 

The article is based on the research of scientists in the field of 

phraseology and cognitive linguistics. It highlights the role of phraseological 

references in the verbalization of the concepts of the linguistic picture of the 

French world, takes into account the metaphorical essence of phraseological 

units, draws attention to the conceptual metaphors actualized by them. 

Key words: phraseologism, phraseological field, linguistic picture of the 

world, concept, conceptual metaphor, extension of meaning, ambiguity. 
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АМЕРИКАНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ  

КРІЗЬ ПРИЗМУ ІТАЛІЙСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ  

У РОМАНІ Е. ГІЛБЕРТ „ЇСТИ, МОЛИТИСЯ, КОХАТИ” 

 

Визначення та інтерпретація ментальних особливостей будь-якого 

народу є важливими чинниками у формуванні та розвитку 

міжкультурних відносин. Вони є ключовими під час встановлення 

контакту з носіями іншої ментальності, адже відмінність культур впливає 

на мислення, поведінку представника певної етнічної групи, тому 

повнота інформації, яку ми отримуємо про партнера, активізує 

ефективність взаємодії. 

 Однією з найактивніших країн культурного обміну є Америка – 

відносно молода держава, яка, проте, уже здобула звання „світового 

лідера” та, відповідно, має значний вплив на події, які відбуваються у 

світі (Яковлева, 2004). 

Тему американської ментальності та базові американські цінності 

було розглянуто у наукових роботах багатьох дослідників, зокрема 

А. Трепаковою, К. Яковлевою, А. Баталовим Е. Щепотіною 

О. Джонсоном та іншими.  

У нашому дослідженні ми здійснили спробу поглянути на 

представників американської національної ментальності крізь призму 

іншої ментальності – італійської, спираючись на матеріали роману 

Елізабет Гілберт „Їсти, молитися, кохати”.  

Отже, значні відмінності між американцями (протестантами) та 

італійцями (католиками) виявляються у світосприйнятті. 

ІНДИВДУАЛІСТИ-АМЕРИКАНЦІ вважають себе господарями свого 

життя: 

Maria, annoyed, says this is only further evidence of the Protestant-

Catholic divide. This divide is best proven, she says, by the fact that Italians – 

including her own husband – can never make plans for the future, not even a 

week in advance. If you ask a Protestant from the American Midwest to 

commit to a dinner date next week, that Protestant, believing that she is the 

captain of her own destiny, will say, «Thursday night works fine for me». 

(Gilbert, 2006). 

Італійці схильні покладатися на долю та волю Бога: 

mailto:moiseevanuta@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6697-5180
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But if you ask a Catholic from Calabria to make the same commitment, 

he will only shrug, turn his eyes to God, and ask, «How can any of us know 

whether we will be free for dinner next Thursday night, given that everything 

is in God's hands and none of us can know our fate »? (Gilbert, 2006). 

АКТИВНІСТЬ та ЦІКАВІСТЬ Ліз виявляються у її прагненні 

вивчити італійську мову: 

We all have to take a test on the first day at Leonardo da Vinci, in order 

to be placed in the proper level of Italian class for our abilities. When I hear 

this, I immediately start hoping I don't place into a Level One class, because 

that would be humiliating, given that I already took a whole entire semester of 

Italian at my Night School for Divorced Ladies in New York, and that I spent 

the summer memorizing flash cards, and that I've already been in Rome a 

week, and have been practicing the language in person, even conversing with 

old grandmothers about divorce (Gilbert, 2006). 

Вона відвідує мовну школу у Римі, де демонструє такі риси як 

АМБІЦІЙНІСТЬ: 

The thing is, I don't even know how many levels this school has, but as 

soon as I heard the word level, I decided that I must test into Level Two – at 

least (Gilbert, 2006). 

САМОВПЕВНЕНІСТЬ та СУПЕРНИЦТВО: 

So I go eat lunch (roasted endive) then saunter back to the school and 

smugly walk past all those Level One students (who must be molto stupido, 

really) and enter my first class. With my peers. Except that it becomes swiftly 

evident that these are not my peers and that I have no business being here 

because Level Two is really impossibly hard (Gilbert, 2006). 

Американці витрачають свій час на справи, які можуть принести їм 

користь, тож у прагненні вивчення італійської мови Ліз відчуває 

конфлікт, через те, що не може надати йому ПРАКТИЧНОГО 

обґрунтування:  

For years, I'd wished I could speak Italian – a language I find more 

beautiful than roses – but I could never make the practical justification for 

studying it (Gilbert, 2006). 

Одним із принципів протестантського виховання було 

ОБМЕЖЕННЯ ПОТРЕБ, СТРИМАНІСТЬ: 

Interestingly, though, Giulio sees the scrawled-upon wall as a sure sign 

of Maria's repression, because she wrote her curses against him in Italian, 

and Italian is her second language, a language she has to think about for a 

moment before she can choose her words. He said if Maria had truly allowed 

herself to be overcome by anger – which she never does, because she's a good 

Anglo-Protestant – then she would have written all over that wall in her native 

English (Gilbert, 2006). 

Італійці вважають, що американці часто стримують свої почуття, 

але з часом можуть відбувалися неконтрольовані «вибухи» емоцій:  

He says all Americans are like this: repressed. Which makes them 

dangerous and potentially deadly when they do blow up. «A savage people», 

he diagnoses (Gilbert, 2006). 
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В Італії Ліз відчувала відчуженість у великому місті: 

I thought of Rome. I told him I really loved the place, of course, but 

somehow knew it was not my city, not where I'd end up living for the rest of my 

life. There was something about Rome that didn't belong to me, and I couldn't 

quite figure out what it was (Gilbert, 2006). 

Вона не могла уявити себе у якості мешканки цього міста, як от, 

наприклад, італійки, яка проходила повз. Італійка була доглянута, дуже 

сміливо та дорого одягнена та й поводилася відповідно. Вона повністю 

сконцентрована на своїй зовнішності та привабливості, а Ліз – більше 

своїй КАР’ЄРІ: 

It was the quintessential Roman woman – a fantastically maintained, 

jewelry-sodden forty-something dame wearing four-inch heels, a tight skirt 

with a slit as long as your arm, and those sunglasses that look like race cars 

(and probably cost as much). She was walking her little fancy dog on a gem-

studded leash, and the fur collar on her tight jacket looked as if it had been 

made out of the pelt of her former little fancy dog (Gilbert, 2006). 

Коли вона порівнювала себе з італійкою, вона помітила, що 

виглядає як її протилежність: 

This woman was in every way the opposite of me, who dresses in a style 

my sister refers to as «Stevie Nicks Goes to Yoga Class in Her Pajamas». I 

pointed that woman out to Giulio, and I said, «See, Giulio-that is a Roman 

woman. Rome cannot be her city and my city, too. Only one of us really 

belongs here. And I think we both know which one» (Gilbert, 2006). 

Активному американському способу життя характерна більш 

МАТЕРІАЛЬНА спрямованість (матеріальні цінності, гроші): 

In every major city in the Western World, some things are always the 

same. The same African men are always selling knockoffs of the same designer 

handbags and sunglasses, and the same Guatemalan musicians are always 

playing «I'd rather be a sparrow than a snail» on their bamboo windpipes 

(Gilbert, 2006). 

Італійців характеризує неспішність, більше романтики, схильність 

до прийняття світу через призму почуттів:  

But some things are only in Rome. Like the sandwich counterman so 

comfortably calling me «beautiful» every time we speak. You want this panino 

grilled or cold, bella? Or the couples making out all over the place, like there 

is some contest for it twisting into each other on benches, stroking each other's 

hair and crotches, nuzzling and grinding ceaselessly… (Gilbert, 2006). 

В Італії американців уважають ЗАВЗЯТИМИ ПРАЦІВНИКАМИ: 

Americans work harder and longer and more stressful hours than 

anyone in the world today. But as Luca Spaghetti pointed out, we seem to like 

it (Gilbert, 2006). 

Проте вони зовсім не вміють відпочивати: 

Alarming statistics back this observation up, showing that many 

Americans feel more happy and fulfilled in their offices than they do in their 

own homes. Americans don't really know how to do nothing. This is the cause 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 7 (330), 2019_______________ 

16 

 

of that great sad American stereotype – the overstressed executive who goes 

on vacation, but who cannot relax… (Gilbert, 2006). 

В італійській культурі все навпаки:  

Now listen – Italians have traditionally always been hard workers, 

especially those long-suffering laborers known as braccianti (so called 

because they had nothing but the brute strength of their arms – braccie-to help 

them survive in this world). But even against that backdrop of hard work, bel 

far niente has always been a cherished Italian ideal. The beauty of doing 

nothing is the goal of all your work, the final accomplishment for which you 

are most highly congratulated.… (Gilbert, 2006). 

Італійці схильні робити всі справи неспішно. Особливо це 

стосується прийомів їжі. Американці постійно ПОСПІШАЮТЬ, тому 

зазвичай повноцінному обіду надають перевагу харчуванню у фаст-фуді:  

I eat my lunch in a quiet trattoria here, and I linger over my food and 

wine for many hours because nobody in Trastevere is ever going to stop you 

from lingering over your meal if that's what you would like to do (Gilbert, 

2006). 

Ліз швидко потоваришувала з італійцями. Вони, у свою чергу, 

характеризують американців як ЩИРИХ, ВІДКРИТИХ «ДРУЗІВ 

МИРУ»:  

Simona – our hostess – cries even more openly than her husband had, as 

she expresses her gratitude that a new custom of celebration and thankfulness 

has been brought into her home by these strangers from America, who are not 

really strangers at all, but friends of Luca's and therefore friends of peace 

(Gilbert, 2006). 

Уряд Італії планує ввести новий податок на зайву вагу, задля 

боротьби з ожирінням у дітей. Для Америки ця проблема також є дуже 

актуальною, проте згідно політиці ДЕМОКРАТИЧНОСТІ, 

американський уряд не втручається в особисте життя громадян:  

Good God! Obesity! The article, I think, is declaring that Italian babies 

are the fattest babies in Europe! Reading on, I learn that Italian babies are 

significantly fatter than German babies and very significantly fatter than 

French babies. (Mercifully, there was no mention of how they measure up 

against American babies.) Older Italian children are dangerously obese these 

days, too, says the article (Gilbert, 2006). 

Під час перебування в Італії Ліз святкує день народження свого 

друга в стилі американського свята Подяки. Вона відчуває ГОРДІСТЬ за 

те, що її країна має таке свято, яким американці можуть сміливо 

пишатися:  

It is odd, then, that Luca would want to use this birthday to celebrate an 

American Thanksgiving, given these circumstances, but I do like the idea of it. 

Thanksgiving is a nice holiday, something an American can freely be proud of, 

our one national festival that has remained relatively uncommodified. It's a 

day of grace and thanks and community and – yes – pleasure (Gilbert, 2006). 

Отже, на думку представників італійської ментальності, американці 

є індивідуалістами, які звикли самостійно приймати рішення та 
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розпоряджатися своїм життям. Вони активні, амбіційні та рішучі – 

одразу втілюють свої плани в життя. Їм властиві також такі якості як 

суперництво та азарт, проте, з іншого боку, вони є часто 

самовпевненими, що інколи є досить невиправданим. Вони є 

вираженими кар’єристами, постійно поспішають, сконцентровані, перш 

за все, на отриманні результату, який має матеріальну спрямованість. Не 

зважаючи на свою активність, американці можуть бути доволі 

стриманими: у потребах, почуттях. Італійцям до вподоби американська 

демократичність, щирість та товариськість. 

Перспективу розробки даної теми вбачаємо в долученні до 

дослідження творів італійських письменників для більш повного та 

детального її розкриття. 
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Моісєєва Г. О. Американська національна ментальність крізь 

призму італійської ментальності у романі Е. Гілберт „Їсти, молитися, 

кохати” 

Стаття присвячена дослідженню американської національної 

ментальності крізь призму італійської ментальності у романі 

американської письменниці Е. Гілберт „Їсти, молитися, кохати”.  
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Американці – молода нація, яка досить швидко перетворилася з 

переселенців, які прибули до „нового світу” у пошуках кращого життя у 

одну з найвпливовіших у світі держав. Італійці – народ з тисячолітньою 

історією, батьківщина, багатьох відомих митців та мислителів. Метою 

автора статті було з’ясувати, якими бачать італійці носіїв багато у чому 

відмінної від них ментальності – американської.  

На основі проведеного дослідження автором було виявлено та 

проаналізовано в тексті роману особливості характеру носіїв 

американської національної ментальності крізь призму італійської 

ментальності. Встановлено, що на думку італійців, у характері 

американців превалюють наступні риси: індивідуалізм, який найбільше 

виражається у самостійності, прагненні будувати своє життя відповідно 

до власних бажань та рішень; амбіційність та самовпевненість; 

відкритість та працьовитість. Проте найчастіше їхня діяльність націлена 

на отримання виражено матеріального результату. Найголовніші 

відмінності між американцями та італійцями полягають у ставленні до 

часу та до життя загалом.  

Ключові слова: американська національна ментальність, італійська 

ментальність, індивідуалізм, культурний обмін, цінності.  

 

Моисеева А. А. Американская национальная ментальность 

сквозь призму итальянской ментальности в романе Э. Гилберт 

„Есть, молиться, любить” 

Статья посвящена исследованию американской национальной 

ментальности сквозь призму итальянской ментальности в романе 

американской писательницы Э. Гилберт „Есть, молиться, любить”. 

Американцы – молодая нация, которая довольно быстро 

превратилась из переселенцев, прибывших в „новый свет” в поисках 

лучшей жизни в одно из самых влиятельных в мире государств. 

Итальянцы – народ с тысячелетней историей, родина многих известных 

мастеров и мыслителей. Целью автора статьи было установить, какими 

видят итальянцы носителей во многом отличной от них ментальности – 

американской.  

На основе проведенного исследования было выявлено и 

проанализировано в тексте романа особенности характера носителей 

американской национальной ментальности сквозь призму итальянской 

ментальности. Установлено, что, по мнению итальянцев, в характере 

американцев преобладают следующие черты: индивидуализм, который 

наиболее выражается в самостоятельности, намерении строить свою жизнь 

в соответствии с собственными желаниями и решениями; амбициозность и 

самоуверенность; открытость и трудолюбие. Однако чаще всего их 

деятельность нацелена на получение именно материального результата. 

Самые главные различия между американцами и итальянцами состоят в их 

отношении ко времени и к жизни в целом. 

Ключевые слова: американская национальная ментальность, 

итальянская ментальность, индивидуализм, культурный обмен, ценности. 
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Moisieieva H. O. American national mentality through the prism of 

Italian mentality in the novel of E. Gilbert „Eat, pray, love” 

The article is devoted to the study of American national mentality 

through the prism of Italian mentality in the novel of E. Gilbert „Eat, pray, 

love”. The Americans are a young nation which in a short period of time has 

turned from settlers who came to „the New World” looking for a better life 

into the world most powerful state. The Italians are people with thousands of 

years of history, the motherland of many famous artists and thinkers. The 

author’s aim is to find out the Italians’ vision of American national mentality 

which is significantly different from their own. 

The patterns of American national mentality bearers’ have been brought 

out and analysed in the novel through the prism of Italian mentality in terms of 

a conducted study. It has been ascertained that in the judgment of the Italians 

in the Americans’ character prevail the following traits:  individualism, which 

is the most expressed in self-dependence, urge towards building their lives in 

accordance with their own wishes and decisions; ambitiousness and self-

confidence; openheartedness and diligence. However, their activities are 

mostly financial results-oriented. The main differences between the Americans 

and the Italians consist in an attitude to time and life in general.  

Key words: American national mentality, Italian mentality, 

individualism, cultural exchange, values.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ  

ГЕНДЕРНОГО СТЕРЕОТИПУ ТА ЙОГО ВПЛИВ  

НА МОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 

 

Наприкінці минулого сторіччя жіночий рух продемонстрував, що 

обмеження прав чоловіків та жінок у сфері мовної діяльності, як і в 

інших сферах життя та діяльності людини, неминуче веде до ображення 

особистості. Це викликало особливий інтерес дослідників до вивчення 

таких взаємопозв’язаних термінів як „мова” та „гендер” , що призвело до 

феміністського реформування мови, яке направлене на усування 

лінгвістичної нерівності між чоловіками та жінками. 

Проблема гендерних стереотипів досить добре розроблена як 

вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками. Фундаментальні 

методологічні основи вивчення ролі гендерних стереотипів в 

конструюванні ідентичності особистості знайшли своє відображення у 

працях Н. Ажгіхіної, Л. Бондаренко, О. Вороніної, М. Виноградова, 

І. Грошева, Н. Каменської, І. Клециної, І. Кона, А. Кравченко, 

О. Кузнєцової, О. Машкової, О. Мраморнової, М. Томської, Т. Рябової, 

О. Шабурової, В. Ядова. Проте вплив гендерних стереотипів на мовну 

діяльність чоловіків та жінок постає недостатньо розробленою сферою. 

Отже, мета статті – розкрити сутність поняття „гендерні стереотипи”, 

визначити їхні функції у соціально-культурному аспекті та встановити 

вплив, який вони чинять на мовну діяльність представників різних полів. 

mailto:koknovatanya@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0232-0756
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На думку більшості авторів поняття „гендерні стереотипи” мають 

на увазі, по-перше, якості і характеристики, за допомогою яких зазвичай 

описуються чоловіки та жінки. По-друге, в гендерних стереотипах 

містяться нормативні зразки поведінки, традиційно приписувані особам 

чоловічої або жіночої статі. По-третє, в гендерних стереотипах 

відображені узагальнені думки, судження, уявлення людей про те, чим 

саме відрізняються один від одного чоловіки і жінки. І, нарешті, по-

четверте, гендерні стереотипи залежать від культурного контексту і того 

середовища, в якій вони знаходять своє застосування (Клецина, 2004).  

При цьому гендерні стереотипи прийнято розглядати з двох 

позицій: у чоловічій і жіночій самосвідомості; в колективній суспільній 

свідомості (Кокнова, Овчарова, 2019).  

Гендерні відносини є відображеними в мові елементами культури. 

Ці елементи передаються новим поколінням. Так, М. Ягелло зазначає, що 

„мова повною мірою – це дзеркало культури, яке фіксує усі символічні 

проявлення, відображує усі передсуди та стереотипи суспільства” 

(Yaguello, 2008, c. 8). У суспільстві існують стійкі уявлення про те, якими 

мають бути жінки та чоловіки. Ці узагальнені думки називають 

стереотипами. Стереотипи це такі еталони поведінки жінок та чоловіків, 

яким вони повинні були б слідувати. Мова пропонує вже готовий набір 

шаблонів та стереотипів для позначення жінок та чоловіків, які 

характеризують певну стать, формують у людини, яка їх використовує, 

певне бачення того, яким є світ та яким він повинен бути. 

Вперше поняття „стереотип” (грецькою stereos – твердий і typos – 

відбиток) було введено в науку в 1922 році американським дослідником 

засобів масової інформації, політичним оглядачем та теоретиком 

пропаганди У. Ліппманом, саме в той час коли виникла необхідність 

вивчення та пояснення законів функціонування масової свідомості. 

Ліппман увів у науковий обіг термін „стереотип”, спробував розглянути 

проблему стійкості стереотипу, описати процес стереотипізації та його 

формування, звертаючи увагу на роль символів, фактів, цінностей у 

процесі формування суспільної думки. На думку дослідника існують 

причини, які вплинули на формування стереотипів. Однією з причин є 

використання принципу економії зусиль, коли люди не хочуть реагувати 

на нові факти та явища кожний раз по-новому, а намагаються 

використовувати вже закріплені у мові стереотипні категорії: 

„Стереотипи міцно заряджені почуттями, що стосуються їх. Вони – 

фортеці наших традицій, і під їхнім захистом ми відчуваємо безпечною 

ту позицію, яку займаємо” (Липпман, 2004). 

Згодом поняття „стереотип” набуло наукову обґрунтованість та 

увійшло в сферу вивчення різноманітних наук: психології, когнітології, 

соціології, етнографії, гендерології, етнолінгвістики та лінгвістики в 

цілому. Процеси формування стереотипів, що носять соціальний 

характер, визначають „стереотип” як стійкі форми поведінки, які часто 

повторюються. О. Лєонтович вважає, що „стереотип” треба розглядати 

як певне „уявлення або спрощені ментальні репрезентації різноманітних 
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категорій людей, які перебільшують схожість між стереотипами та 

реальними репрезентаціями особистості та які ігнорують відмінності між 

ними” (Блинова, 2015). Стереотип – це „комунікативна одиниця певного 

етносу, яка здатна за допомогою актуальної презентації соціально 

санкціонованих потреб справляти спонукаючий типізований вплив на 

свідомість особистості – індивіда, який соціалізується” (Маслова, 2014). 

У 50-х роках ХХ століття були проведені перші дослідження 

стереотипів, які ставили за мету визначити типові уявлення чоловіків та 

жінок один про одного. У ході цих досліджень було виявлено, що у 

суспільній свідомості основними рисами стереотипу чоловіка є такі 

якості як наполегливість, активність, рішучість, відвага, самоконтроль, 

впевненість, незалежність від суспільної думки, прагнення до висот 

(наприклад в бізнесі тощо), стриманість, холоднокровність, байдужість. 

Жінці, навпаки, приписують такі якості як пасивність, нерішучість, 

залежність від суспільної думки, чутливість, емоційність, 

сприйнятливість, співчуття. Стереотипізація проявляється і у категорії 

влади, де чоловіку приписують прагнення до лідерства, силу, 

об’єктивність, уміння приймати рішення, а жінці – залежність, слабкість, 

безпорадність, невміння приймати рішень. Соціальні ролі теж 

підпадають під стереотипізацію. Жінка насамперед сприймається як 

домогосподарка, жінка та мати, а чоловік – як господар та робітник. 

Другий виток досліджень характеризується періодом 70-х років 

ХХ століття. Їх метою було вивчення стереотипів у відносинах чоловіків 

та жінок у процесі професіональній діяльності. Дослідження та 

експерименти, проведені Кей До та Тімом Емсвейлером серед студентів, 

які поясняли професійні успіхи чоловіків та жінок, показали що здібності 

чоловіка вищі, ніж у жінки; чоловік є більш компетентним за жінку; 

успіх жінки є випадковим, спровокований вдачею.  

Гендерні стереотипи – стійкі уявлення про відмінність між 

чоловіком і жінкою, про їх місце і роль у сім’ї й суспільстві, які характерні 

для певного суспільства у конкретний історичний період (Малес, 2004). 

З раннього дитинства людина живе у просторі соціально-культурних 

стереотипів, які вироблені суспільством під впливом найрізноманітніших 

причин. Дослідники стверджують, що гендерні стереотипи виникають на 

ґрунті різних статусів і ролей жінок і чоловіків у суспільстві. 

Гендерні стереотипи виконують різні функції у соціально-

культурному аспекті. Перша спроба розробити типологію функцій була 

здійснена Г. Теджфелом, який запропонував розрізняти функції на 

індивідуальному або психологічному та соціальному рівнях, розрізняючи 

когнітивну й захисну функції (психологічний рівень) та ідеологічну й 

ідентифіковану функції (соціальний рівень) (McCormick, 2004). Згодом, 

з’явилося багато інших класифікацій функцій гендерних стереотипів, але 

найширшою, на нашу думку, стала класифікація, яка була впроваджена у 

науковий обіг Людмилою Кім, яка визначає шість основних функцій 

стереотипів: стратифікуючу, комунікативну, когнітивну (пояснювальну), 

регулятивну, трансляційну та соціалізіційну функції (Ким, 2002, с. 36-38): 
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- когнітивна або пояснювальна функція, яка використовується при 

інтерпретації поведінки чоловіка і жінки за допомогою розповсюджених 

гендерних стереотипів про чоловічі та жіночі якості; 

- регулятивна функція – підтримка ідентифікації особистості та 

групи; 

- трансляційна функція – передача досвіду щодо взаємодії 

представників різних гендерів від покоління до покоління; 

- соціалізаційна функція – засвоєння та збереження знань, досвіду, 

норм, цінностей щодо представників власного та іншого гендеру, 

включення індивіда до системи соціальних зв’язків і відносин, які так чи 

інакше детермінуються прийнятим у суспільстві гендерним розподілом; 

- стратифікуюча функція – гендерний стереотип сприяє 

утворенню ієрархічної структури суспільних відносин; 

- комунікативна функція – гендерний стереотип регулює процес 

передачі та обміну інформацією між представниками різної статі та 

соціальною системою загалом (Павленко, 2017, с. 38-40).  

Стереотипи можуть бути спрямовані як на окрему людину, так і 

на представників певних соціальних груп чи просто на масу людей. 

Таким чином, можливо говорити про індивідуальні, групові та масові 

стереотипи. Перші формуються у ході неповторного життєвого досвіду 

під впливом найрізноманітніших, подекуди зовсім випадкових факторів. 

Груповими стереотипами можна назвати вже закріплені образи у 

свідомості, які поділяються та відтворюються будь-яким членом будь-

якої соціальної організованої групи. Особливий інтерес представляють 

масові стереотипи, які можуть бути використані представниками будь-

якого класу чи національності. 

Стереотипи мають певну модель поведінки відповідно до назви, 

тобто руйнівну модель чи ту, яка творить. Деякі стереотипи формують 

певну програму дій відповідно до прийнятих уявлень та образів, які 

підтримують цілісність групи; деякі, навпаки, руйнують її. 

Зміст стереотипів дозволяє розділити їх на дві категорії: 

стереотипи, які характеризують людей як членів певних груп 

(національних, соціальних, політичних), та стереотипи, які 

характеризують особистісні якості людей відповідно до їх поведінки, 

фізичних якостей, зовнішності та так далі (Малес, 2004, с. 106-109). 

Людмила Кім пропонує таку класифікацію гендерних стереотипів, 

поділивши їх на три групи: 

- гендерні стереотипи мужності та жіночності; 

- гендерні стереотипи, пов’язані з закріпленням певних соціальних 

ролей у сімейній, професійній та інших сферах; 

- гендерні стереотипи, які відображають відмінності між жінками 

та чоловіками щодо їх професійної діяльності (Ким, 2002, с. 36-38). 

Перша група гендерних стереотипів містить в собі такі поняття як 

жіночність та мужність і характеризує різні соціальні уявлення про те, 

якими є чоловіки та жінки, та які якості їм приписуються. 
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Друга група гендерних стереотипів пов’язана з соціальними 

ролями у сімейній, професійній та інших сферах. Як правило, жінкам 

приписуються сімейні ролі (матері, господині, жінки) та функції 

прибирання в будинку, приготування їжі, прання та прасування одежі, 

миття посуду. Чоловікам через їхні професійні успіхи приписують 

функції заробітку грошей, виконання ремонтних робіт вдома, виносу 

сміття. 

Третя група гендерних стереотипів робить наголос на відмінності 

чоловіків та жінок у професійній сфері, розподіляючи професії на суто 

„чоловічі” та суто „жіночі”. За даними ЮНЕСКО, суто „чоловічими” 

видами професійної діяльності є професії архітектора, водія, інженера, 

механіка, дослідника та інші, а суто „жіночими” є професії бібліотекар, 

виховательки, вчительки, секретарки та інші. Також важливо відзначити, 

що керівні посади здебільшого посідають чоловіки, в той час, як позиція 

жінки має підпорядкований характер (Ким, 2002). 

Окремі сторони і аспекти процесу мовленнєвої регуляції 

поведінки людини вивчаються і лінгвістами, і психологами, і 

представниками інших суміжних дисциплін, об’єктом дослідження яких 

є людина. Так, М. Желтухіна виділяє наступні фактори, що зумовлюють 

можливість і ефективність мовленнєвого впливу (Желтухіна, 2009, с. 59-60): 

- Лінгвістичний фактор заснований на механізмах вербального 

впливу на свідомість через лексику (квазісінонімія, навмисна 

двозначність, „ідеологічна зв’язаність”, конотативні відтінки значення, 

експліцитність і імпліцитність плану змісту). 

- Екстралінгвістичний фактор – це фактор інформаційної потреби, 

до складу якого входять семіотичні, психічні, етнокультурні, соціальні, 

когнітивні та інші характеристики життя людини. 

- Семіотичний фактор – варіювання мовних виразів („критична 

лінгвістика” Р. Фоулера) відповідно до настанов, вимог, цілей 

комунікантів. 

- Соціальний фактор – редагування інформації, врахування 

стереотипів і міфів масової свідомості, орієнтація на „Ми-групу”, 

авторитетні заяви. 

Когнітивний фактор – обробка інформації людиною. Мовленнєва 

здатність передбачає такі когнітивні навички, як уявлення образів, 

логічний висновок на їх основі, отримання нових знань на базі наявних. 

Здатність до стандартизації ситуацій ритуалізує мислення і 

поведінку людини, знаходить відображення в його мовних стереотипах, 

надає можливість прогнозу його можливих мовних стратегій і тактик. 

Під мовленнєвим впливом в більшості випадків розуміють „мовне 

спілкування, взяте в аспекті його цілеспрямованості, мотиваційної 

обумовленості” (Желтухіна, 2009, с.21). Відомо, що в будь-якому акті 

мовленнєвого спілкування комуніканти переслідують певні немовленнєві 

цілі, які регулюють діяльність співрозмовника. 

Мовленнєвий вплив пов’язаний, в першу чергу, з цільовою 

установкою мовця – суб’єкта мовленнєвого впливу. Він регулює 
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діяльність свого адресата (спонукає партнера за комунікацією почати, 

змінити, закінчити будь-яку діяльність, впливає на прийняття ним рішень 

або на його уявлення про світ). 

За установкою на мовленнєві дії в їх іллокутивному аспекті 

розрізняють наступні види мовленнєвого впливу: 

- соціальний (відсутність інформації, але наявність соціальних 

мовних актів, відсутність реального адресата, мовних кліше); 

- інформаційний; 

- вольовий (виконання волі адресанта); 

- оцінний і емоційний (громадські, об’єктивно встановлені 

морально-правові відносини, міжособистісні суб’єктивно емоційні 

відносини). 

Одним з видів психологічного впливу є маніпуляція. Під 

маніпуляцією розуміється „мистецтво керувати поведінкою людини за 

допомогою цілеспрямованого впливу на суспільну психологію, на 

свідомість і інстинкти людини” (Желтухіна, 2009, с. 75). Для маніпуляції 

характерна спритність, майстерність виконання, перетворення адресата в 

маріонетку і одночасно створення ілюзії самостійності рішень і дій 

адресата. 

Різновидом маніпулятивного впливу виступає сугестивний вплив. 

Мета лінгвістичної сугестії – зробити просту мову навіюваною засобами 

мови. Сугестивність розуміється як процес впливу на психіку адресата, 

на його почуття, волю і розум, пов’язаний із зниженням свідомості, 

аналітичності та критичності при сприйнятті навіюваної інформації 

(Желтухіна, 2009, с. 93). 

Отже, стереотипи сприяють формуванню традицій і звичок, 

наповнюють свіже бачення старими образами і накладаються на той світ, 

яким люди сприймають його у своїй пам’яті. Стереотип є стійкою 

формою поведінки, яку часто повторюють. З раннього дитинства людина 

живе у просторі стереотипів, які вироблені суспільством під впливом 

найрізноманітніших причин. „Засвоєння” таких стереотипів відбувається 

в процесі соціалізації особистості у відповідності до соціальних 

установок та сподівань суспільства. Гендерні стереотипи – стійкі 

уявлення про відмінність між чоловіком і жінкою, про їх місце і роль у 

сім’ї й суспільстві, які характерні для певного суспільства у конкретний 

історичний період. Гендерні стереотипи формують сподівання та 

відношення щодо поведінки чоловіків та жінок у суспільстві. Усі групи 

гендерних стереотипів є взаємопов’язані, але найбільш універсальними є 

стереотипи чоловічноcті та жіночності. Усі класифікації, розроблені 

різними вченими є доволі умовними, тому що якщо використовувати 

інші критерії для класифікації, видів гендерних стереотипів може бути 

набагато більше. Застосування гендерних стратегій і гендерних тактик на 

сучасному етапі спрямовано на здійснення емоційно-психологічного 

впливу на суспільство, а отже, формування суспільної думки. 
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Кокнова Т. А., Овчарова Л. А. Особливості відображення 

гендерного стереотипу та його вплив на мовну діяльність особистості 

В статті висвітлено поняття „гендерні стереотипи” у його тісному 

взаємозв’язку з гендерними відносинами. Досліджено витоки та еволюцію 

поняття „стереотип”, яке було введено в науку в 1922 році американським 

дослідником засобів масової інформації У. Ліппманом. Встановлено, що 

стереотипи поділяються на три групи (індивідуальні, групові та масові); 

мають певну модель поведінки відповідно до назви; певну програму дій 

відповідно до прийнятих уявлень та образів. Зміст стереотипів дозволяє 

розділити їх на дві категорії: стереотипи, які характеризують людей як 

членів певних груп (національних, соціальних, політичних), та 

стереотипи, які характеризують особистісні якості людей відповідно до 

їх поведінки, фізичних якостей, зовнішності. Наведено визначення поняття 

„гендерних стереотипів”, як стійких уявлень про відмінність між 

чоловіком і жінкою, про їх місце і роль у сім’ї й суспільстві, які 

характерні для певного суспільства у конкретний історичний період. 

Встановлено, що гендерні стереотипи виконують різні функції у 

соціально-культурному аспекті. Наведено найширшу класифікацію 

функцій гендерних стереотипів, яка була впроваджена у науковий обіг 

Людмилою Кім, і включає шість основних функцій стереотипів: 
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стратифікуючу, комунікативну, когнітивну (пояснювальну), регулятивну, 

трансляційну та соціалізіційну. Гендерниі стереотипи поділяються на три 

групи (мужності та жіночності; ті, що пов’язані з закріпленням певних 

соціальних ролей; ті, що відображають відмінності між жінками та 

чоловіками у професійній сфері). В результаті дослідження з’ясовано, що 

існують фактори, які зумовлюють можливість і ефективність впливу гендерних 

стереотипів на мовну діяльність особистості (лінгвістичний, 

екстралінгвістичний, семіотичний, соціальний та когнітивний), а також 

розрізняють чотири види мовленнєвого впливу: соціальний, інформаційний, 

вольовий, оцінно- емоційний. 

Ключові слова: гендерні стереотипи, гендерні відносини, вплив, 

мовленнєва діяльність. 

 

Кокнова Т. А., Овчарова Л. А. Особенности отражения 

гендерного стереотипа и его влияние на речевую деятельность 

личности 

В статье освещено понятие „гендерный стереотип” в его тесной 

взаимосвязи с гендерными отношениями. Исследованы истоки и 

эволюция понятия „стереотип”, которое было введено в науку в 1922 

году американским исследователем средств массовой информации 

У. Липпманом. Установлено, что стереотипы делятся на три группы 

(индивидуальные, групповые и массовые); имеют определенную модель 

поведения в соответствии с названием; определенную программу 

действий в соответствии с принятыми представлениями и образами. 

Содержание стереотипов позволяет разделить их на две категории: 

стереотипы, которые характеризуют людей как членов определенных 

групп (национальных, социальных, политических), и стереотипы, 

которые характеризуют личностные качества людей в соответствии с их 

поведением, физическими качествами, внешностью. Приведены 

определения понятия „гендерных стереотипов”, как устойчивых 

представлений о различии между мужчиной и женщиной, об их месте и 

роли в семье и обществе, которые характерны для данного общества в 

конкретный исторический период. Установлено, что гендерные 

стереотипы выполняют различные функции в социально-культурном 

аспекте. Приведена самая широкая классификация функций гендерных 

стереотипов, которая была внедрена в научный оборот Людмилой Ким, и 

включает шесть основных функций стереотипов: стратифицирующую, 

коммуникативную, когнитивную (объяснительную), регулятивную, 

трансляционную и социализирующую. Гендерные стереотипы делятся на 

три группы (мужественности и женственности; те, которые связаны с 

выполнением определенных социальных ролей; те, что отражают 

различия между женщинами и мужчинами в профессиональной сфере). В 

результате исследования установлено, что существуют факторы, которые 

обусловливают возможность и эффективность влияния гендерных 

стереотипов на речевую деятельность личности (лингвистический, 

экстралингвистический, семиотический, социальный и когнитивный), а 
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также различают четыре вида речевого воздействия: социальное, 

информационное, волевое, оценочно – эмоциональное. 

Ключевые слова: гендерные стереотипы, гендерные отношения, 

влияние, речевая деятельность. 

 

Koknova T. A., Ovcharova L. A. Features of the reflection of 

gender stereotype and its impact on the speech activity of the individual 

The article highlights the concept of „gender stereotype” in its close 

connection to gender relations. The origins and evolution of the concept of 

„stereotype”, which was introduced into science in 1922 by the American 

media researcher W. Lippman, are investigated. It is established that 

stereotypes are divided into three groups (individual, group and mass); have a 

specific model of behavior in accordance with their title; a specific program of 

action in accordance with accepted ideas and images. The content of 

stereotypes allows the researchers to divide them into two categories: 

stereotypes which characterize people as members of certain groups (national, 

social, political), and stereotypes which characterize the personal qualities of 

people in accordance with their behavior, physical qualities, and appearance. 

The definitions of the concept of „gender stereotypes” are given as stable ideas 

about the distinction between a man and a woman, about their place and role 

in the family and society, which are typical for a certain society in a particular 

historical period. It is established that gender stereotypes perform various 

functions in the socio-cultural aspect. The broadest classification of the 

functions of gender stereotypes is presented. It was introduced by Lyudmila 

Kim and includes six main functions of stereotypes: stratifying, 

communicative, cognitive (explanatory), regulatory, translational and 

socializing. Gender stereotypes are divided into three groups (masculinity and 

femininity; those associated with the performance of certain social roles; those 

that reflect the differences between women and men in the professional 

sphere). As a result of the study, it was found that there are factors which 

determine the possibility and efficiency of the influence of gender stereotypes 

on the speech activity of a person (linguistic, extralinguistic, semiotic, social 

and cognitive), and also the following four types of speech influence are 

distinguished: social, informational, volitional, and evaluative-emotional. 

Key words: gender stereotypes, gender relations, influence, speech 

activity. 
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DERIVATIVE SPACE OF THE LAW TEXT 

 

Derivative dynamic lexicology sets the synchronous meaning for the 

concept of „genesis”, „genetic” and it is thought that using of any „finished” 

word in the language is its production and reproduction at the same time (in 

one or another correlations). At he same time, the derivative lexicology makes 

the main emphasis on the creation and always underlines that creations 

involves the moment of interaction of the linguistic output (previous) and 

linguistic derivative (further). The widest (and simultaneously deep) 

determinatory sense of „outgoing” appears as a communicative content, which 

seeks to be embodied in the corresponding linguistic forms. Identifying 

components in the structure of derivative word, which can be qualified as 

theme and rheme or given and new (Сахарный, 1979), is not only genetically-

diachronic fact but also genetically-synchronical fact specifying lexical 

derivation processes inclusion into text production processes. The necessity of 

relying on the given (the initial) when lexical items are chosen (formed) arises 

in the process of speech production, much as when speaker relies on his 

previous text fragments to form new fragments (Мурзин, 1974) while 

formating the text.  

Thus primary task of motivational component of unlimited derivational 

lexis functioning is suppositional provision of regular processes of lexical 

units derivation (newly created or new ones). This function is derived from the 

necessity to base on previous (given, old, known) units while creating the new 

(in broad sense of this term). These units act as suppositions in relation to the 

first ones. Suppositional function in initial links of determinational chain is 

communicative by nature as it results from the speaker’s need to be 

understood by the addressee due to the fact that the speaker „prefers” to rely 

on what has already been known to his addressees. Motivational elements in 

derivative embody syntactical deductivity from initial communicative base 

and derivative functioning and development of the latter: mental disability as 

well as mental capacity is a legal notion; a minor crime should be 

distinguished from a wrongdoing without the elements of crime (Голев, 1998, 

с. 13-33). 

The components of unit novelty distinguishing it from initial unit 

represent the derivational component of this process. The elements (units, 
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rules, norms) of lexical derivation-motivation for a long time have been 

forming by necessity of the language derivation of words and are relatively 

independent, complete systematic-functional unit in language. They closely 

interact with the units and rules of other levels, absorb their functions and 

peculiarities, at the same time they are quite independent and for that reason 

conventional towards them formation.  

Capability of words and word forms to transform into motivational bases 

(namely they are morphemes) of created words when creating suppositional 

function is the example of such interaction in structural sense: Limited 

capacity as well as capacity and disability are characterized by two criteria – 

medical (biological) and legal (psychological), combination of which give 

grounds to declare a person as partially incapacitated: base capacity in some 

way is the same word as capacity and/or capacitated but in another structural-

functional status (the Commentary on article 20 of the Criminal Code of 

Ukraine).   

The example of functional and normative plan of lexical derivation-

motivation can be pragmatic inequivlence of synonymic changes in lexical-

derivative row: drunkenness is the cause of many crimes. That is why the 

Criminal Code of Ukraine considers drunkenness as aggravating 

circumstance (the Commentary on the Criminal Code of Ukraine, P. 13, Part 

1, Clause 67). In this context words criminally liable, conditions, period, 

visualization can be semantically possible instead of derivates drunkenness, 

reaching the age, prediction but it is unlikely that they will safe pragmatics 

and initial communicative idea of the expressions given above.   

Undouptedly, such normativity is dubious. It is realized in combination 

with normativity of lexical type. Overcoming conventionality (if it as 

actualized in language) is accompanied with specific connotations which 

shows the formation of lexical-semantic norms. Such actualization indicates 

innovations, violation of norms; relieving of conventionality is perceived as 

semantic derivation act. Double functioning of motivationa base: A mistake as 

to criminality of action means that a person considers their activity 

(inactivity) as a crime, though the Criminal Code of Ukraine does not define it 

as a crime (simulated crime).  

The example shows the identification of motivation base with 

motivation word ignoring conventionality of their correlation, idiomaticity of 

motivator: penetrating participants of that kind of unions into public and local 

authorities to provide «roof» (protection) for criminal activity of organized 

group or criminal organization; quotation marks testify to actualization of 

idiomatic increment in «dictionary» motivator safety, perception the moment 

of norm violation (= nonidentity of morph roof- and „free” motivator safety).  

Functional-dynamic side of the inner word form is determined by its 

involvement into continuous derivational and motivative process being the 

core of the whole lexical and derivative dynamics. Opposition of plans for 

derivates creation and functioning, their encountering with one of the most 

influentional driving forces of this process and can be taken as the basis for its 

description. Contradiction of plans mentioned above lies in that fact that the 
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word created once in one situation does not always demand compulsive 

derivational and motivative mechanism at a later stage but the mechanism 

itself continues permanent acting in the same way in similar situations. The 

situation in which the word arose (or could arise) repeats naturally that allows 

repeated acts of its creation.   

The Commentary on article 50 of the Criminal Code of Ukraine The 

definition of punishment and its purpose defines: The punishment is aimed not 

only at penalizing but also reformation of sentenced persons and prevention of 

further offenses by both the sentenced and other persons; Penalty of sentenced 

person is always fulfilled when punishment is used. Derivate penalty is in the 

focus of creation. Works of famous lawyers and criminalists pay special 

attention to the concept penalty, in such event concepts penalty and 

punishment in most of concepts enter into hyper-hyponymic relations: penalty 

is either purpose or essence of punishment.  Lexical units are united by one 

cetegorial seme as a result of which one notion relates to another but wider in 

semantic plan and calls more denotats. Asymmetry of hyper-hyponymic 

relations is put in the structure of hyponymy (subordination) and hyperonymy 

(domination) (Денисова, 1996). Regular rederivation processes being in 

continuous derivative-motivational process in one row with direct derivation 

are not less important.  

Emerge of new formation is a private result of word functioning under 

ordinary conditions of its derivative spreading, so plans of creation and 

functioning of the word determine each other. The nature of determination is 

different in different directions: in one case it is genetical (from creating to 

functioning), in the other it is synchronical-functional (from functioning to 

creation). There can be a differentiation between perspective (from structural 

motivator to structural motive) and retrospective (from structural motivator to 

structural motive) lines of motivational dynamics in progressive direction. 

Their opposition in language is often neutralized as progressive movement of 

language thought from the given to the new, universal for text production as 

though it „perspected” all textual derivative connections: Fact of damage is 

not important for classification of crime (the Criminal Code of Ukraine, article 

11). But actual damage caused by the criminal gives grounds for extra 

qualification of the crime under another article of the Criminal Code of 

Ukraine (for example, article 112): one of textual motives is structurally more 

complicated than motivator for derivational topic development in the given 

context. 

When defining the system one should follow the principle of dialectical 

unity with the definition of function. The function, on the one hand, originates 

from systematic location of certain object and, on the other hand, defines 

location of this object in the system and, as the result defines inner structure of 

the system as a whole. Within derivational lexicology functional-dynamic and 

system plans of the word are mutually complementary and presuppose each 

other: vocabulary enrichment is realized through textual lexical derivation, at 

the same time, epidigmatic text structure is mostly formed as systematic 

epidigmatic realization. 
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Lexical units derivation is the specific type of source units functioning 

and development. This is, so to say, the functioning of units that admits of 

their modification. In contemporary Ukrainian legal text legal terms are 

interpreted as different nominative units. Simple lexical units convey global 

view of life (act, liability, action, law, capacity, defence, ground, punishment). 

Nominative units of legal termsystem, that is, different derivative and complex 

words and word combinations are equivalent to simple lexical units. 

Derivative and complex words being terms of jurisprudence most of all 

convey basic and differential features of extralinguistic reality. Word 

formations repeat elements of main category but are distinguished by features 

of addition, stress and are oriented to subcategorization of one category on 

different grounds which are valuable for speciaists in the sphere of law.   

Comprehensive researches of functional orientation of derivative form 

are the base for regarding derivative system of language as the potential of its 

language functioning. Derivative word functioning in the text occurs, firstly, in 

lexical-derivative raw formation (LDR) which stands for sequence of cognate 

or oneaffixal words (including „clear” repetitions) crossing discretive textual 

space (context)  (Голев, 1989, с. 96), secondly, lexical row, that is, the 

sequence of words with determination relations where derivative relations do 

not have formal nature. These rows are part of inner form of the text, 

connective cores performing its ontological unity in words and morphemes 

repetitions. Obligatory functioning of lexical-derivative and lexical rows in the 

text proves the involvement of lexical derivation into the text derivation 

processes and into continuous derivative and motivative flow as a whole.   

The continuity of the derivation-motivational processes in the language 

is associated with the continuity of the derivation field of the word in the 

language system. The two most important axes of the derivational variation of 

the word are formal and semantic variations, which lead to the appearance of 

two different semantically functional units – the derivation words and 

specifications that are the basic concepts of derivational lexicology. 

The peculiarity of the derivational word as a semantic-functional unit of 

the lexical-derivative system, as distinct from other aspects of the study of the 

word within the framework of level grammar, is associated with the 

actualization of the formal-semantic connections of the word with other words.  

The notion of the derivational form of the word is based on the 

understanding of the identity of the word allowing for the distinctive features 

in its use. Consequently, it is a tool for distinguishing between discrete 

individual-unique semantic qualities which contradict the continuity of the 

general derivation-motivational flow in the semantic language space. On the 

other hand, it actively performs a suppositive function in the process of 

creating / reproducing / choosing a lexical unit, specification and maintaining 

continuity. 

The word realizes its potential of derivational functioning in the text, and 

„the functional properties of the word in the text are in double contextuality. 

These properties are determined by the general features of the word as a unit 

of the lexical system and specified by the properties of the word, which are 
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inserted in it in the text itself in a certain system of dependencies”, therefore, 

two aspects of the issues of derivational lexicology study are outlined: lexico-

centric, when the word as the carrier of its formalized-semantic potential 

dominates, and text-centric (syntactic-centric), when the text (context) is 

studied, which provides conditions for the realization of the functioning word 

potential.  

Hence the orientation either on the properties of the word as a 

representative of the derivative system of lexis (degrees of division, 

motivation), or on the properties of the context, which determine certain 

features of the derivative function of the word, therefore the variation of the 

context can serve as a way of identifying and studying the potential of its 

functioning. 

If the lexical derivation is included in the syntactic (comp.: „lexical 

derivation, paradoxically, is the syntactic process, directly related to the 

formation of a sentence in the text”), then the functional LDR acts as an 

intermediate link between the unisolated word and the proposition that is the 

basis of the continuous derivation-motivational process of the text in its lexical 

view. Lexico-derivative space of the text forms an independent text 

dimension. If we consider LDR as a „whole entity”, „text complex”, „another 

minor unit of the text-level language” (Вихованець, 1983), then we give it an 

intermediate position between the lexical and syntactic levels and we believe 

that any change in the lower or higher levels leads to the change of LDR. 

Therefore, the interaction between the text and the derivational word is 

determined. 

 The study of a functional derivational word on the background of 

functional derivational text, in which the word implements its potential for 

formal semantic development, is of great interest in the field of derivational 

lexicology. At the same time, it is necessary to review the basic concepts of 

the theory, because really functional description of the dictionary system is 

carried out through the interaction of semantics of nominative units with an 

appropriate syntactic theory. On this basis we can highlight two studying 

directions of the derivational word in the epistemological term: from the word 

and from the text, but the problem of the interaction between the functional 

derivational word and the text has not been set. The need for research is 

determined by a number of epistemological reasons including „the separation 

of lexical derivation from general-text derivation” (Голев, 1989, с. 17-26). 

 The structures of the phrase that are widely used are the ones one of 

the components of which is a word with a commonly used neutral meaning 

особа in combination with the corresponding adjective, which leads to this 

cluster becoming a term. The texts of the CCU are characterized by complex 

substantive-adjective three-component constructions with the pivotal word-

noun and dependent adjectives. Among the substantive terminological phrases 

there are structures connected by the link of management. Thus, the productive 

pattern consists of the verb noun in nominative case and noun in the genetive 

case.  
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 A significant group of substantive phrases consists of prepositional 

noun constructions such as responsibility for crimes, attempt to crime 

committing, complicity in a crime, the question of application, evasion of 

punishment, in which the main component requires the use of the 

corresponding noun with the preposition, for example: Preparation for a small 

gravity crime does not entail criminal liability (CCU, R. III (ML), Article 14); 

An attempt to commit a crime is the commission of a person with a direct 

intent of an act (action or inaction) (CCU, R. III (ML), Article 15). 

These syntactic structures are not considered to be productive in the 

texts being studied. As you know, the word combination can be regarded as a 

complex one when it contains optional elements that can be removed from the 

corresponding structure without its destruction as a syntactic unit of a certain 

type. It is worth paying attention to the fact that terminological phrases are 

characterized by their stable fixed structure, which makes impossible to extract 

these or those components. 

It is quite common thing when the basis of the complex term is one or 

more simple phrases, as in the following sentence: An executor (co-executor) 

bears criminal responsibility under the article of the Special Part of this Code, 

which provides for a crime committed by him (CCU, R. VI (ML), Article 29). 

Multi-task nature of complex terminological phrases should be taken into 

account during the analysis of the language of the CCU, when they are 

highlighted in the text. Such phrases are also called combined, as the 

dependent component in them is also essentially a phrase, for example: 

Foreigners who have committed crimes in Ukraine and convicted for them on 

the basis of this Code may be transferred for serving the sentence for the 

crime committed in the State whose citizens they are, if such a transfer is 

provided for by international treaties of Ukraine (CCU, RP II (MOU), Article 

10).  

It is to be noted that the structure of complex terminological units 

sometimes includes its own names, for example: An attack on the life of the 

President of Ukraine, the Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine, the 

people's deputy of Ukraine, the Prime Minister of Ukraine ... is committed in 

connection with their state or social activities (CCU , P. 1 (OC), Article 12). 

The specificity of the language of the modern legislative text is also 

made up of structures that have a number of terminological phrases. Each 

specific term has a specific fixed meaning: Preparing for a crime is to seek or 

adapt means or equipment, search for accomplices or conspiracy to commit a 

crime, eliminate obstacles, and other deliberate creation of conditions for 

committing an offense (CCU, RI III (ML), Art. 14). An option of this structure 

can be a combination of a given model with a noun in the Instrumental case: 

The repetition provided for in part one of this article is absent in the 

commission of an ongoing crime consisting of two or more identical acts 

united by a single criminal intention (CCU, RV (OC), Article 184); 

Allocate terminological phrases in which the verbal noun of the violation 

is used in the form of singular and combined with the noun in Genitive Case: 

Violation of the secrecy of voting (CCU, RV (OC). Terminological phrases of 
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a more complicated structural organization, allow you to convey the content of 

the legal norm more precisely, to cover certain details, for example: Violation 

of the right to free medical care (CCU, RV (OC), Article 184). 

Consequently, the modern Ukrainian legal text is actively replenished 

with two- and multi-component terminology units to designate new concepts 

or to improve or refine already existing ones. Composed legal terms are 

syntactic constructions, consisting of two or more notional words based on 

subordinate connection. It was found out that only a few polycomponent term-

nouns can be combined by means of ordinate connection. Formation of 

multicomponent terms, their transition from simple to verbose units occurs in 

stages and, accordingly, is accompanied by reformation and complication of 

the syntactic model. Consequently, the word combinations can be referred to 

terminological ones when their components are assumed as a single notion and 

have a clearly formulated and fixed meaning. To solve the problem of the 

word and the text interaction, we involve translingual space as the only 

speech-language matter in its derivational aspect, revealing the peculiarities of 

the word functioning in the context of derivational textology obtained when 

comparing texts that are in the relations of derivability. Under the derivative 

potential of the text we understand the ability of the text to enter the 

derivational relations with other texts. In this case, the lexical-derivative 

development of the text acts as one of the manifestations of the continuous 

derivational and motivational process. 

 

Список використаної літератури 

1. Сахарный Л. В. Психолингвистические аспекты теории 

словообразования. Л., 1985. 97 с. 2. Мурзин Л. Н. Синтаксическая 

деривация. Пермь, 1974. 3. Голев Н. Д. К основаниям деривационной 

лексикологии русского языка: лексико-деривационные контексты как 

форма проявления деривационной энергетики текста и слова в тексте 

(проблемы, задачи, перспективы). Очерки по лингвистической 

детерминологии и дериватологии русского языка. Барнаул, 1998. С. 13-

33. 4. Денисова С. П. Типологія категорій лексичної семантики. К.: Вид-

во Київського держ. лінгвістичного ун-ту, 1996. 294 с. 5. Голев Н. Д. 

Динамический аспект лексической мотивации. Томск, 1989. 252 с. 

6. Вихованець І., Городенська К., Русанівський В. Семантико-

синтаксична структура речення. Київ: Наук. думка, 1983. С. 143.  

 

References 

1. Saharnyj, L.V. (1985). Psiholingvisticheskie aspekty teorii 

slovoobrazovaniya [Psycholinguistic aspects of word formation theory]. 

Leningrad [in Russian]. 2. Murzin, L. N. (1974). Sintaksicheskaya derivaciya 

[Syntactic derivation]. Perm' [in Russian]. 3. Golev, N. D. (1998). 

K osnovaniyam derivacionnoj leksikologii russkogo yazyka: leksiko-

derivacionnye konteksty kak forma proyavleniya derivacionnoj energetiki 

teksta i slova v tekste (problemy, zadachi, perspektivy) [To the foundations of 

derivational lexicology of the Russian language: lexico-derivational contexts 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 7 (330), 2019_______________ 

37 

 

as a form of manifestation of derivational energetics of a text and a word in a 

text (problems, tasks, prospects)]. Ocherki po lingvisticheskoj determinologii i 

derivatologii russkogo yazyka – Essays on Linguistic Determinology and 

Derivatology of the Russian Language. Barnaul (pp. 13-33) [in Russian]. 

4. Denysova, S. P. (1996). Typolohiia katehorii leksychnoi semantyky 

[Typology of the category of lexical semantics]. Кiev [in Ukrainian]. 

5. Golev, N. D. (1989). Dinamicheskij aspekt leksicheskoj motivacii 

[Dynamic aspect of lexical motivation]. Tomsk [in Russian]. 

6. Vykhovanets, I., Horodenska K. & Rusanivskyi V. (1983). Semantyko-

syntaksychna struktura rechennia [The semantic-syntactic structure of the speech]. 

Kyiv: Nauk. dumka (p. 143) [in Ukrainian]. 

 

 

Царьова І. В. Дериваційний простір юридичного тексту 

Стаття присвячена вивченню створення дериваційного простору 

слова в сучасному українському юридичному тексті. Дослідження 

здійснено в руслі сформованої концепції дериваційної лексикології. 

Теоретична частина пропонованого доробку окреслює те підґрунтя, що 

лежить в основі деривації. Убачаємо відмінність форм слова не тільки в 

різновидах морфологічної структури, а й в розмаїтті так званих 

лексичних форм, які складають модель дериваційного слова: 

1) синтетичні і аналітичні форми словозміни; 2) фономорфологічні 

варіанти слова; 3) етимологічні варіанти слова; 4) лексико-стилістичні 

варіанти слова; 5) лексико-синтаксичні варіанти слова; 6) лексико-

фразеологічні варіанти. Зазначено, що різні види дериваційних зв’язків, 

їх неоднолінійність і нерівномірність визначають основні особливості 

моделі. Зображено динамічний характер дериваційного розвитку слова, 

що забезпечується двома способами, які полягають в утворенні 

дериваційних слів і специфікацій. Описано уявлення про моделі 

дериваційного простору слова: представлених форм і зв’язків 

дериваційного функціонування, які розглядаються нами як складники 

дериваційного потенціалу, під яким розуміється готовність слова творити 

(перспективне функціонування) і бути твірним (ретроспективне 

функціонування). На прикладі дериваційного функціонування юридичної 

лексики зовнішня детермінаційність трактується як ефект 

самодетермінації лексичної системи. Юридичним текстам, залежно від 

функціональної мети, притаманна певна організація, принципи й правила 

виконання, стиль написання тощо. Доведено, що в дериваційного 

простору слова є глибинний складник, представлений парадигматичними 

зв’язками однокореневих слів. 

Ключові слова: деривація, модель дериваційного простору, лексико-

дериваційні зв’язки, семема, юридичний текст. 
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Царёва И. В. Деривационное пространство юридического 

текста 

Статья посвящена изучению создания деривационного 

пространства слова в современном украинском юридическом тексте. 

Исследование осуществлено в русле сложившейся концепции 

деривационной лексикологии. Теоретическая часть предлагаемого 

доработку определяет то основание, что лежит в основе деривации. 

Усматриваем различие форм слова не только в разновидностях 

морфологической структуры, но и в разнообразии так называемых 

лексических форм, которые составляют модель деривационного слова: 

1) синтетические и аналитические формы словоизменения; 

2) фономорфологични варианты слова; 3) этимологические варианты 

слова; 4) лексико-стилистические варианты слова; 5) лексико-

синтаксические варианты слова; 6) лексико-фразеологические варианты. 

Отмечено, что различные виды деривационных связей, их 

неоднолинийнисть и неравномерность определяют основные 

особенности модели. Изображен динамичный характер деривационного 

развития слова, обеспечивается двумя способами, которые заключаются 

в образовании деривационных слов и спецификаций. Описаны 

представление о модели деривационного пространства слова: 

представленных форм и связей деривационного функционирования, 

которые рассматриваются нами как составляющие деривационного 

потенциала, под которым понимается готовность слова творить 

(перспективное функционирования) и быть образующим 

(ретроспективное функционирования). Юридическим текстам, в 

зависимости от функциональной цели, присуща определенная 

организация, принципы и правила выполнения, стиль написания и т.д. 

Доказано, что в деривационного пространства слова есть глубинный 

составляющая, представленный парадигматическими связями 

однокоренных слов. 

Ключевые слова: деривация, модель деривационного пространства, 

лексико-деривационные связи, семема, юридический текст. 

 

Tsareva I. V. The derivative space of the law text 

The article is devoted to the study of derivative word space in modern 

Ukrainian law text. The research is carried out in line with the developed 

concept of derivative lexicology. The theoretical part of the proposed 

refinement outlines the basis underlying the derivation. We see the difference 

between word forms not only in varieties of morphological structure, but also 

in the variety of so-called lexical forms that make up the model of the 

derivative word: 1) synthetic and analytical forms of word change; 

2) phonomorphological variants of the word; 3) etymological variants of the 

word; 4) vocabulary and stylistic variants of the word; 5) vocabulary and 

syntactic variants of the word; 6) lexico-phraseological variants. It is noted 

that different types of derivative bonds, their non-uniformity and non-
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uniformity determine the main features of the model. The dynamic character 

of derivative word development is provided, which is provided in two ways, 

which are the formation of derivative words and specifications. Descriptions 

of derivative word space models are presented: presented forms and relations 

of derivative functioning, which we consider as components of derivative 

potential, by which we mean the readiness of the word to create (perspective 

functioning) and to be creative (retrospective functioning). It is proved that the 

derivative space of a word has a deep component represented by paradigmatic 

connections of single-root words. The derivativeness of the modern Ukrainian 

legal text is considered as a sphere of the functional-derivative space of the 

legal language. Versatility and multilevel of the organization of legal text 

testifies that him it is difficult to inlay in the usual linear scopes of that 

linguistic science that was formed on the exposure of certain corps of units and 

their further classification. 

Key words: derivation, derivative space model, lexical derivative 

relations, semes, law text. 
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МОВНА КАРТИНА СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕНТАЛІТЕТУ ТА ЇЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 

 

«Язык есть исповедь народа: 

В нем слышится его природа, 

Его душа и быт родной» 

П. А. Вяземский 

 

Поняттям „картина світу” досить активно користуються 

представники різних наук: філософії, психології, культурології, 

гносеології, когнітології та інші. 

Відносно лінгвістики, КС (картина світу) в будь-якому випадку 

повинна являти собою тим чи іншим чином оформлену систематизацію 

плану змісту мови (Алефиренко, 36). Саме поняття було введено в 

лінгвістичну науку В. фон Гумбольдтом, однак, незважаючи на величезну 

популярність, воно поки не знайшло термінологічної визначеності. 

Для того щоб дати більш-менш конкретніше визначення мовної 

картини світу, звертаємось, насамперед, до  тлумачного словника. Розгляд 

значень слова картина допомагає виділити найважливіші властивості 

даного поняття. «Картина» в словнику С. Ожегова означає „ ...те, що 

можна бачити, оглядати або уявляти в мовних образах... ”,  а також „ 

...вигляд, стан, становище чого-небудь.. ” (Ожегов, 621). Великий 

тлумачний словник російської мови доповнює перше виззначення: 

„ ...яскраве і виразне словесне зображення чого-небудь... ” (Ushakov, 437). 

При цьому зображення тлумачиться через образ, а образ визначається як 

відтворення свідомістю предметів і явищ зовнішнього світу.  

Мовне втілення ментальності того чи іншого народу включає в себе 

загальнокультурні концепти, які відображають людські цінності крізь 

призму етномовної свідомості, і етнокультурні концепти.  

Як і в інших етнокультурах, англійська ментальність формує своє 

уявлення про світ. Закріплені в англійськомовній свідомості концепти, як 
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феномени культури – неоднорідні. Одні з них утворюють ядро 

етнокультурного простору, інші – його периферію. Ядро етномовної 

свідомості складають феномени, якими володіють всі члени 

лінгвокультурного співтовариства. Ті уявлення, які є надбанням тільки 

окремої людини або невеликого кола людей, утворюють периферію 

лінгвокультурного простору, яка здатна породжувати нові почуття, що 

виникають, як правило, в процесі реалізації так званої векторної валентності, 

спрямованої від однієї когнітивної одиниці до іншої.  Звідси: ментальність – 

продукт спадкування етнокультурної інформації (Приходько, с. 69).  

Велика кількість науковців неодноразово досліджувала питання 

пізнавального та генетичного кодів. Однак, що таке код 

культури? Відповідь на це непросте питання шукають і філософи, і 

психологи, і культурологи. У розумінні Є. Шелестюк, код культури – це  

свого роду „сітка”, яку культура „накидає” на навколишній світ, членує, 

категоризує, структурує і оцінює (Приходько, с. 71). Якщо продовжити 

аналогію з „сіткою”, то можна сказати, що коди культури „утворюють” 

якусь матрицю або систему координат, за допомогою якої задаються і потім 

зберігаються в нашій свідомості еталони (зразки) культури. Самі по собі 

коди культури – категорії універсальні, тобто вони властиві будь-якій 

людині. Але це не означає, що вони однаково проектують культуру мови. 

Адже і їх прояв, завжди етнічно, культурно і лінгвально обумовлений. 

Культура, як відомо, має досить великий набір пізнавальних кодів. Але 

базовим кодом, ядром семіотичної системи будь-якої національної культури 

служить, без сумніву, етнічна мова, оскільки вона – не просто засіб опису 

культури, а, насамперед, знакова квінтесенція самої культури».  

Для вираження ментальності народу код особливо значущий, оскільки 

кодування, спираючись на знаки, не обмежується процесом передачі 

повідомлень. Це процес, який, представляючи глибинні механізми пізнання, 

утворює каркас всього процесу семантизації дійсності, продуктом якої 

виступають ціннісно-смислові відносини, що склалися в тій чи іншій 

культурі. Такі смислові відносини фокусують в собі синергетичну 

взаємодію мови, свідомості і культури. Тому не можна не погодитися з 

Б. Парахонським в тому, що „ вивчення механізмів кодування реальності 

проливає світло на приховані глибинні процеси життя культури, 

встановлюючи кінцеві параметри її організації” (Стернин, с.59).  

Культура формується і існує завдяки лінгвокреативному мисленню, 

„прив’язаному” до певного місця, часу, події і досвіду в цілому. Тому мова 

культури – це її „п’ятий елемент”, стихія, природне середовище, її 

проживання, спосіб символічної організації. Світ мовних значень з його 

структурою ціннісно-смислових відносин виявляється культурною формою 

існування культурного знання і способом його функціонування в духовно-

практичній діяльності народу. Свідомість, як вербалізована форма соціального 

досвіду виступає, таким чином, когнітивною базою культури (Sepir, с. 152). 

Сучасний етап вивчення мовної свідомості та вербального образу 

світу пов’язаний з антропоцентризмом у мовознавстві та студіями в 

межах тріади „мова-нація-культура”.  
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Невід’ємним фрагментом будь-якої мовної картини світу є 

вербально-оформлені ціннісні концепти, які впливають на думки та дії як 

індивідів, так і цілих народів. Зміст і місце цінностей у колективної 

свідомості суспільства можуть набувати національних особливостей, а 

також відрізнятися в залежності від культури.  

Ментальність як загальнофілософська категорія пов’язана з такими 

когнітивно-культурологічними поняттями, як „пізнання”, „духовність”, 

„менталітет” і „концепт”. Пізнання – процес осягнення 

закономірностей зовнішнього і внутрішнього світу людини як феномен 

осягнення знань (Матвеева, с. 76). Духовність – властивість душі, коли 

моральні і інтелектуальні інтереси переважають над матеріальними 

(Матвеева, с. 21). Ментальність формується в пізнанні світу; менталітет, – 

по суті, сама картина світу в цілісній прагматичності народної свідомості; 

духовність для народного характеру поряд з розумовою складовою – це 

початок ментальності; концепт – її основна одиниця, її початок, який не 

має форми, а також не здатний „прорости словом” (Ніконова, с. 176). 

Ментальні ознаки народної свідомості об’єктивуються в мові. І в 

цьому плані важливими виявляються категорії мовної семантики в їх 

когнітивно-семіологічному розумінні: значення і зміст, внутрішня форма 

номінативної одиниці мови, засоби вторинної і побічно-похідної 

номінації, культурні конотації і т.д.  

У сучасній лінгвокультурології поняття „ментальність” 

використовується у двох смислових ракурсах: по-перше, коли говорять  

про етнічні або соціальні фактори нашої свідомості і, по-друге, коли 

намагаються обґрунтувати витоки духовної єдності та цілісності народу 

(Попова, с. 14).  

У когнітивній лінгвокультурології ментальність – це сукупність 

типових проявів у категоріях рідної мови своєрідного (свідомого і 

несвідомого) сприйняття зовнішнього і внутрішнього світу, специфічний 

прояв національного характеру, інтелектуальних, духовних і вольових 

якостей тієї або іншої культурно-мовної спільноти (Попова, с. 15). 

Епіцентром ментальності виступають відповідні етнокультурні 

константи, які, як і архетипи, спонтанно виникають в індивідуальній 

свідомості. У зв’язку з цим особливої значущості набуває думка про те, 

що в культурі немає нічого, що не містилося б у людській ментальності. 

Тому слід зазначити, що ментальність набагато ширше поняття, ніж 

„культура” і набагато глибше, ніж поняття „свідомість”, оскільки 

проявляється, як правило, на підсвідомому рівні. В її часто незбагненних 

глибинах зароджуються і розвиваються культурні феномени, що 

визначають менталітет людини і народу. 

Менталітет – це свого роду стереотипна установка культурно-

когнітивного „камертону” на сприйняття наївної картини світу крізь 

призму ціннісної прагматики етнокультурної свідомості (Попова, с. 17).  

Ментальність і концептосфера в сукупності складають 

етнокультурний зміст поняття „образ світу”. Експериментальною 

семантикою виявлено, що „не існує повної тотожності між когнітивними 
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одиницями” і „знайомими мовними значеннями” (Серебрянников, с. 114). З 

точки зору когнітивної лінгвокультурології слід зазначити, що у формуванні 

і репрезентації того чи іншого етнокультурного простору беруть участь 

обидва типи відбивних одиниць: когнітивні смисли і мовні значення.  

Відомим є той факт, що суспільна свідомість на вищому етапі свого 

становлення формується і фіксується головним чином за участю 

лінгвокреативного мислення. Творча інтерпретація окремих фрагментів 

елементів концептуальної картини світу, осмислення їх структурних 

взаємозв’язків здійснюються на рівні мовної свідомості та формує мовну 

картину світу. „В тканину сприйняття, не кажучи вже про основний 

зміст, завжди вплітаються слова, знання, досвід і культура поколінь”  

(Серебрянников, с. 115). Саме досвід, знання, культура, накопичені 

певним етномовним співтовариством, і створюють ментальність – 

своєрідну форму оволодіння світом. І в цьому плані не можна не 

скористатися критично-осмисленою точкою зору Ковальової Л. В., згідно 

з якою, керуючись поняттями „свідомість” і „картина світу”, не можна 

говорити окремо про мовну свідомість і окремо про мовну картину світу. 

Безперечно мова не пізнає світ, але в мові „відображається все 

розмаїття творчої пізнавальної діяльності людини, а також знаходить 

своє вираження нескінченна різноманітність умов, в яких людина 

здобувала знання про світ – природні особливості народу, його 

суспільний устрій, історичні долі, життєву практику” – все те, що в 

перетвореному вигляді, набуваючи символічну інтерпретацію, 

відображає глибинні історичні корені ментальності. Наявність 

комунікативно-прагматичного аспекту лінгвокультури викликає 

необхідність розрізняти мовну і мовленнєву свідомість. 

Мовна свідомість пов’язана з ієрархією значень і операцій в мовній 

діяльності людини, а мовленнєва – з механізмами побудови й розуміння 

висловлювань.  

Зовсім недавно з’явилися наукові дослідження, в яких мовна 

свідомість розглядається як один з рівнів картини світу, та один з 

можливих варіантів освоєння та презентації світу. Незважаючи на інтерес і 

цінність, які представляють дані підходи, все ж при цьому проблеми 

взаємовідношення мови, свідомості і культури залишаються на периферії.  

Змістовною основою мовної свідомості є система породжуваних 

смислів, адже реальна практична діяльність людини, відбиваючись у 

свідомості і закріпившись в мові, перетворюється у внутрішню відображену 

модель світу. Самі ж смислові зв’язки в такому випадку являють собою 

результат стійких, соціально значущих і багатошарових асоціативних 

відносин між елементами відображеної у мовному образі ситуації. Це дає 

можливість одиницям мови стереоскопічно уявити всю смислову еволюцію, 

„траєкторію культурного розвитку”. Так, наприклад, ядро мовної 

свідомості формується з слів (ідей, понять, концептів) в асоціативно-

вербальній мережі, які мають найбільше число зв’язків. 

Отже, зазначимо, що вивчення мови дозволяє побачити світ з 

середини етномовної свідомості, сформованої відповідною культурою. 
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Це стає можливим тому, що саме етномовна свідомість являє собою 

властивий даному етносу інваріантний образ світу, безпосередньо 

закодований в мовних значеннях. Мовний знак як „жива клітинка” 

етномовної  свідомості несе в собі приховану енергію (потенційну 

модель) культурної поведінки, а система значень відображає систему 

самої етнокультури. ” 
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Тимофіїва К. М. Мовна картина світу як відображення 

національного менталітету та її інтерпретація в сучасній лінгвістиці 

У статті розглянуто питання мовної картини світу як відображення 

національного менталітету та проаналізовано її інтерпретацію в сучасній 

лінгвістиці. Систематизовано концептуальні ознаки, що характеризують 

поняття мовної картини світу, та досліджено засоби її інтерпретації 

сучасними мовознавцями. У процесі аналізу застосовано описовий та 

аналітичний методи. Звертається увага на співвідношення понять 

картина світу та мовної картини світу. Систематизовано концептуальні 

ознаки, що характеризують поняття мовної картини світу. Описано 

шляхи його інтерпретації сучасними дослідженнями. Особлива увага 

приділяється дослідженню такого поняття, як культурні коди, що 

складають систему координат, за допомогою яких формуються і 

зберігаються культурні зразки у нашій свідомості. Основним 

компонентом культурного кодексу є етнічна мова, яка є не просто 

засобом опису культури, а насамперед семіотичною квінтесенцією самої 

культури. Менталітет як загальна категорія філософії пов'язаний з 

когнітивними та культурологічними концепціями сприйняття, духовності 

та концепції. Автор розрізняє поняття мови та мовленнєвої свідомості. 

Застосовуються описові та аналітичні методи. 

Ключові слова: мовна картина світу, концепт, ментальність, 

національний менталітет, лінгвокультурологія. 

 

Тимофеева Е. М. Языковая картина мира как отображение 

национального менталитета и ее интерпретация в современной 

лингвистике 

В статье рассмотрены вопросы языковой картины мира как 

отражение национального менталитета и проанализированы ее 

интерпретацию в современной лингвистике. Систематизированы 

концептуальные признаки, характеризующие понятие языковой картины 
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мира, и исследованы способы ее интерпретации современными 

языковедами. В процессе анализа применен описательный и 

аналитический методы. Обращается внимание на соотношение понятий 

картина мира и языковой картины мира. Систематизированы 

концептуальные признаки, характеризующие понятие языковой картины 

мира. Описаны пути его интерпретации современными исследованиями. 

Особое внимание уделяется исследованию такого понятия, как 

культурные коды, составляющих систему координат, с помощью 

которых формируются и сохраняются культурные образцы в нашем 

сознании. Основным компонентом культурного кодекса является 

этническая язык, который является не просто средством описания 

культуры, а прежде всего семиотической квинтэссенцией самой 

культуры. Менталитет как общая категория философии связан с 

когнитивными и культурологическими концепциями восприятия, 

духовности и концепции. Автор различает понятия языка и языкового 

сознания. Применяются описательные и аналитические методы. 

Ключевые слова: языковая картина мира, концепт, ментальность, 

национальный менталитет, лингвокультурология.  

 

Тymofiiva K. M. The linguistic picture of the world as a reflection of 

national mentality and its interpretation in modern linguistics 
The article deals with the issue of the linguistic world picture as the 

reflection of national mentality and analyzes its interpretation in modern 

linguistics. The correlation between the notions of world picture and linguistic 

world picture is drawn attention to. The conceptual attributes characterizing 

the notion of the linguistic world picture are systematized. Ways of its 

interpreting by modern researches are described. Special attention is paid to 

research of such notion as cultural codes composing system of coordinates by 

means of which cultural patterns are formed and kept in our consciousness. 

The major component of cultural code is ethnical language which is not just a 

means of culture description but first of all semiotic quintessence of the 

culture itself. Mentality as a general category of philosophy is connected with 

cognitive and culturological conceptions of perception, spirituality and 

concept. The author distinguishes the notions of language and speech 

consciousness. Descriptive and analytic methods are employed.  

Key words: linguistic world picture, concept, mentality, national 

mentality, cultural linguistics. 
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ 

ЕМОТИВНОСТІ У ТВОРІ ЖАНРУ ЖАХІВ М. ШЕЛЛІ 

„ФРАНКЕНШТЕЙН, АБО СУЧАСНИЙ ПРОМЕТЕЙ” 

 

З року в рік студенти другого чи третього курсів факультету 

іноземних мов ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка” обирають роман М. Шеллі „Франкенштейн, або Сучасний 

Прометей” для індивідуального читання. Особливість тексту хвилювати, 

впливати, примушувати переживати його зміст, приносити задоволення 

завжди визнавалася його іманентною ознакою. Як мовна реалізація 

емоційності, емотивність є жанротвірною ознакою в літературі жахів. 

Панівними негативними емоціями, які властиві текстам 

досліджуваного жанру, є агонія, лють, злість, ненависть, що 

реалізовуються в сукупності та взаємопов’язаності. Характерним для 

емотивного складника жанру є зображення емоцій на тлі фізіологічних 

процесів, що дозволяє змалювати переживання героя крізь його 

внутрішні зміни в організмі та симптоми цих змін. Найвиразнішими 

описами фізіологічних змін, що передають емоції, є емотивні замальовки 

з соматизмами кров і серце.  

Тексти цього жанру насичені емотивними фрагментами, які 

розкривають внутрішній світ переживань героїв. Емоції в жанрі 

літератури жахів зображуються за допомогою номінації емоції та її 

контекстуального опису, лексичними і лінгвостилістичними засобами 

(Steen, 2011, c. 25). Завдяки останнім емотивність текстового полотна 

увиразнюється та набуває стилістичної експресивності. Отже, окреслимо 

тенденції, якими послуговується автор, змальовуючи емотивний світ 

героїв, та визначимо, яким прийомам варто надати перевагу в їх 

відтворенні.  

Твори жанру літератури жахів, який у вітчизняних 

літературознавчих студіях майже повністю ігнорувався, сьогодні є 

найпопулярнішим масовим чтивом у всьому світі. Постаті визначних 
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авторів, таких, як Б. Стокер, Д. Стокер, А. Голт, М. Шеллі, є вершинними 

в англомовній літературі жахів, хоча жанр репрезентований значно 

більшою кількістю письменників. Творчі пошуки авторів літератури 

жахів спрямовувалися й спрямовуються на розкриття потойбічного світу 

зла, боротьби добра зі злом, аномальних та надприродних явищ, спосіб 

змалювання яких у кожного автора є індивідуальним і своєрідним, однак 

загальна лінія сюжету творів цього жанру є концептуально схожою, що 

зумовлено однією потребою – навіяти атмосферу жаху.  

Кожен літературний жанр у лінгвістичному розрізі 

репрезентований своїм лексичним регістром – тим набором лексичних 

одиниць, які є домінантними, найчастіше вживаними та дозволяють 

схарактеризувати його глибинну структуру. Для жанру літератури жахів 

характерний свій лексичний регістр.  

Аналіз твору засвідчив, що жанротвірний регістр жанру 

літератури жахів представлений трьома концептуальними групами: 

смерть, жах, огида, які реалізуються за допомогою певних когнітем 

(Раті, 2014, с. 132).  

М. Шеллі видається найбільш гуманною в жорстоких описах, що 

зумовлено, по-перше, гендерною особливістю письменниці, а по-друге, 

наявністю в текстовій тканині твору чудовиська, однак не вампіра, який 

живиться кров’ю. Авторка описує СМЕРТЬ за допомогою коротких 

замальовок мертвих собак та мертвого тіла, жах як моральну боязнь 

самого себе та огиду, зображуючи чудовисько, що було створене 

експериментально.  

Так, лексема dog символізує смерть і виконує функцію 

попередження про наближення експериментально створеного чудовиська 

для того, щоб знову забрати життя близьких людей свого творця. 

Постійне знаходження мертвих собак на Північному полюсі, який 

виступає просторовою координатою роману, сповіщає про небезпеку. 

Для лексеми dog характерна сполучуваність з лексемою die, яка 

змальовує мертвих тварин, та лексемою sledge, яка свідчить про те, що 

собаки постійно запряжені в сани на крижаній землі.  

In this manner many appalling hours passed; several of my dogs died, 

and I myself was about to sink under the accumulation of distress when I saw 

your vessel riding at anchor and holding forth to me hopes of succour and life 

(Shelly, 2008). Так я провів багато жахливих годин; кілька собак у мене 

здохло; і сам я вже знемагав під тягарем, аж раптом побачив корабель, що 

стояв на якорі.  

Розпочинаючи опис із тіла, письменниця вживає лексеми-

синоніми, що позначають його горизонтальне та нерухоме положення 

lifeless and inanimate, що допомагають читачеві чітко уявити зовнішній 

вигляд мертвої. Далі авторка просувається в напрямку змалювання 

обличчя, вказуючи на його колір pale та коротко характеризуючи його 

риси лексемою distorted. Лексичний регістр, використаний для 

зображення обличчя мертвої, адекватно відбити у перекладі прийомом 

добору стилістичних відповідників бліді та спотворені. Цікавим є 
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відтворення словосполучення everywhere I turn I see емоційно підсиленим 

тепер мені до скону ввижатимуться, що трохи змінює стильову 

тональність фрагмента, однак є влучним смисловим відповідником, що 

увиразнює текстове полотно за допомогою лексеми до скону та 

підтримує жанротвірний регістр у перекладі (Раті, 2014, с. 135). 

Важливість концепту ЖАХ як одного з базових концептів 

літератури жахів зумовлена основною метою досліджуваного жанру – 

пробудження в читача відчуття стану заціпеніння від жахливого. 

Функціональна роль жаху в досліджуваному жанрі полягає у 

віддзеркаленні інстинкту самозбереження, який виявляється на тлі 

виникнення загрози для життя, несприятливої атмосфери для існування 

(Мацапура, 2013). Виникненню атмосфери жаху в літературі жахів 

завжди передують певні обставини, які класифікуються як небезпечні та 

ставлять під загрозу життя персонажів. Жах, як складний конструкт, що 

виникає в людській свідомості, реалізується у творах жанру як 

інформація про те, що викликає це переживання та як герой 

безпосередньо почувається в процесі цього переживання.  

Емоційний концепт ЖАХ у літературі жахів вербалізується за 

допомогою когнітем, які формують концепт. Так, фактичний матеріал 

дослідження виявив, що найвиразнішими когнітемами, які утворюють 

один із провідних концептів досліджуваного жанру – концепт ЖАХ, є 

когнітема захоронення та когнітема фізична слабкість. В описах жаху в 

письменників домінують як загальні, так і відмінні тенденції, які загалом 

розкривають вербалізацію досліджуваного нами концепту (Шурма, 

2008).  

Мовна реалізація концепту ЖАХ у творі М. Шеллі 

„Франкенштейн” налічує 78 лексем fear та їх похідних у першотворі. 

Найменш потужно зображує жах автор-жінка. Наприклад, у когнітемі 

захоронення лексема fear поєднується з основними жанротвірними 

лексемами так: лексемою corpse – 10 разів, coffin – 7, tomb – 3, grave – 10. 

Для базового жанротвірного регістру характерна сполучуваність з 

іншими лексемами, зокрема тими, що вказують на атрибутику смерті – 

shroud; та тими, що називають фігури потойбічного світу – mummy, 

deamon. Змалювання жаху М. Шеллі пронизане відчуттями невідання, 

нерозуміння надприродних речей, докорами сумління, туги, страждання, 

боязні самого себе, відчуттям непідвладності та некерованості ситуацій, 

які зазвичай закінчуються смертю.  

Отже, для жанру літератури жахів у процесі зображення жаху 

характерна така загальна тенденція – показати нерозривну пов’язаність 

жаху зі смертю, загробним життям, воскресінням, жагою до крові та 

людської плоті. Усі автори змальовують божевілля й готовність героїв до 

необдуманих учинків задля досягнення мети – панування зла на землі. Це 

зображується за допомогою створення відчуття жаху, яке постійно 

супроводжує читача в сюжетній лінії творів.  

Особливість впливу літератури жахів на читача полягає в 

парадоксальній привабливості огидного, відштовхувального й 
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відлякувального, саме тому наявність відразливого складника в текстовій 

тканині літератури жахів є жанрово детермінувальним чинником. 

Відображуваний світ у творах цього жанру опосередковано індукує 

негативну палітру емоцій, з-поміж яких огида відіграє важливу роль. У 

реальному житті негативний спектр емоцій спонукає до розриву 

взаємозв’язків з його джерелами, однак у романах „жахів” реципієнт 

добровільно згоджується на контакт, який породжує неприємні відчуття 

гострої емоційної напруги (Онищук, 2009).  

М. Шеллі послуговується змалюванням відразливих, неприємних 

відчуттів й особливо наголошує на бридкості дотику чудовиська до 

людського тіла. До жанротвірного регістру роману „Франкенштейн” у 

межах когнітеми скалічене й понівечене людське тіло та його органи 

входять соматизми muscles, joints, hands, bodies та лексеми, що 

позначають огиду hideous, ugly, hated, abhor (Раті, 2014, с. 137).  

Відразливе тіло чудовиська, створеного внаслідок наукового 

експерименту, зображене автором за допомогою жанротвірного регістру 

соматичної лексики muscles and joints, що адекватно відобразити у 

перекладі стилістичними відповідниками суглоби, м’язи. Лексеми horror, 

hideous, ugly, що позначають огиду, перекладати слід як відраза, 

жахливий, потворний.  

Подібний приклад збереження мовної об’єктивації відразливого 

складника за допомогою стилістичних відповідників зафіксовано в 

такому уривку:  

Darkness had no effect upon my fancy, and a churchyard was to me 

merely the receptacle of bodies deprived of life, which, from being the seat of 

beauty and strength, had become food for the worm (Shelly, 2008). Я бачив, 

чим стає прекрасне людське тіло; я спостерігав як перетворюється на 

тлінь його квітуча краса; я побачив, як усе, що радувало око і серце, 

потрапляє в їжу черв’якам.  

Аналіз фактичного матеріалу дослідження дозвлив з’ясувати, що 

поряд з когнітемою скалічене й понівечене людське тіло та його органи 

концепт ОГИДА в жанрі літератури жахів мовно реалізується й за 

допомогою когнітеми кров, яка є домінантною й концептотвірною. 

Оскільки провідною темою жанру літератури жахів є смерть, кров, 

відповідно, є неминучим атрибутом творів цього жанру. Зображення 

крові в романах жахів набуває, однак, дещо іншого змісту, адже для 

героїв літератури жахів кров – це життя.  

Але туга, каяття, страждання, агонія, злість, обурення, гнів, 

морок та любов – такі емоції ключові в романі М. Шеллі 

„Франкенштейн” (Lovecraft, 2000). Авторка вдається до таких 

стилістичних засобів: порівняння з оленем, щоб змалювати страждання й 

тугу героя, та порівняння з вулканом як символом вибуху емоцій; 

метафор, в основі яких лежать художні деталі – очі й кров, 

антиклімаксу, що дозволяє представити зміну емоційних станів, а також 

соматизмів очі, обличчя, кінцівки, зуби.  
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You have read this strange and terrific story, Margaret; and do you not 

feel your blood congeal with horror like that which even now curdles mine? 

Sometimes, seized with sudden agony, he could not continue his tale; at others, 

his voice broken, yet piercing, uttered with difficulty the words so replete with 

anguish. His fine and lovely eyes were now lighted up with indignation, now 

subdued to downcast sorrow, and quenched in infinite wretchedness. (Shelly, 

2008). Ти прочитала цю дивовижну і страшну повість, Маргарет; і я 

впевнений, що кров не раз холонула у твоїх жилах, як і в мене. Іноді 

раптовий напад душевної муки уривав його розповідь; інколи він 

ослаблим голосом вимовляв свої повні відчаю слова. Його прекрасні очі 

то спалахували обуренням, то туманилися зажурою і згасали в 

безмежній тузі.  

Як бачимо, фрагмент насичений номінаціями емоцій agony, 

anguish, indignation, sorrow, wretchedness, rage, які відтворено прийомом 

добору стилістичних відповідників. Уривок також увиразнений 

стилістичними засобами, а саме метафорами, в основі яких лежить 

художня деталь очі, які змальовують вир емоцій героя eyes were now 

lighted up with indignation, now subdued to downcast sorrow, and quenched 

in infinite wretchedness, опис яких відтворений „очі то спалахували 

обуренням, то туманилися зажурою і згасали в безмежній тузі”. 

Стилістичний засіб антиклімаксу, який змальовує емоції в порядку їх 

послаблення: indignation, sorrow, wretchedness – дозволяє розкрити 

читачеві емотивне поле героя в тональному розрізі. Порівняння стану 

душі зі стихійним лихом – вулканом then, like a volcano bursting forth 

свідчить про бурхливість емоцій, негативне поле переживань.  

My abhorrence of this fiend cannot be conceived. When I thought of 

him, I gnashed my teeth, my eyes became inflamed, and I ardently wished to 

extinguish that life which I had so thoughtlessly bestowed. When I reflected on 

his crimes and malice, my hatred and revenge burst all bounds of moderation. 

I would have made a pilgrimage to the highest peak of the Andes, could I, 

when there, have precipitated him to their base (Shelly, 2008). Моя 

ненависть до нього не піддається опису. Я дійшов несамовитості у своїй 

жадобі помсти. Я підійнявся б на найвищу вершину Анд, якби міг 

скинути його звідти.  

Авторка далі продовжує описувати нестерпний внутрішній стан 

героя, який звинувачує тільки себе в тому, що на світ з’явилося 

чудовисько. Емоції героя набувають дещо нового змісту та переходять в 

абсолютну агонію зла, ненависті й помсти, автор докладно номінує їх: 

fear, hatred, revenge. Автор першотвору максимально докладно 

намагається описати те, що відчуває герой, допомогти читачеві якомога 

глибше поринути у світ його емоцій і самому відчути їх, а тому повна 

елімінація перекладачем речення when I thought of him, I gnashed my teeth, 

my eyes became inflamed, and I ardently wished to extinguish that life which I 

had so thoughtlessly bestowed є, на нашу думку, невдалою. Соматичні 

описи гніву, зроблені за допомогою зображення очей, зубів 

метафоризованою мовою.  
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Отже, серед лінгвостилістичних засобів вираження емотивності та 

оформлення жанрових особливостей твору жахів „Франкенштейн” 

домінують епітети, порівняння й метафори. Проаналізувавши 

відтворення емотивного поля даного жанру, яке має жанротвірний 

потенціал, можемо стверджувати, що негативними емоціями, які 

переважають у тексті, є агонія, лють, злість, ненависть. Ці емоції 

взаємопов’язані, а тому реалізуються разом. Характерним для 

емотивного складника жанру є зображення емоцій на тлі фізіологічних 

процесів, що дозволяє змалювати переживання героя крізь внутрішні 

зміни в його організмі та симптоми цих змін. У творах літератури жахів 

найвиразніше передають емоції замальовки з соматизмами кров і серце. 

Емоції в жанрі літератури жахів вербалізуються за допомогою номінації 

емоції та її контекстуального опису. 

У перспективі вбачається дослідження лексичних та 

лінгвостилістичних особливостей роману іншого представника 

англомовної літератури популярного жанру серед студентської молоді – 

жанру Chick-Lit.  
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Биндас О. М. Лінгвостилістичні засоби вираження 

емотивності у творі жанру жахів М. Шеллі „Франкенштейн, або 

Сучасний Прометей” 

У статті авторка  відмічає, що студенти філологічних факультетів 

для індивідуального читання в класичній літературі доволі часто 

обирають жанр жахів та твір М. Шеллі „Франкенштейн, або Сучасний 

Прометей”. Це доводить необхідність ґрунтовного дослідження 

лінгвостилістичних засобів вираження емотивності у вищезазначеному 

творі. Іманентна особливість досліджуваного тексту – хвилювати, 

впливати, примушувати переживати його зміст та приносити 

задоволення. Проаналізувавши відтворення емотивного поля даного 

жанру, яке має жанротвірний потенціал, можемо стверджувати, що 

негативними емоціями, які переважають у тексті „Франкенштейн”, є 

агонія, лють, злість, ненависть. Ці емоції взаємопов’язані, а тому 

реалізуються разом. Характерним для емотивного складника жанру жахів 

є зображення емоцій на тлі фізіологічних процесів, що дозволяє 

змалювати переживання героя крізь внутрішні зміни в його організмі та 

симптоми цих змін. У поданому творі літератури жахів найвиразніше 

передають емоції замальовки з соматизмами кров і серце. Емоції в жанрі 

літератури жахів вербалізуються за допомогою номінації емоції та її 

контекстуального опису. Серед лінгвостилістичних засобів вираження 
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емотивності та оформлення жанрових особливостей твору жахів 

„Франкенштейн” домінують епітети, порівняння й метафори. Мовна 

реалізація концепту ЖАХ у творі М. Шеллі налічує 78 лексем fear та їх 

похідних у першотворі. Наприклад, у когнітемі захоронення лексема fear 

поєднується з основними жанротвірними лексемами так: лексемою 

corpse – 10 разів, coffin – 7, tomb – 3, grave – 10. Визначено, що твір 

насичений номінаціями емоцій agony, anguish, indignation, sorrow, 

wretchedness, rage, які адекватно відтворено прийомом добору 

стилістичних відповідників. 

Ключові слова: лінгвостилістичні засоби, жанрові особливості, 

жах, Франкенштейн, М. Шеллі. 

 

Биндас Е. Н. Лингвостилистические средства выражения 

эмотивности в произведении жанра ужасов М. Шелли 

„Франкенштейн, или Современный Прометей” 

В статье автор отмечает, что студенты филологических 

факультетов для индивидуального чтения в классической литературе 

довольно часто выбирают жанр ужасов и произведение М. Шелли 

„Франкенштейн, или Современный Прометей”. Это доказывает 

необходимость основательного исследования лингвостилистичних 

средств выражения эмотивности в вышеупомянутом произведении. 

Имманентная особенность исследуемого текста – волновать, 

воздействовать, заставлять переживать его содержание и приносить 

удовольствие. Проанализировав воспроизведения эмотивного поля 

данного жанра, которое имеет жанрообразовательный потенциал, можем 

утверждать, что негативными эмоциями, которые преобладают в тексте 

„Франкенштейн”, является агония, ярость, злоба, ненависть. Эти эмоции 

взаимосвязаны, а потому реализуются вместе. Характерным для 

эмотивного компонента жанра ужасов является изображение эмоций на 

фоне физиологических процессов, это позволяет описать переживания 

героя через внутренние изменения в его организме и симптомы этих 

изменений. В представленном произведении литературы ужасов 

отчетливо передают эмоции зарисовки с семитизмами кровь и сердце. 

Эмоции в жанре литературы ужасов вербализирутся с помощью 

номинации эмоции и ее контекстуального описания. Среди 

лингвостилистичних средств выражения эмотивности и оформления 

жанровых особенностей произведения ужасов „Франкенштейн” 

доминируют эпитеты, сравнения и метафоры. Языковая реализация 

концепта УЖАС в произведении М. Шелли насчитывает 78 лексем fear и 

их производных в подлиннике. Например, в когнитеме захоронения 

лексема fear сочетается с основными жанрообразовательными лексемами 

так: лексемой corpse – 10 раз, coffin – 7, tomb – 3, grave – 10. Определено, 

что произведение насыщенно номинациями эмоций agony, anguish, 

indignation, sorrow, wretchedness, rage, которые адекватно 

воспроизведены приемом отбора стилистических соответствий. 
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Bуndas O. M. Linguоstylistic means of expression of emotionality 

in M. Shelley's horror genre work „Frankenstein, or Modern 

Prometheus” 
In the article the author notes that students of philological faculties 

often choose the horror genre and M. Shelley's work „Frankenstein, or Modern 

Prometheus” in the classical literature. This proves the need for a thorough 

study of the linguostylistic means of expression of emotionality in the 

mentioned above work. An inherent feature of the text under study is to excite, 

influence, compel to experience its content and bring pleasure. Having 

analyzed the reproduction of the emotional field of this genre, which has a 

special genre-forming potential, we can say that the negative emotions, that 

prevail in the text "Frankenstein", are agony, rage, anger and hatred. These 

emotions are interconnected and therefore are realized together. A 

characteristic feature of the emotional component of the horror genre is the 

depiction of emotions on the background of physiological processes, which 

allows to depict the experience of the character through the internal changes in 

his/her body and the symptoms of these changes. In this work of horror 

literature, the emotions of sketching with somatisms blood and heart are the 

most clearly conveyd. The emotions in the horror genre are verbalized by the 

nomination of the emotion and its contextual description. Linguistic stylistic 

means of expression of emotionality and framing the genre features of 

Frankenstein's horror work are dominated by epithets, comparisons and 

metaphors. The language implementation of the concept of horror in the work 

of M. Shelley has 78 tokens of fear and their derivatives in the original. For 

example, in the cognition the token of fear is combined with the main genre-

forming tokens as follows: token corpse – 10 times, coffin – 7, tomb – 3, grave 

– 10. It is determined that the work is saturated with nominations of emotions 

agony, anguish, indignation, sorrow, wretchedness and rage, which are 

adequately reproduced by the reception of a selection of stylistic 

correspondences. 

Key words: linguоstylistic means, genre features, horror, Frankenstein, 

M. Shelley. 
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ПОСТАТЬ Т. ШЕВЧЕНКО В ТВОРЧІЙ РЕЦЕПЦІЇ 
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Світова література знає  приклади того, як певні історичні постаті 

набувають такого величезного значення, що їхні біографії стають 

міфологією. В. Смілянська  пише про те, що „народи витворювали культ 

своїх великих людей і доленосних подій, які із часом набували статусу 

національних святощів, свого роду світської релігії. Між національними 

святощами України найбільша, безперечно, Тарас Шевченко, чия 

постать зазнала міфологізації такого масштабу, який у європейській 

культурі справді унікальний” (Смілянська, 2015). Важко не погодитись з 

тим, що постать Т. Шевченко в різні доленосні етапи української історії 

набуває специфічні риси, притаманні саме цьому періоду. Рецепція 

Т. Шевченко обумовлюється пануючими в цей час ідеологією, 

філософією, світоглядом та іншими чинниками. В. Смілянська називає 

дві найвагоміші „міфологічні концепції постаті геніального 

письменника” – культурологічна  й комунікативна, репрезентовані 

відповідно О. Забужко та О. Гриценко (Смілянська, 2015). 

Культурологічний підхід міфологізації поета  розглядається дослідницею 

(слідом за О. Забужко) у діахронному та синхронному вимірах, що 

дозволяє зрозуміти генетичні витоки цього дійсно унікального явища. 

Для нашого дослідження важлива також точка зору О. Забужко  про 

місце Т. Шевченка у духовному світі країни. Автор зазначає, що в 

„пантеоні українських мислителів Шевченко посідає місце осібне й 

виняткове – настільки виняткове, що духовна історія України від часу 

його появи й дотепер розгортається, необхідно співвідносячись із ним (і 

самовизначаючись щодо нього) як із своєрідним абсолютом  – символічно 

персоніфікованою, втіленою єдністю сутности й існування в межах 

національного світу: абсолют можна дискутувати, але його не можна 

обійти <…>. Відтак усяке пізнання Шевченка виявляється, ео ipso, 

національним самопізнанням <…> що глибше осягаємо ідейний зміст 

Шевченкової спадщини, то ближче підступаємося до тих світоглядових 

засад, котрі в цілості української культури донині спрацьовують як 

етно-диференціюючі” (Забужко, 2019). 
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Втім міфологізація Т. Шевченка притаманна й російській культурі, 

яскравим прикладом цього може бути рецепція постаті поета 

письменником літературної групи „Серапіонові брати” М. Зощенко. 

Літературні групи „Ланка”-МАРС і „Серапіонові брати” виявляють 

типологічну близькість в багатьох аспектах їхнього творчого пошуку. 

В. Дмитренко, Ю. Ковалів, Ю. Луцький, Г. Токмань та ін. досліджували 

різні аспекти творчості групи „Ланка”-МАРС; про „Серапіонових братів” 

писали Е. Леммінг, Б. Фрезінській, Е. Папкова, Т. Бєлова. Проте 

вивчення типологічних зв’язків цих літературних груп ще не є предметом 

наукового пошуку дослідників. Ми вважаємо, що вивчення творчого 

сприйняття Т. Шевченко українськими „ланчанами” та російськими 

„серапіонами” дозволить не тільки побачити спільні та відмінні риси у 

цьому процесі, але й більш глибоко зрозуміти вплив постаті поета на 

літературний процес 1920-х років на теренах України та Росії. Саме це 

обумовлює мету та актуальність нашого дослідження.  

О. Гриценко, аналізуючи „потік культурної комунікації про 

Шевченка”, виділяє три проблеми, пов’язані з шевченківським 

феноменом. На думку дослідника, перша проблема полягає у 

„популярності Шевченка як поета <…>   та як особистості” 

(Гриценко, 2019). Вирішення цієї проблеми потребує розуміння того,  „як 

приходили до читача поетові вірші, які саме і коли; в якій матеріальній 

формі і якому контексті вони приходили, хто були їхні читачі 

(соціально, мовнокультурно, національно) і наскільки масовими вони 

були, яким було їх сприйняття” (Гриценко, 2019). Друга проблема – 

„яким бачило Шевченка тодішнє суспільство – читацька публіка <…>, 

літературно-мистецьке середовище, національні еліти <…>; зокрема – 

яку біографію поета витворювала „культурна комунікація” в масовій 

свідомості (за життя, одразу по смерті, врешті, після появи 

ґрунтовних біографічних досліджень) та яке місце в культурі та 

суспільному житті йому відводила” (Гриценко, 2019). Третя проблема, 

яку виділяє О. Гриценко, – „це культ (чи, власне, культи) Шевченка: їх 

виникнення та становлення, головні міфологічні нарації цих культів, 

пов’язані з ними ідеологеми та ціннісні уявлення, ритуали, кола 

поклонників та поборювачів (бо й таких не бракувало), основні 

хронологічні періоди та різновиди цих культів, їхнє культурне та 

суспільно-політичне значення” (Гриценко, 2019). Ми, в свою чергу, 

будемо розглядати художнє втілення постаті Т. Шевченка в творах 

„Серапіонових братів”, спираючись на ці три аспекти, бо саме вони 

дозволять зрозуміти: яким чином М. Зощенко „прийшов” до творів 

українського поета; які риси біографії Т. Шевченка домінували в той час, 

коли російський автор писав про поета; яким чином ці домінантні риси 

створювали шевченківський образ в творчій свідомості „серапіона”.  

Дослідник О. Гриценко, аналізуючи закономірності рецепції 

Т. Шевченко в Росії, спираючись на роздуми К. Чуковського про 

українського поета, пише, що спочатку Кобзаря цінували  саме за 

біографію: „Про рецепцію Шевченка у власне-російському суспільстві 
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вже чимало тут сказано, однак щодо узагальнюючих характеристик 

цієї рецепції, а отже – й характеру Шевченкової популярності у власне-

Росії краще звернутися до таких авторитетних постатей, як, напр., 

літературознавець і культуролог К. Чуковський, який присвятив 

Шевченкові чималий розділ „Русские кобзари” у своїй книзі „Высокое 

искусство”, присвяченій історії літературного перекладу в російській 

культурі. „По странной аберрации вкуса, – пише Чуковський, – у нас до 

недавнего времени очень немногие знали, что Шевченко – поэт 

гениальный. Одни ценили в нем главным образом то, что он, как 

выражались в ту пору, представитель гражданской поэзии, другие 

ценили в нем то, что он вышел из низов, из народа. Но что он по своему 

мастерству великий художник слова – долго не ощущалось в 

читательской и литературной среде.... Когда Шевченко вернулся из 

ссылки, его переводили на русский язык главным образом потому, что он 

вернулся из ссылки. Его ценили за биографию. Поэтому переводили 

спустя рукава, как переводят второстепенных поэтов” (Гриценко, 

2019).  Однак часи змінили рецепцію творчості Т. Шевченко, про це 

свідчить твір М. Зощенко „Тарас Шевченко”.  

М. Зощенко, який був українцем за походженням, знав українську 

історію і літературу, високо цінував творчість Т. Шевченка.  У 1939 році, 

коли відзначалося 125-річчя поета, М. Зощенко не тільки написав 

історичну повість „Тарас Шевченко”, а й очолив ювілейний комітет 

поета в Ленінграді, написав передмову до перекладеного на російську 

мову „Кобзаря” в серії „Бібліотека поета”.  

 М. Зощенко викладає біографію Т. Шевченка, послідовно 

репрезентуючи головні моменти життя поета. На початку книги в розділі 

„Народный поэт” письменник, говорячи про Т. Шевченка, демонструє 

власну рецепцію українського народу: „Он как бы сосредоточил в себе 

духовные качества украинского народа – его мощь, силу, светлый ум, его 

доброе сердце, мужество, энергию, волю и настойчивость” (Зощенко, 

1939, с. 4).  Потрібно сказати, що тут М.Зощенко створює один з 

чотирьох традиційних героїчних образів Т. Шевченка, на які вказує 

О. Гриценко: „Народний поет”, „Національний пророк”, „Поет-

революціонер” та „Геній світової культури” (Гриценко, 2019). Такий 

образ є традиційним саме в російській рецепції Т. Шевченко: „В 

„загальноросійському” культурному контексті він символізував не 

стільки українськість, скільки „простонародність”, „стихійний і 

природний талант” Шевченка – сильний, мовляв, саме своєю 

незіпсутістю, своєю глибиннонародною естетикою й етикою. В 

Шевченковій постаті яко „народного поета” концентрувалися 

романтично-народницькі цінності й надії на грядуще „оновлення” 

зіспутого цивілізацією суспільства через припадання до „народних 

джерел” духовності й краси” (Гриценко, 2019).  

Стилістичні особливості твору М. Зощенко демонструють загальні 

принципи поетики письменника, про це пише дослідник Ю. Орлицький: 

„Для прозы Зощенко характерно стремление к коротким предложениям; 
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когда они совпадают с метрическими отрезками речи, это делает 

метризацию заметнее, выпуклее. Соответственно, в большинстве 

произведений писателя используются такие же небольшие по объему и 

соразмерные абзацы-строфы (верее), что тоже позволяет говорить об 

определенном стихоподобии – на этот раз об уподоблении прозаической 

строфы стихотворной” (Орлицкий, 2015, с. 59).   

Життя Т. Шевченко письменник репрезентує таким чином, щоб 

читач вже з самого початку розумів мужню геніальність поета. З цією 

метою М. Зощенко репрезентує головні перепони в житті поета, 

підкреслює унікальність особистості Т. Шевченка, який став духовних 

батьком української нації: „Всей своей жизнью, всей своей поэзией 

Шевченко показал, как может быть силен и мужествен человек, как он 

может быть неподкупен, как велика его честность, как страшен его 

гнев и как непреклонна его воля к свободе и независимости. Всей своей 

жизнью и работой он показал, какие чудовищные преграды может 

преодолеть человек для достижения своей цели. Жизнь Шевченко – это 

повесть о том, что такое искусство, как оно велико, какие препятствия 

оно может преодолеть и какой страх оно может внушить врагам. 

Казалось бы, что все было брошено на то, чтобы Шевченко не был 

поэтом и художником. Сначала нищета, рабство, воля помещика 

мешали достичь цели. Затем, когда все это было преодолено, само 

государство преградило дорогу поэту. Он был физически изломан 

тюрьмой и ссылкой, но свое искусство он пронес до конца своей жизни. 

Он до конца дней оставался все тем же, каким он был, – непримиримым 

и смелым. И это так удивительно, что я затрудняюсь сказать, что 

выше можно оценить – его ли поэтический гений или его замечательное 

мужество” (Зощенко, 1939, с. 4-5). Для письменника важливо 

підкреслити силу духу Т. Шевченка, його постійне прагнення до 

свободи, до самореалізації, його незадоволення життям і бажання 

домогтися свободи багатостраждальним співвітчізнікам.  

У цій історичній повісті М. Зощенко наводить загальновідомі факти 

з офіційною біографії Т. Шевченка, проте, ми вважаємо за необхідне 

звернути увагу саме на ті моменти, які виявляють авторську рецепцію і 

свідчать про значимість особистості українського поета в художньому 

світі письменника.  У повісті, ілюструючи окремі моменти біографії 

Т. Шевченка, письменник наводить перекладені російською мовою вірші 

поета, причому більшість цих перекладів робить він сам.  Ю. Орлицький 

вказує на те, що „для Зощенко  важно было  передать  в  первую очередь 

дух и  смысл, а не текст как таковой <…>  И для этой  цели он  

использует не что иное,  как „конспективный верлибр”,  предложенный  

полвека  спустя  Михаилом  Гаспаровым  для этой  же  цели – 

переложения  на  современный  русский  язык  стихотворений” 

(Орлицкий, 2015, с. 61). Дослідник підкреслює, що „из широкого спектра  

возможностей внесения  в прозу стихового начала Зощенко выбирает 

только два: относительную  строфическую упорядоченность, 

непосредственно связанную с минимизацией его рассказов, и 
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прозиметризацию текста, причем с использованием как традиционного 

метрического стиха, так и его авторского пересказа средствами 

„конспективного верлибра” (Орлицкий, 2015, с. 66). Цей авторський 

переказ дозволяє М. Зощенко представити власну рецепцію поезії 

Т. Шевченка, сфокусувати читацьку увагу саме на тих рядках, які він 

вважає найбільш значущими.  Не слід забувати, що з самого початку 

свого творчого шляху, коли він був учасником групи „Серапіонові 

брати”, письменник засвоїв вимогливе ставлення до своїх творів і 

ретельно розробляв всі складові художнього тексту.  Так, в розділі 

„Детские годы” М. Зощенко у власному переказі „конспективним 

верлібром” наводить уривок з вірша „І золотої й дорогої”:  

… Как увижу  

В деревне маленького мальчика –  

Ну как будто оторвался он от ветки,  

Один-одинешенек, в тряпье,  

Сидит себе под забором,  

Так кажется мне, что это я,  

Что это и есть моя молодость (Зощенко, 1939, с. 9).  

Ми вважаємо, що, залучаючи саме цей вірш для ілюстрації дитячих 

років поета, М. Зощенко прагне викликати в читача співчуття до бідної, 

самотньої дитини, яка нікому не потрібна, ображена і покинута.  Разом з 

тим, якби М. Зощенко запропонував тут або власний поетичний переклад 

шевченківського тексту, або переклад інших авторів, які зберігли 

шевченківський розмір, то існувала б велика ймовірність того, що це 

відверне увагу читача від змісту твору і від тієї проблематики, яку 

розкриває письменник. 

В розділі „Поиски искусства” М.Зощенко наводить строфи з поезії 

„А.О. Козачковському”:  

… Еще в школе  

У учителя-дьячка  

Украду, бывало, пятачок,  

Куплю бумаги, тетрадку сделаю,  

Крестами и виньетками  

Листочки обведу  

И рисую „Сковороду”  

Или „трех царей с дарами”,  

А потом в бурьяне,  

Чтоб никто не увидел, не услышал,  

Пою один и плачу… (Зощенко, 1939, с. 9) 

Далі письменник так коментує ці строфи: „Такое волнение, радость 

и слезы Шевченко не раз испытывал от своего искусства. Это было 

творческое волнение, радость художника. И вместе с тем страх, что за 

это могут его наказать, могут ему не позволить, потому что это было 

занятие для барчуков, а не для оборванного деревенского мальчишки” 

(Зощенко, 1939, с. 9–10). Тут М. Зощенко акцентує увагу на тому, що 

молодий Т. Шевченко не міг не малювати, це була потреба його душі: він 
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прикрашає саморобний зошит, малює портрет філософа Г. Сковороди, 

вертепний кант, а ще співає і плаче,  передаючи таким чином власний 

емоційний стан. На наш погляд, М. Зощенко, наводячи в розділі саме ці 

рядки з вірша „А. О. Козачковському” передає власне сприйняття 

природи художнього таланту. Це також  відображає авторський 

екзистенційний досвід, який виявляється співзвучний досвіду 

Т. Шевченка.  Не слід також забувати, що історична повість „Тарас 

Шевченко” написана в ті ж часові рамки, що й твори „Возвращенная 

молодость” (1933), „Голубая книга” (1935) та „Перед восходом солнца” 

(1943), де М. Зощенко представив читачеві „недоверчивое повествование 

о ненадежном мире” (Жолковский, 1999, с. 311). Тому очевидно, що в 

повісті, написаної за чотири роки до автопсіхоаналітічного твору „Перед 

восходом солнца”, письменник, кажучи і про творче становлення 

Т. Шевченка, і про його особистість, фокусує читацьку увагу на близьких 

йому самому почуттях і наводить власний „конспективний верлібр” 

значущих для автора поезій Т. Шевченка. 

Таким чином, образ Т. Шевченка, створений в історичній повісті 

М. Зощенко „Тарас Шевченко”, дозволяє нам говорити про те, що для 

письменника особистість поета мала велике значення, багато його творів 

були співзвучні авторському світосприйняттю.  Про це свідчать і 

роздуми М. Зощенко про долю Т. Шевченка та авторські переклади 

„конспективним верлібром” найбільш важливих для автора поезій 

українського поета. 

Для „ланчан-марсівців” особистість Т. Шевченка мала величезне 

значення, про що свідчать і їхні твори про поета, і факти біографії, що 

представлені в листах та спогадах сучасників. В. Дмитренко зазначає, що 

„ланчани-марсівці” „з особливим пієтетом ставились <…>  до 

Т. Шевченка. Знайомство з „Кобзарем” для більшості з них стало 

важливим поштовхом для усвідомлення своєї національної ідентифікації, 

формування літературних уподобань і світоглядних орієнтирів. Для них 

він був не просто попередником, а певним еталоном у ставленні до свого 

народу й до творчості” (Дмитренко, 2009, с. 112). Саме ця 

шевченківська еталонність реалізована в рецепціях особистості поета 

Є.Плужником та І.Багряним.  

На думку Л. Череватенко, Т. Шевченкові належіть „першість 

поміж Плужникових духовних вождів. Т. Шевченко був для нього взірцем 

благородства, мужності, переборювання страждань, вірності своєму 

обов’язку <…> І, поза сумнівом, від Т. Шевченка беруть свої витоки 

духовність, висока моральність, органічна мудрість” (Череватенко, 

1988, с. 52).  

В творі „Шевченко” Є. Плужник наводить рефлексію ліричного 

героя щодо портрета Т.Шевченко. Цю поезію можна вважати 

автобіографічною, тому що, за свідченням Л. Череватенко,  

„літографічний портрет у рамці з геометричним (гуцульським) 

орнаментом” насправді існував; його подарувала дружина поета: „і 

Євген Павлович дуже дорожив оцим портретом” (Плужник, 1988, 
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с.361).  Портрет поета допомагає ліричному герою подолати „втому і 

зневір’я”,  він стає символом оновлення та розквіту рідної землі:  

Вже близько час – за нього ж день розквітне – 

І на його оновленій землі! (Плужник, 1988, с. 118) 

В фіналі ліричний герой проголошує: „Щасливий нарід, що його 

відродин  / Був на землі воістину пророк!” (Плужник, 1988, с. 118). Ця 

думка, за словами Г. Токмань, є парадоксальною: „Пророком у його вірші 

є не Шевченко (це відповідало б літературній традиції), а народ, який 

повірив своєму поетові і сприйняв його думки серцем” (Токмань, 2013, 

с. 161-162).  

Є.Плужник так репрезентує облік поета з портрета: 

Такій спокійний дивіться він з рами. 

О, це за всіх замислене чело… (Плужник, 1988, с. 118) 

Порівняємо ці строки з репрезентацією портрета Т. Шевченко в 

повісті  М. Зощенко, який пише про те, що „мы привыкли представлять 

себе Шевченко в том виде, в каком он изображен на своих портретах, – 

стареющим человеком в бараньей шапке, с чудовищными усами, с 

тяжким взглядом суровых глаз. Но эти портреты относились к 

последнему периоду жизни Тараса Григорьевича. Таким он был после 

ссылки, после Азии. В те же годы, о которых идет речь, 

двадцатипятилетний Шевченко был совершенно иным человеком. Он 

был молод и даже юн. У него было лицо артиста. Нежная и милая 

улыбка. И удивительно добрые глаза. Художники говорили о Шевченко, 

что „у него в лице было нечто такое, за что нельзя было его не 

полюбить” (Зощенко, 1939, с. 27). Тобто М.Зощенко разом з 

Є.Плужником акцентує увагу на його погляді, який свідчить про 

унікальність внутрішнього світу поета. В поезії Є.Плужника погляд 

Кобзаря також втішає героя, повертає йому душевний спокій, віру в 

краще, в оновлене майбутнє.  

В поемі „Галілей” автор демонструє притаманне його часові 

маніпулювання  натовпу  ідеалами поета: 

Й над усім – два словечка з Тараса 

І обмитий дощами плакат! (Плужник, 1988, с. 170) 

”У своєму часі автор бачить разючу невідповідність бездуховного 

існування юрби Шевченковим заповітам, а також корисливе 

маніпулювання словом з „Кобзаря” – декларування його на плакатах, 

перетворення на спекулятивні гасла. Розуміння духовної віддаленості 

сучасників від свого пророка, критичне ставлення до лицемірства у 

використанні його слова  – новий крок Є. Плужника в діалозі з великим 

попередником”, – справедливо вважає Г. Токмань (Токмань. 2013, с. 163).  

І це глибоке розуміння фальші сучасного світу, його духовної 

порожнечі  Є. Плужник знову втілює в іншому творі – в поемі „Канів”. 

Своїх сучасників поет вимірює  їхнім ставленням до пам’яті  

Т. Шевченка, відповідністю заповітам Кобзаря.  В останніх рядках поеми 

„Канів” автор, звертаючись до „Вкраїні милої, / Найнепомітнішей з усіх 
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країн”, створює картини  зруйнованої Батьківщини, посилюючи почуття 

болю багатокрапками в кінці кожного речення: 

Десяток міст… Земля на хліб збідніла… 

Десь на горбку позаколишній млин… (Плужник, 1988, с. 213) 

У фінальному реченні твору поет, немов намагаючись звернути 

увагу сучасників до їхнього бездуховного життя, зі знаком оклику 

констатує:  

І над Дніпром занедбана могила! (Плужник, 1988, с. 213) 

Вважаємо, що саме так завершуючи поему, автор не тільки звертає 

увагу на занедбаність могили Т. Шевченко (це є історичним фактом), але 

й підкреслює занедбаність української души, української ментальності. 

Тому що Канів – це сакральне місто, тут Шевченків дух, національна 

совість.  „Занедбаність цього духу, – на думку Г. Токмань, – причина 

гіркого сучасного, змальованого поетом на фоні утопії” (Токмань,2013, 

с. 179–180). 

Топос Каніва  як духовної складової української нації та пов’язана з 

ним постать Т. Шевченка стали предметом творчої рефлексії не тільки 

Є. Плужника, але й  І. Багряного.  

Поезія „Канів” І. Багряного близька до творчої рецепції 

Є. Плужника. Поет зображує убогість канівського пейзажу, що уособлює 

всю Україну, всіх  нащадків великого поета, що виявилася байдужими до 

його заповіту: 

Ліловий степ. Пустеля вод широка. 

Убогих нив латки і комишів рябінь. 

Іржа хаток, похилених в журбі. 

А над усім – на кряжі голубім 

Печаль очей великого пророка (Багряний, 2019). 

І. Багряний акцентує увагу саме на болісному сприйнятті 

Т. Шевченком оточуючого світу, в якому майже нічого не змінилося: 

„Хутори задрипані німіють/ І няньчать злидні, як в минулих днях” 

(Багряний. 2019). На відміну від Є. Плужника, ліричний герой без пієтету 

звертається до Т. Шевченка, у строфі, де автор зображує  індустріальне 

майбутнє країни, він навіть фамільярно називає поета „брат”:  

Індустрія!.. Електрика!.. Машини!.. 

Нащо ж сади тут, люди, солов'ї? 

Машини, брат, симфонію розчинять, 

Поб'ють в диму цю вигадку гаїв (Багряний, 2019). 

Це фамільярне звернення до Кобзаря, на нашу думку, 

провокативне, тому що ліричний герой твору одягає маску такої собі 

сучасної людини, яка прийшла навідати могилу Т. Шевченко та  з 

гіркотою іронізує над сучасним світом, над індустріалізацією, яка знищує 

унікальність рідної землі. Вважаємо, що і ця іронія, і фамільярність 

ліричного героя мають на мети підкреслити бездуховність, матеріальну 

перевагу в житті безпам’ятних нащадків великого поета, які вже 

створили нового пророка, що більшою мірою відповідає їхнім 

теперішнім ідеалам: 
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Гуде мотор десь, протинає обрій – 

То в новий день новий пророк гряде. 

Ліловий степ, понурий і холодний 

У млу, як ти, повив чоло бліде. 

 

Йде вік новий, у панцери закутий. 

Твій вік давно, одспіваний, пропав. 

Мабуть, тому ти глиняний, забутий 

І пилом днів, мов попелом, припав (Багряний, 2019). 

Фінал твору, який підкреслено написаний іншою строфікою, дає 

можливість зрозуміти авторський задум, його безмежну тугу та біль,  

його справжню повагу до великого поета: 

Лише в кутку – на простій чорній рамі 

Положено васильки, ніби креп, 

Рукою простою 

і ввито рушниками 

З любов'ю ніжною і тихими словами 

Твій, 

рабським часом тиснутий, 

портрет (Багряний, 2019). 

Портрет Т. Шевченко тут „на простій чорній рамі” дисонує з його 

занедбаним кам’яним монументом. Він розкриває сакральне значення 

особистості великого попередника для ліричного героя та автора. Не 

випадково до поета, як до святого з ікон, звертаються з тихими словами 

та прикрашають його портрет рушником. Поезія закінчується тими ж 

словами, що й починалася. Ця кільцева композиція твору підкреслює 

бездуховність та приреченість нащадків великого поета: 

Ніхто ніде – лиш цвіркуни та вітер. 

Ніхто ніде – лиш луки та яри. 

І хмурить чоло, шапкою накрите, 

Забута постать глиняна з гори (Багряний, 2019). 

”Епітет „глиняна”, – пише В. Дмитренко, – в значенні щось 

нетривке, тимчасове, підкреслює наскільки крихкою стала постать 

Шевченка для сучасників ліричного героя” (Дмитренко, 2009, с. 117). 

Дослідниця також звертає увагу на те, що в інших своїх публікаціях 

І. Багряний (зокрема, в  статті „Хто є найбільший поет в Україні?” ) 

підкреслив велику прірву між сучасними поетами, для яких 

визначальними є „розбещеність, академічне боягузтво, расова чистота, 

геніальна хаотичність” та Т. Шевченко, що уособлює собою 

геніальність”(Дмитренко, 2009, с. 117).   

Таким чином, результати нашого дослідження свідчать про те, що 

письменники об’єднань „Ланка”-МАРС і „Серапіонові брати” 

(Є. Плужник, І. Багряний, М. Зощенко) представили власну творчу 

рецепцію особистості Т. Шевченка. М. Зощенко в історичній повісті 

„Тарас Шевченко” не тільки відтворив загальновідомі факти біографії 

поета (які на той час для російського читача були новими), але й навів 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 7 (330), 2019_______________ 

65 

 

власний переклад „конспективним верлібром” тих поезій Т. Шевченка, 

які були найбільш близькі його авторському сприйняттю. Твори 

Є. Плужника „Шевченко”, „Галілей”, „Канів” демонструють його 

особистісне ставлення до Т. Шевченко, глибоку повагу до 

шевченківського слова. Ми з’ясували, що поет оцінює своїх сучасників 

за їхнім ставленням до Т. Шевченка. В творі І. Багряного „Канів”, як і в 

однойменній поемі Є. Плужника, репрезентоване занепокоєння 

безпам’ятством сучасників, їхньою байдужістю  до ідеалів Кобзаря.  

Важливим для нашого дослідження виявився факт існування творів про 

Т. Шевченка в обох літературних групах. Це підтверджує наше 

припущення про схожість  творчих  принципів „ланчан-марсівців” та 

„серапіонів”. Перспективи нашого дослідження ми бачимо у вивченні 

рецепції постаті Т. Шевченко іншими письменниками розглянутих 

літературних груп – Є. Полонською, Б. Антоненко–Давидовичем, 

Т. Осьмачкою, Г. Косинкою, В. Підмогильним. 
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Вєрнік О. О. Постать Т. Шевченко в творчій рецепції 

М. Зощенка, Є. Плужника, І. Багряного 

У статті розглянуто специфіку рецепції постаті Т. Шевченко 

українськими та російськими авторами. Результати дослідження автора статті 

свідчать про те, що письменники об’єднань „Ланка”-МАРС і „Серапіонові 

брати” (Є. Плужник, І. Багряний, М. Зощенко) представили власну творчу 

рецепцію особистості Т. Шевченка. Автор з'ясувала, що М. Зощенко, який 

був українцем за походженням, добре знав українську історію і літературу, 

високо цінував творчість Т. Шевченка.  У 1939 році, коли відзначалося      

125-річчя поета, М. Зощенко не тільки написав історичну повість „Тараса 

Шевченко”, а й очолив ювілейний комітет поета в Ленінграді, написав 

передмову до перекладеного на російську мову „Кобзаря”. М. Зощенко в 

історичній повісті „Тарас Шевченко” не тільки відтворив загальновідомі 

факти біографії поета (які на той час для російського читача були новими), 

але й навів власний переклад „конспективним верлібром” тих поезій 

Т. Шевченка, які були найбільш близькі його авторському сприйняттю. 

Автор довела, що для українських поетів Є. Плужника та І. Багряного 

https://royallib.com/book/zabugko_oksana/shevchenkv_mf_ukrani_sproba_flosofskogo_analzu.html
https://royallib.com/book/zabugko_oksana/shevchenkv_mf_ukrani_sproba_flosofskogo_analzu.html
http://litopys.org.ua/heroes/hero04.html
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3054
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особистість Т. Шевченка мала велике значення, була життєвим орієнтиром. 

Твори Є. Плужника „Шевченко”, „Галілей”, „Канів” демонструють його 

особистісне ставлення до Т. Шевченко, глибоку повагу до шевченківського 

слова. Автор статті з’ясувала, що поет оцінює своїх сучасників за їхнім 

ставленням до Т. Шевченка. Є. Плужник та І. Багряний звертались до топосу 

Каніва – сакрального міста, яке уособлює  Шевченків дух та національну 

совість В творі І. Багряного „Канів”, як і в однойменній поемі Є. Плужника, 

репрезентоване занепокоєння безпам’ятством сучасників, їхньою байдужістю  

до ідеалів Кобзаря.  Автор підкреслила, що факт існування творів про 

Т. Шевченка в обох літературних групах підтверджує припущення про 

схожість  творчих  принципів „ланчан-марсівців” та „серапіонів”.  

Ключові слова: Тарас Шевченко, історична повість, конспективний 

верлібр, поема, рецепція, топос. 

 

Верник О. О. Личность Т. Шевченко в творческой рецепции 

М. Зощенко, Е. Плужника, И. Багряного 

 В статье рассмотрена специфика рецепции личности Т. Шевченко 

украинскими и российскими авторами.  Результаты исследования автора 

статьи свидетельствуют о том, что писатели объединений „Ланка”-МАРС и 

„Серапионовы братья” (Е. Плужник, И. Багряный, М. Зощенко) представили 

собственную творческую рецепцию личности Т. Шевченко.  Автор выяснила, 

что М. Зощенко, который был украинцем по происхождению, хорошо знал 

украинскую историю и литературу, высоко ценил творчество Т. Шевченко. 

В 1939 году, когда отмечалось 125-летие поэта, М. Зощенко не только написал 

историческую повесть „Тараса Шевченко”, но и возглавил юбилейный 

комитет поэта в Ленинграде, написал предисловие к переведенному на русский 

язык „Кобзарю”.  М. Зощенко в исторической повести „Тарас Шевченко” не 

только воспроизвел общеизвестные факты биографии поэта (которые в то 

время для российского читателя были новыми), но и привел собственный 

перевод „конспективным верлибром” тех стихотворений Т. Шевченко, 

которые были наиболее близки его авторскому  восприятию.  Автор доказала, 

что для украинских поэтов Е. Плужника и И. Багряного личность Т. Шевченко 

имела большое значение, была жизненным ориентиром.  Произведения 

Е. Плужника „Шевченко”, „Галилей”, „Канив” демонстрируют его личностное 

отношение к Т. Шевченко, глубокое уважение к шевченковскому слову.  Автор 

статьи выяснила, что поэт оценивает своих современников по их отношению к 

Т. Шевченко.  Е. Плужник и И. Багряный обращались к топосу Канева – 

сакральному месту, олицетворяющему шевченковский дух и национальную 

совість. В произведении И. Багряного „Канив”, как и в одноименной поэме 

Е.Плужника, представлена озабоченность беспамятством современников, их 

безразличием к  идеалам Кобзаря.  Автор подчеркнула, что факт 

существования произведений о Т. Шевченко в обоих литературных группах 

подтверждает предположение о сходстве творческих принципов „ланчан-

марсивцев” и „серапионов”. 

Ключевые слова: Тараса Шевченко, историческая повесть, 

конспективный верлибр, поэма, рецепция, топос. 
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Viernik O. О. Personality of T. Shevchenko at the creative reception 

of M. Zoshchenko, E. Pluzhnyk, I. Bahrianyi 

The article considers the reception of the personality of Taras Shevchenko 

by Ukrainian and Russian authors.  The results of this study, done by Olga 

Viernik, also the author of this article, indicate that the writers of the „Lanka”-

MARS and „Serapion Brothers” associations (Yevhen Pluzhnyk, Ivan Bahrianyi, 

Mikhail Zoshchenko) presented their own creative reception of Taras 

Shevchenko’s personality.  The author found out that Mikhail Zoshchenko was of 

Ukrainian descent, knowing ukrainian history and literature very well, highly 

appreciated the work of Taras Shevchenko.  In 1939, when the poet Taras 

Shevchenko’s one hundred and twenty-five years birthday was celebrated, 

Mikhail Zoshchenko wrote the historical novel „Taras Shevchenko”.  Then he 

became the head of the anniversary committee of Taras Shevchenko in Leningrad 

and wrote preface to the Russian translation of the main book of Taras 

Shevchenko „Kobzar”. In his historical novel „Taras Shevchenko”, Mikhail 

Zoshchenko presented the well-known facts of the poet’s biography.  Right till 

then, no Russian readers were familiar with the complete biography of the 

ukrainian poet.  The author Viernik O. emphasized that Mikhail Zoshchenko 

presented his own translations of the famous poems of Taras Shevchenko.  And in 

these translations, he used the poetic size of measures – the verliber.  Mikhail 

Zoshchenko himself translated only those poems of Taras Shevchenko, which 

were the most important for his personality.  The author proved that for ukrainian 

poets Yevhen Pluzhnyk  and Ivan Bahrianyi, the personality of Taras Shevchenko 

was of great importance.  They focused on the personality of the poet, took an 

example from him.  The works of Yevhen Pluzhnyk  „Shevchenko”, „Galileo”, 

„Kaniv” demonstrate his personal attitude toward Taras Shevchenko and deep 

respect for his work.  The author of this article found out that Yevhen Pluzhnyk 

estimates his contemporaries depending on their attitude toward Taras 

Shevchenko.  Yevhen Pluzhnyk and Ivan Bahrianyi created works about the city 

of Kanev, where locates the grave of Taras Shevchenko.  Ukrainian authors 

believe that here is the soul of Taras Shevchenko and the national conscience of 

the ukrainian people.  Ivan Bahrianyi wrote the poem „Kaniv”, which is called the 

same as the poem by Yevhen Pluzhnyk. Crimson is worried about contemporaries 

who have lost respect for the past. The contemporaries of ukrainian poets are 

indifferent to Shevchenko’s ideals, to his dream of freedom and the happiness of 

the ukrainian people.  The author of this article emphasized that the fact of the 

existence of works about Taras Shevchenko in both ukrainian and russian literary 

groups confirms her belief of the similarity of the creative principles in both 

literary groups.   

Key words: Taras Shevchenko, historical novel, verliber, poem, 

reception, topos. 
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СЮЖЕТУ ПРО ДОН ЖУАНА: 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ВИМІР 

 

Літературознавча наука завжди приділяла увагу художній 

інтерпретації сюжету про Дон Жуана. Сьогодні існують роботи, в яких 

розглядається функціонування даного сюжету в творах французьких, 

німецьких і англійських письменників (Л. Агапова, І. Бабанов, 

М. Жажоян, К. Курленя, В. Кузін, І. Нусинов та ін..). Науковці вивчають 

особливості фольклорних та міфологічних мотивів сюжету (В. Багно, 

О. Веселовський, Н. Веселовська, Л. Колобаева, О. Парин, Я. Погрібний, 

Е. Таборіська та ін.). Ми звернули увагу на те, що існування багатьох 

наукових досліджень про функціонування донжуанівського сюжету в 

світовій літературі вимагає певного узагальнення та осмислення. Отже, 

це обумовлює актуальність та завдання нашої статті.  

Т. Івашина справедливо зазначає, що „у матеріальному субстраті 

наукової донжуаніни вичленовується три основні дискурси: 

літературознавчий, філософський, психологічний. Найбільш багатим 

(Ж. Бевот, А. Фарінеллі, Т. Шрьодер, Р. Менендес Підаль, О. Мандел, 

Л. Венстейн, О. Веселовський, І. Нусінов, О. Файко та ін.) є 

літературознавчий дискурс, що формується: а) у процесі синхронного чи 

діахронного фактологічного висвітлення феномену літературної 

донжуаніни; б) при розробці загальнотеоретичних засад явища 

традиційних сюжетно–образних утворів (О. Веселовський, П. Берков, 

А. Пінський, А. Волков, А. Нямцу, А. Мінакова та ін.); на Заході у процесі 

вивчення Stoff та Motivgeschihte (М.–Ф. Гайар, А. Дабез, Р. Труссон, 

Е. Френцель та ін.). Досягнення українського літературознавства на 

ниві донжуанівських студій пов'язані, головним чином, з різноаспектним 

вивченням драми Лесі Українки „Камінний господар” (праці 

Є. Ненадкевича, О. Гозенпуда, С. Тудора, О. Дейча, О. Бабишкіна і 

В. Курашової, Л. Міщенко, І. Журавської, В. Агеєвої, Я. Поліщука та ін.). 

Вагомий внесок у висвітлення аспектів діахронії даного естетичного 

явища належить сучасному вітчизняному дослідникові А. Нямцу та 

літературознавцям з діаспори (Л. Вітошинська, М. Овчаренко, А. Шум, 

С. Чорній та ін.)” (Івашина, 2019). 

mailto:ksi4021978@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0719-7040
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Багато дослідників вивчають сюжет про Дон Жуана, розуміючи 

його як унікальне явище світової культури, в якому зосереджені і риси 

національної ідентичності, і вікова мудрість, і особливості авторського 

світосприйняття. Г. Гачев підкреслив, що „Дон Хуан недаремно виник 

саме в Іспанії – у європейський та мавританський культурі. Тільки в 

ньому природній принцип статистичного існування в гаремі змінюється 

на європейський фаустіанський принцип:  часу, послідовності та зміни. 

Жінки Дон Хуана не одна поряд з іншою, а одна – слід за іншою; він сам 

поводить себе, як жінка: змінюється та зраджує” (Гачев, 2019). Таким 

чином, Г. Гачев, з одного боку, розкриває національні особливості 

психотипу Дон Жуана, а з іншого, – влучно характеризує специфіку 

цього еволюції літературного  образу.  

Жанрові особливості сюжету про Дон Жуана в дослідженнях 

науковців мають певні термінологічні визначення. Л. Пінський розділяє 

твори про героя на „сюжет–фабулу” та „сюжет–сітуацію” 

(Пинский, 2019). „Сюжет–фабули”, з точки зору дослідника, містять 

фольклорно–міфологічні характеристики, тут існує розроблена сюжетна 

схема, яка виступає певним творчим орієнтиром письменників з різних 

часових та культурних простірів. Л. Пінський вважає, що інтерпретація 

історій про легендарного героя може бути побудована і як „сюжет–

ситуація”. В цьому разі письменник бере з тільки образ головного героя 

та осучаснює його, при цьому „ні в одному з творів, споріднених Дон 

Жуану, не повторюються усі попередні мотиви” (Пинский, 2019). 

Літературознавець К. Горанов справедливо вважає, що необхідно 

„розрізняти три етапи в існуванні і розвитку сюжету про Дон Жуана. 

Перший етап – життєва основа, яка тільки випереджає можливість 

сюжету. Другий етап – сюжетний задум – вже крок вперед у реалізації 

цієї можливості, але й тут виявляється суперечність між задумом та 

його художнім втіленням. І тільки реалізований сюжет твору – третій 

етап – нерозривно пов'язаний з усім  неповторним смислом і 

структурою вже готового художнього образу Дон Жуана” 

(Горанов, 1970, с. 315). 

Про це пише і А. Нямцу, який вважає, що Дон Жуан та інші вічні 

образи (Прометей, Дон Кіхот, Фауст та ін.) „піддаючись на протязі 

тривалого часу формального ускладнення (”множення”), поступово 

переходять на якісно інший рівень змістовного розвитку. Дон Жуан 

змінює аксікологічні домінанти своєї характеристики, і кожна сприймає 

культурно–історична епоха висуває своє тлумачення його поведінкового 

статусу. Саме цим і пояснюється семантична рухливість таких 

понять, як „гамлетизм”, „фаустіанство”, „донжуанство”, 

„донкіхотство” і тп.; В той же час практично незмінні поняття 

„робінзонада”, „одіссея”  (Нямцу, 2019). Дослідник, на нашу думку, 

справедливо вказує на те, що історичний контекст, світогляд 

письменника впливають на формування характеру Дон Жуана. Але у 

героя є таки риси, які не змінюються, – зухвалість, харизма, любов до 

жінок.  
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О. Веселовський, який одним з перших вивчав сюжет про Дон 

Жуана, писав, що „є сюжети новоявлені, підказані наростаючим 

попитом життя, що виводять нове положення і побутові типи, і є 

сюжети, які відповідають на віковічні запити думки, не вичерпуються в 

обороті людської історії. Десь і ким-небудь таким сюжетам дано було 

щасливий вираз, формулу, досить розтяжну для того, щоб сприймати в 

собі не новий зміст, а нове тлумачення багатого асоціаціями сюжету. 

Формула залишиться, до неї будуть повертатися, втілюючи її значення, 

розширюючи її сенс, видозмінюючи її. Так повторюється на відстані 

століть сюжет про Дон Жуана; релігійні типи підлягають такому ж 

чергуванню переказів” (Веселовский, 2019).  

Компаративний аспект інтерпретації сюжету про Дон Жуана також 

стає предметом дослідження науковців. Цікавою вважаємо точку зору 

Л. Юлленстен: „Чи не є, скажімо, апокриф про Робінзона Крузо історією 

про Дон Хуана зі щасливим фіналом? Легенда про Дон Хуана – легенда 

про пихатість і в цьому плані вона має паралелі з легендою про Орфея. І 

Орфей терпить фіаско, викриває себе, і він покараний, коли сила, над 

якою не владний, перемагає його. Казанова – сибарит, щасливий ласун 

та спокусник жінок, зовсім інший тип Дон Хуану” (Юлленстен, 2019). Ця 

точка зору демонструє  взаємовплив літературних образів та сюжетів, що 

обумовлено закономірностями та принципами розвитку світової 

літератури. Відкритість художнього твору до сприйняття чужого слова 

обумовлює певне існування споріднених творчих систем.  

Науковці розглядають специфічні інтерпретації сюжету про Дон 

Жуана в творчості конкретних національних авторів. Так, А. Нямцу 

вважає, що Ж. Мольєр втілив в образі Дон Жуана не тільки певні риси 

свого часу, але й надав йому можливість існування в майбутньому 

літературному процесі: „Драматург не ставив перед собою завдання 

розвінчати героя, довести його моральну неспроможність. Його 

персонаж є породженням свого часу, тому він – носій його стереотипів 

мислення, спонукання і загальноприйнятих норм поведінки. В той же час 

за цинізмом і індивідуалізмом Дон Жуана ховається прекрасне знання 

таємних сторін життя суспільства, етика якого заснована на лицемірстві і 

брехні. В героя є ряд ситуативно-смислових аспектів традиційного 

сюжету, які отримають подальший структурно-семантичний розвиток і 

морально-психологічну аргументацію в літературі 20 – 21 століть”  

(Нямцу, 2019).  

Для більш глибокого сприйняття сюжету про Дон Жуана важливо 

врахувати точку зору самих авторів творів. Для нас важлива точка зору 

Лесі Українки, яка писала, що її ідея  драми „Кам'яний господар” –  це 

„перемога кам'яного початку, консервативного початку, втіленого в 

Командорі, над роздвоєною душею гордої й егоїстичної жінки (донна 

Анна), а через неї і над Дон Жуаном …  Не знаю , звичайно, що у мене 

вийшло, добре чи погано, але скажу Вам, що в цій темі щось 

диявольське, таємниче, недарма вона вже скоро триста років мучить 

людей. Кажу „мучить”, бо написано на неї багато, а гарного написано 
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мало, на те її і видумав „ворог роду людського”, щоб розбивалися об неї 

справжнє натхнення і найглибші думки: Так чи інакше, але ось уже і в 

нашій літературі є Дон Жуан, власний, оригінальний тим, що написала 

його жінка, чого не було дотепер, здається” (Українка, 2019). 

Поет К. Бальмонт наголошував, що любов – визначальна риса Дон 

Жуана: „Наш потяг до Дон Жуану корениться в самій технології любові. 

Любов є наш талісман, який дав нам кращу насолоду і найстрашніші 

страждання, кидав нас тисячу разів в бездонні прірви і дикі ліси і відкрив 

нам тисячу разів сліпучу бездонність неба. Ми вічно дивимось на цей 

талісман, але ми ніколи не можемо його розгадати. Я сьогодні кажу тобі 

люблю, і ти бачила, як я зблід. Але я завтра скажу їй , що вона моя перша 

любов, тому що мій погляд потоне в її очах і тому, що кожна любов є 

перша і остання любов. Якщо б я зухвало і нерозумно захотів визначити 

те, що назавжди визначити неможливо, я сказав би, що любов є 

бажанням краси, що таємничо збігається з нашою душею. Коли ми 

досягаємо бажаного, краса, якої ми так жадали, або зникає, як квіткові 

пелюстки або квітковий аромат, підкоряючись невблаганного закону 

Природи, або ховається від наших очей під покров щоденності. За дивним 

психологічно–оптичним законом ми перестаємо бачити те, на що ми 

занадто довго дивилися. Краса, якщо вона і не згасла від нашого дотику, 

робиться для нас не тим, чим вона була. Ми бажаємо небесного в коханні, 

хоча б наші бажання були, мабуть, зовсім земними. Ми бажаємо 

небесного і досягаємо завжди тільки земного – небесне ховається перед 

земним дотиком. І тому ми завжди бажаємо нової краси і нової любові. В 

кожному з нас в більшій чи меншій мірі є те тривожне занепокоєння, яке 

зробило з Дон Жуана Вічного Жида любові. Ми заперечуємо це, але це так. 

Ми ненавидимо і разом з тим переховуємо в нашій душі Дон Жуана. 

Плекаємо, тому що душа наша, торкаючись любові, не насичується нею і 

вічно жадає любові. І ненавидимо, тому що смутно відчуваємо, що в 

цьому потязі, що руйнує межі земного, криється трагічна сила. Але, якщо 

ми віддамось йому цілком, ми неминуче повинні загинути” 

(Бальмонт, 2003, с. 42). У цих словах К. Бальмонта відображена і 

поетичність його натури, і творче, авторське сприйняття героя.  

Таким чином, серед вітчизняних та зарубіжних досліджень про Дон 

Жуана ми виділяємо роботи оглядового характеру та наукові розвідки, 

що досліджують особливості рецепції та інтерпретації сюжету про Дон 

Жуана в культурі та літературі. Перспективи нашого дослідження ми 

бачимо у вивченні національних особливостей наукової рецепції сюжету 

про Дон Жуана. 
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як унікальне явище світової культури, в якому зосереджені і риси 
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світосприйняття. Дослідники розкривають національні особливості 

психотипу Дон Жуана, влучно характеризують специфіку еволюції цього 

літературного образу. В статтях науковців вивчаються жанрові 

особливості сюжету про Дон Жуана, які  в дослідженнях мають певні 

термінологічні визначення, що сприяють глибокому розумінню 

специфіки вічного образу. Літературознавці вивчають, яким чином 

історичний контекст, світогляд письменника впливають на формування 

характеру Дон Жуана. Дослідники наголошують, що попре індивідуальні 

риси, яки надають своїм Дон Жуанам митці у героя залишаються певні 

характеристики, які завжди залишаються незмінними – привабливість, 

зухвалість, харизма, любов до жінок. Автор статті зазначає, що в 

багатьох літературознавчих розвідках науковці розглядають специфічні 

інтерпретації сюжету про Дон Жуана в творчості конкретних 

національних авторів. Але для більш глибокого сприйняття сюжету про 

Дон Жуана важливо врахувати точку зору самих авторів творів. В статті 

наведені роздуми про своїх героїв – Дон Жуанів – Лесі Українки та 

К. Бальмонта. Автор статті приходить до висновку, що серед вітчизняних 

та зарубіжних досліджень про Дон Жуана виділяються роботи 

оглядового характеру та наукові розвідки, що досліджують особливості 

рецепції та інтерпретації сюжету про Дон Жуана в культурі та літературі. 

Ключові слова: вічний образ, Дон Жуан, дослідження, 

інтерпретація, літературознавство, сюжет.  

 

Крыжановский С. И. Интерпретация сюжета о Дон Жуане: 

литературоведческий аспект 

 В статье исследуется интерпретация сюжета о Дон Жуане в 

литературоведческой научной рецепции. Автор статьи отмечает, что 

многие исследователи изучают сюжет о Дон Жуане. Ученые понимают 

образ как уникальное явление мировой культуры, в котором 

сосредоточены и черты национальной идентичности, и вековая мудрость, 

и особенности авторского мировосприятия. Исследователи раскрывают 

национальные особенности психотипа Дон Жуана, точно характеризуют 

специфику эволюции этого литературного образа. В статьях ученых 

изучаются жанровые особенности сюжета о Дон Жуане, которые в 

исследованиях имеют определенные терминологические определения, 

способствуют глубокому пониманию специфики вечного 

образа.Литературоведы изучают, каким образом исторический контекст, 

мировоззрение писателя влияют на формирование характера Дон Жуана.  

Исследователи отмечают, что несмотря на индивидуальные черты, 

которыми наделяют своего Дон Жуана художники, в герое остаются 

определенные характеристики, которые всегда остаются неизменными – 

привлекательность, дерзость, харизматичность, любовь к женщинам. 

Автор статьи отмечает, что во многих литературоведческих 

исследованиях ученые рассматривают специфические интерпретации 

сюжета о Дон Жуане в творчестве конкретных национальных авторов.  

Но для более глубокого восприятия сюжета о Дон Жуане важно учесть 
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точку зрения самих авторов произведений. В статье приведены 

размышления о своем герое – Дон Жуане – Леси Украинский и 

К. Бальмонта. Автор статьи приходит к выводу, что среди отечественных 

и зарубежных исследований о Дон Жуане выделяются работы обзорного 

характера и научные исследования, изучающие особенности рецепции и 

интерпретации сюжета о Дон Жуане в культуре и литературе. 

Ключевые слова: вечный образ, Дон Жуан, исследования, 

интерпретация, литературоведение, сюжет. 

 

Kryzhanovskyi S. І. Interpretation of the plot about Don Juan: 

literary aspect 

The article explores the interpretation of the plot about Don Juan in 

scientific articles. The author of the article notes that many researchers are 

studying the plot of Don Juan. Scientists understand the hero well. Don Juan is a 

unique image of world culture. The hero has traits of national identity.  In Don 

Juan there is the age-old wisdom of the people. The hero has features of the 

author’s philosophy and his perception of the world. Researchers study the 

national characteristics of Don Juan. Scientists are studying the mental 

characteristics of his personality. Scientists are studying the evolution of this 

literary image. In articles, scientists study the genre features of works about Don 

Juan.  Authors create special terms. These terms help to better characterize 

works about Don Juan. Scientists help readers to understand well the ideas of 

authors of works. Researchers are studying how the story affects the character of 

the hero. They explore how the author gives the character his character. The 

author of the article writes that many of the characteristics of Don Juan do not 

change. This is love for women, attractiveness, charisma, audacity, courage. 

Many scholars study how national authors create their hero. Don Juan has 

specific character traits. In the history of literature, he was Spanish, French, 

German, English, Ukrainian, Russian and so on. The author of the article 

believes that it is important to know the opinion of the authors themselves about 

their hero.  The author of the article quotes Don Juan from the Ukrainian author 

Lesya Ukrainka and the Russian poet Konstantin Balmont. Lesya Ukrainka 

explains what idea she implements in her play. Konstantin Balmont writes that 

for Don Juan love is of great importance and that this love is unique.  The author 

of the article believes that in modern science it is very important to study the 

image of Don Juan. Scientific studies of scientists help to understand the hero 

and help to understand the plot of the work well. 

Key words: eternal image, Don Juan, research, interpretation, literary 

criticism, plot. 
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НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМАЯ РЕЧЬ В СОВРЕМЕННОЙ 

РУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ 

 

Несобственно-прямая речь представляет собой своеобразную 

форму дискурса, распространенную в нарративе западной 

художественной прозы еще с начала XIX века. Уже в конце XIX века в 

1887 году явление несобственно-прямой речи как особой формы 

передачи чужого высказывания наряду c прямой и косвенной речью 

было впервые выделено швейцарским ученым А. Тоблером. Он 

определил это явление как „своеобразное смешение прямой и косвенной 

речи” (Tobler А., 1887, S.11). А. Тоблер определил, что из прямой речи 

эта смешанная форма заимствовала тон и порядок слов, а из косвенной – 

временные и личные формы глаголов. В 1889 г. форма несобственно-

прямой речи стала объектом внимания немецкого ученого Т. Калепки, 

который назвал ее „завуалированной речью”. Он полагал, что 

несобственно-прямая речь является самостоятельной третьей формой 

передачи чужого высказывания и определил ее как скрытую или 

завуалированную речь. Стилистическое значение данной формы речи 

заключается в том, что читатель должен догадаться, кто говорит 

(Каlерky Th., 1899, S. 491 – 513). Другой критик, Е. Лорк, представитель 

мюнхенской лингвистической школы, определил несобственно-прямую 

речь как „пережитую речь”, противопоставив ее прямой и косвенной 

речи, в качестве „сказанной” и „сообщенной” речи соответственно. Он 

также отметил, что данная форма речи служит лишь целям 

художественного изображения и в разговорном языке не употребляется. 

Е. Лорк считал, что несобственно-прямая речь является формой 

непосредственного отражения вербальных ощущений говорящего и его 

языкового восприятия жизни. (Цит. по: Беличенко, 2006, с. 45). 

Французский лингвист Ш. Балли назвал данное явление „свободным 

косвенным стилем”. Значение этого определения трудно переоценить. 

Именно благодаря ему него были раскрыты понятия „свободно-

косвенного дискурса”, „свободной косвенной речи” или „косвенной 

свободной цитаты” (Цит. по: Беличенко, 2006, c. 290) в англо-

американской лингвистике. По словам Ш. Балли, несобственно-прямая 
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речь должна быть классифицирована как образ мышления, 

представляющий собой новый способ художественного воспроизведения 

чужой речи. С перспективы говорящего, несобственно-прямая речь – это 

речь автора, а с точки зрения смысла – это речь персонажа. Впервые 

данный языковой феномен был назван „несобственно-прямой речью” 

(Цит. по: Шэнь Дань, 2005, с. 46) немецким критиком Г. Лерх. Таким 

образом, изучение несобственно-прямой речи составляет насущную 

проблему лингвистики, при этом в современном научном дискурсе 

отсутствуют работы посвященные исследованию данного явления в 

русской женской прозе. Все это обусловливает актуальность нашей 

статьи. Цель данной работы представляется нам в осмыслении 

закономерностей функционирования несобственно-прямой речи в 

современной женской прозе. Раскрытию цели способствует решение 

следующих задач: рассмотреть особенности изучения несобственно-

прямой речи русскими филологами; проанализировать несобственно-

прямую речь в русской женской прозе на материале произведений 

Т. Толстой, Л. Улицкой и В. Токаревой. 

Несобственно-прямая речь, а также различные ее модификации 

получили широкое распространение в русской литературе уже в начале 

XIX века, поскольку позволяли выразить психологизм персонажей. 

Прием несобственно-прямой речи впервые использовал А. Пушкин. В 

дальнейшем и другие классики (М. Лермонтов, И. Тургенев, 

Ф. Достоевский, Л. Толстой) обратились к этому приему. Активность 

функционирования несобственно-прямой речи в художественной 

литературе вызвала интерес ученых.  

П. Козловский одним из первых обратил внимание на 

несобственно-прямую речь, охарактеризовав ее как „превращение прямой 

и косвенной речи в речь самого автора” (Цит. по: Ван Цзюань, 2015, 

с. 122 – 125). Изучая речь и стилистику в классических русских 

литературных произведениях, В. Виноградов заметил, что в авторском 

повествовании несобственно-прямая речь переплетается с внутренней 

речью персонажей художественного произведения. Он пришел к выводу, 

что несобственно-прямая речь представляет собой своеобразный 

синтаксический феномен, обладающий особой выразительной силой. 

Ученый отмечал, что форма несобственно-прямой речи как глубокий 

художественно осознанный прием, становится элементам авторского 

стиля, и может раскрывать чувства героев, „обьяснять” их внутренний 

мир. (Виноградов, 1990, с. 142,194,198). В. Кодухов также внес большой 

вклад в исследовании несобственно-прямой речи. Он утверждал, что 

несобственно-прямая речь относится к категориям грамматики и 

стилистики и является способом передачи чужой речи с позиции 

авторского повествования и одновременно с точки зрения героя 

произведения (Кодухов, 1957, с. 6). 

”Несобственно-прямая речь является одним из речевых приемов 

субъективации повествования” (Одинцов, 2004, с. 186), способом 

повествования, сочетающим в себе субъектно-речевой планы автора, 
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рассказчика и персонажа. Она „широко используется в литературных 

произведениях в качестве стилистического и синтаксического приемов” 

( Го Цзин, 2015, с. 20 – 35). Обращение к данному приему позволяет 

читателю услышать голос автора (повествователя), и голоса персонажей 

произведения. В нем отражается субъектное поле мышления героя 

произведения.   

В современной русской женской прозе авторы используют 

различные формы выражения несобственно-прямой речи для того, чтобы 

показать изменение повествования от автора к герою, сосуществование 

их голосов, содержание сознания повествователя и героя. Анализа 

данного приема поможет нам разобраться в диалогических связях автора 

и героя произведения, понять точку зрения и образ мысли героев, и, в 

конечно счете, позволит раскрыть творческий замысел автора.  

Формы выражения несобственно-прямой речи в современной 

русской женской художественной прозе достаточно разнообразны. 

Несобственно-прямая речь в структуре авторского нарратива может быть 

выражена словами и словосочетаниями, раскрывающими специфику 

речи героев произведения. Как правило, наиболее распространенными 

способами выражения данной формы несобственно-прямой речи 

являются имена существительные, имена прилагательные и адъективные 

словосочетания. Однако они характеризуются достаточно скрытой, 

трудно выявляемой формой выражения. В таких формах несобственно-

прямой речи доминирующую роль играет авторское повествование, а 

наличие некоторых слов или словосочетаний отражают присутствие 

голоса самого героя произведения. Такого рода несобственно-прямая 

речь, ориентирующаяся на объективное повествование, выражает на 

самом деле чувства и точку зрения героя через повествование 

рассказчика. Это заключается в том, что в объективном авторском 

повествовании появляется оттенок субъективности, приводящий к 

субъективизации нарратива автора (рассказчика). Рассмотрим эту форму 

на примере рассказа Т. Толстой „Охота на мамонта”: „Так ведь нет, 

следов не оставлял; всешеньки-все держал в своей коммуналке. Даже 

бритву, и ту! Хотя что он там ею брил, бородатый? У него было две 

бороды: одна густая, потемнее, а посредине ее как будто другая, 

поменьше, рыжеватая, узким пучочком росла на подбородке. Феномен! 

Когда он ел или смеялся, --- это вторая борода так и прыгала. Роста 

Владимир был небольшого, на полголовы ниже Зои, вида немного дикого, 

волосатый. И очень быстро двигался” (Толстая, 2019) 

Главной героиней рассказа является девушка по имени Зоя, которая 

хочет идеального взаимопонимания с близким по характеру спутником 

жизни, он должен соответствовать всем ее ожиданиям. Однако ее жених, 

Владимир – полная противоположность ее идеала мужчины. Зоя 

ненавидит его образ жизни, однако для того, чтобы держать под 

контролем, все же решается выйти за него замуж. В семейной жизни она 

хочет подчинить мужа, полностью завладеть им. Это и соотносится с 

процессом укрощения мамонта. Из приведенного выше отрывка 
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очевидно, что Зоя хочет, чтобы личные вещи Владимира прижились у 

нее дома; для нее это означало бы полное овладение этим мужчиной. 

Однако в ее квартирке он хранит только свою зубную щетку, а все 

остальное держит у себя дома. После описания бороды Владимира автор 

как бы тяжело вздыхает и произносит слово „феномен”. Это слово 

является выражением несобственно-прямой речи в форме лексической 

единицы – слова. В данном отрывке доминирующее положение занимает 

именно повествование от лица автора, однако очевидно, что слово 

„феномен” принадлежит героини произведения, заключает в себе оценку 

Владимира. „Феномен” – это слово, характерное для книжного языка, 

оно несет в себе положительную смысловую окраску, обозначая „что-то 

удивительное!” ( Чэнь Фан, 2007, c. 160). Тем не менее, в авторском 

описании мы можем заметить, что борода Владимира не отличается 

густотой и длиной, а ее форма странная. Вероятно, именно этим борода 

„заслужила”, чтобы ее назвали „чудом”. Данная форма повествования 

позволяет нам понять авторскую иронию по отношению к 

существующей разнице в сознании героини между реальным будущим 

мужем и идеальным в ее представлении образом мужчины. Основное 

место в данном отрывке занимает повествование от лица автора, а 

внезапное появление в нем слова „феномен” будто останавливает 

универсальную всеобъемлющую нить объективного повествования. 

Использование данного приема несобственно-прямой речи 

субъективирует объективный авторский нарратив, происходит смещение 

авторского плана повествования к плану персонажа, которое является 

воплощением его внутреннего сознания, и, заключая его в рамки данной 

фразы, позволяет субъективным переживаниям главного героя 

проникнуть в произведение.  

Следующий пример иллюстрирует функционирование 

несобственно-прямой речи в романе Л. Улицкой „Искренне Ваш 

Шурик”. „Вот тут-то у Али и возникло настроение. Плохое. И даже 

очень плохое. Уже привыкнув к мысли, что навсегда останется в Москве 

после окончания Менделеевки, поняла она, какой трудной задачей будет 

избежать Акмолинска, приписанной к которому она оказалась на всю 

жизнь. Единственным выходом было только замужество, и 

единственным кандидатом был Шурик, уже занятый, хотя и 

фиктивно” (Улицкая, 2019).  

 „Искренне Ваш Шурик” представляет собой историю героя, 

которого автор назвала Шурик. В приведенном выше отрывке 

описывается казахская девочка Аля – сокурсница Шурика, коллега по 

лабораторным занятиям. Здесь передается момент зарождения у нее 

симпатии и теплых чувств к Шурику, перерастающий в любовь. Аля 

учится в Москве по целевому назначению от Акмолинского химического 

завода, ей пришло уведомление о необходимости вернуться на завод и 

работать там. Однако Аля не хочет возвращаться обратно, ей важно 

остаться в Москве. В данный отрывок авторского повествования введены 

две фразы с повторяющимся прилагательным – „единственным 
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выходом” и „единственным кандидатом” (единственным кандидатом в 

мужья). В этих двух фразах можно услышать заинтересованный голос 

Али, определить, что именно в них заключаются самые настоящие, 

исходящие из самого сердца, желания Али. В структуре авторского 

повествования мы отчетливо чувствуем присутствие сознания героя, в 

процессе смещения ментального плана автора к плану персонажа, ясно 

понимаются мысли героя произведения. С этой точки зрения, 

„единственным” здесь является не эмоциональное выражение 

рассказчика, а самосознание Али. В данном случае автор через манеру 

речи рассказчика выражает точку зрения, позицию и поведение самого 

героя, в объективном авторском повествовании появляются элементы 

субъективности. С перспективы героя использование приемов 

субъективации повествования увеличивает дистанцию повествования, 

уменьшает степень вмешательства в его ход.  

Несобственно-прямая речь, выраженная в форме предложений, как 

правило, концентрируется в структуре авторского повествования. Такого 

рода несобственно-прямая речь обычно принимает форму 

самостоятельных предложений или простых предложений в составе 

сложных. Это могут быть восклицательные, вопросительные, неполные, 

безличные, инфинитивные предложения, в которых присутствуют 

модальные частицы, междометия и др. Несобственно-прямая речь, как 

правило, сдвигает повествование в область сознания героя, отражает 

мысли автора или рассказчика произведения, переводит отношения героя 

и автора к более близкому уровню взаимодействия. С точки зрения 

рассказчика, также происходит сближение нарративной дистанции. 

Вот отрывок из произведения В. Токаревой „Старая собака”: 

„Завтрак подавали замечательный, с деликатесами. Но какое это имело 

значение? Ей хотелось пищи для души, а не для плоти. Хотелось 

влюбиться и выйти замуж. А если не влюбиться, то хотя бы просто 

устроиться. Человеческая жизнь рассчитана природой так, чтобы 

успеть взрастить два поколения – детей и внуков. Поэтому все надо 

успеть своевременно. Эту беспощадную своевременность Инна 

наблюдала в прошлый отпуск в деревне” (Токарева, 2019).  

Главной героиней повести является тридцатидвухлетняя женщина 

Инна, еще не вышедшая замуж. И хотя в ее жизни была взаимная 

любовь, отношения с мужчиной в конечном итоге по объективным 

причинам сошли на нет. Потратив последние деньги на путевку, Инна 

приехала в санаторий, чтобы найти себе мужа. Несмотря на то, что 

завтрак, который подавали в санатории, был замечательным, к нему Инна 

была абсолютно равнодушна. В авторском повествовании неожиданно 

появляется фраза: „Но какое это имело значение?” (Но какой в этом 

смысл?). Здесь пример риторического вопроса, который является 

„равносильным категорическому суждению и восклицанию” (Кан 

Лэ, 2011, c.75). Этот риторический вопрос похож и на предположение 

автора, и на вопрос главной героини Инны. Его можно рассматривать как 

с позиции автора, так и с позиции главного героя. Фактически, 
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рассказчик сливается с героиней произведения, разделяя ее мысли. 

Такого рода вопросительное предложение „не выражает вопрос и не 

требует ответа, однако использование такой формы вопросительного 

предложения совершенно ясно отражает ключевую мысль” ( Чжан 

Хуйсэнь, 2002, c.543). Этот риторический вопрос выражает 

озабоченность и беспомощность автора по поводу положения героини. 

Такой способ выражения усиливает значение сказанных слов, придает им 

еще большую выразительность, одновременно с этим отражая эмоции 

героев.  

Следующий пример мы возьмем из другого произведения 

В. Токаревой „За рекой, за лесом”: „Похихишницы не понимали: как он 

может жить со своей Розой, такой скучной и страховидной? Как он 

может провести с ней романтический вечер? Но Артемьев не 

рассматривал свою жену как сексуальный объект. Роза – это дом из 

камней, как у Наф-Нафа. В таком доме не страшен серый волк. Роза – 

это пространство, где стоит его письменный стол, и он может за ним 

работать. Более того, Артемьев мог работать только тогда, когда 

Роза находилась в соседней комнате. За стеной, но рядом. Он 

успокаивался от ее присутствия. Уравновешивался” (Токарева , 2019). 

Главный герой произведения Артемьев – известный писатель, у 

которого есть жена, но он – обладатель похотливой натуры, любитель 

женского общества. Его супруга, Роза, называет подружек Артемьева 

„похихишницы”. В данном отрывке представлены три 

повествовательные перспективы: автора повествования, Розы и 

„похихишниц”. В отрывке присутствует привлекающая внимание 

читателя фраза: „Как он может жить со своей Розой, такой скучной и 

страховидной? Как он может провести с ней романтический вечер”? 

Кому же в конечном итоге принадлежат эти две фразы – рассказчику 

или „похихишницам”? Они могут являться перспективой, принадлежащей 

как герою произведения, так и рассказчику. В данном отрывке голоса 

героя и рассказчика звучат как единое целое, взаимоотношения между 

рассказчиком и героем представляются достаточно близкими, а 

дистанцированность нарратива до такой степени сокращается, что 

кажется, будто происходит ее совмещение. По их мнению, жена 

Артемьева скучна, уродлива, бесчувственна, и к тому же неспособна 

понять то, как они живут. Здесь, несмотря на то, что Артемьев 

испытывает по отношению к своей жене недовольство, он чувствует, что 

присутствие его жены способно подарить ему чувство спокойствия и 

умиротворения.  

Таким образом, текст литературного произведения формируется 

исключительно посредством оригинальной лингвистической модели и 

лексико-семантической системы. Независимо от того, использует ли 

автор несобственно-прямую речь в виде отдельных лексических единиц, 

фраз, словосочетаний или предложений, основной целью писателя 

является воспроизведение мира, формирование максимально глубокого 

уровня текста. Использование лишь объективного плана повествования 
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для писателя представляется недостаточным, и даже невозможным. В 

своих произведениях женщины-писательницы отражают реальный мир с 

точки зрения объективного подхода, вместе с тем привносят в них 

эмоциональную окраску, присущую определенным людям, героям или 

временным эпохам. Процесс коммуникации между литературными 

произведениями тождественен аналогичному процессу между людьми, 

поэтому исключение основного субъекта коммуникации не 

представляется возможным. В связи с этим такая форма коммуникации 

определяет своей целью выражение проявления чувств и эмоций 

отправителя информации. Очевидно, что несобственно-прямая речь 

учитывает все эти функции. Такого рода средства языкового выражения 

не только отражают позицию и эмоции субъекта речи (повествователя), 

но и могут стать отображением авторского замысла и системы его 

ценностей. Перспективы нашего исследования несобственно-прямой 

речи мы видим в привлечении других произведений современной 

русской женской прозы. 
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Лі Лі. Невласне-пряма мова в сучасній російської жіночої прозі 

В статті розглянуто специфіку функціонування невласне-прямої 

мови в сучасній жіночій прозі на матеріалі творів Т. Толстої, 

Л. Улицької, В. Токарєвої. Вперше до невласне-прямої мови звернувся 

О. Пушкін, використовуючи цей стилістичний прийом для розкриття 

психологізму своих персонажів. Потім його досвід був представлений в 

творах М. Лермонтова, І. Тургенєва, Ф. Достоєвського, Л. Толстого. 

Сучасні письменники активно звертаються до цього прийому. Вивчення 

невласне-прямої мови в лінгвістиці почалося на кінці 19 століття і триває 

до сих пір, тому що сучасні художні тексти дають цікавий матеріал для 

вивчення цього явища. Невласне-пряма мова є формою передачі мови в 

художньому оповіданні, одним з прийомів суб'єктивації авторської 

оповіді, а також засобом оповіді, що поєднує в собі суб'єктно-мовні 

плани автора, оповідача та персонажа. Невласне-пряма мова широко 

використовується в літературних творах як стилістичний та 

синтаксичний прийом. Невласне-пряма мова вільно та точно передає 

чужу мову, відкриває читачеві внутрішній світ персонажа і створює 

основу для комунікативної взаємодії між автором і героєм. Тому 

невласне-пряма мова є не тільки лаконічним та виразним засобом 

передачі мови персонажа, вона також здатна надавати тексту більш 

яскравого емоційно-експресивного забарвлення, який сприяє розумінню 

читачем глибинного значення твору. 

Ключові слова: наратив, наративний дискурс, невласне-пряма мова, 

сучасна російська жіноча проза, засоби суб'єктивації оповіді, стиль, 

персонаж. 

 

Ли Ли. Несобственно-прямая речь в современной женской 

прозе 

В статье рассмотрена специфика функционирования несобственно-

прямой речи в современной женской прозе на материале призведений 

Т. Толстой, Л. Улицкой, В. Токаревой. Впервые к несобственно-прямой 

речи обратился А. Пушкин, используя этот стилистический прием для 

раскрытия психологизма своих персонажей. Потом его опыт был 

представлен в произведениях М. Лермонтова, И. Тургенева, 

Ф. Достоевского, Л. Толстого. Современные писатели активно 

обращаються к этому приему. Изучение несобственно–прямой речи в 

лингвистике началось в конце 19 века и продолжается до сих пор, потому 

что современные художественные тексты дают хороший материал для 

изучения данного явления. Несобственно-прямая речь является формой 

передачи речи в художественном повествовании, одним из приемов 

субъективации авторского повествования, а также способом 

повествования, сочетающим в себе субъектно-речевой планы автора, 

рассказчика и персонажа. Несобственно-прямая речь широко 

используется в литературных произведениях в качестве стилистического 

и синтаксического приемов. Несобственно-прямая речь свободно и точно 

передает чужую речь, открывает читателю внутренний мир персонажа и 
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создает основу для коммуникативного взаимодействия между автором и 

персонажем. Поэтому несобственно-прямая речь представляет собой не 

только лаконичное и выразительное средство передачи речи персонажа, 

она также способна придавать тексту более яркую эмоционально-

экспрессивную окраску, которая способствует пониманию читателем 

глубинных смыслов произведения.  

Ключевые слова: нарратив, нарративный дискурс, несобственно-

прямая речь, современная русская женская проза, средства 

субъективации повествования, стиль, персонаж. 

 

Lee Lee. Indirect Speech in Modern Female Prose 

The article discusses the specifics of the functioning of indirect speech 

in modern female prose based on the material of the works of T. Tolstya, 

L. Ulitskaya, V. Tokareva.  For the first time A.Pushkin addressed an indirect 

speech, using this stylistic device to reveal the psychodynamics of his 

characters. Then his discovery was presented in the works of M. Lermontov, 

I. Turgenev, F. Dostoevsky, L. Tolstoy. Modern writers are actively turning to 

this technique. The study of indirect speech in linguistics began at the end of 

the 19th century and continues till this day, because modern literary texts 

provide good material for studying this phenomenon.  Indirect speech is a 

form of speech transmission in an artistic narrative, one of the methods of 

subjective authorial narration, as well as a narrative method that combines the 

subjective-speech plans of the author, narrator and character. Indirect speech is 

widely used in literary works as stylistic and syntactic methods. Indirect 

speech freely and accurately conveys other people's speech, reveals the reader 

the inner world of the character and creates the basis for communicative 

interaction between the author and the character. Therefore, indirect speech is 

not only a concise and expressive means of transmitting the character’s 

speech, but also a way of giving the text a more vibrant and emotionally 

expressive coloring, which helps the reader to understand the deep meaning of 

the work. 

Key words: narrative, narrative discourse, indirect speech, modern 

Russian female prose, narrative subjection means, style, character. 
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

OF TEACHING RUSSIAN LITERATURE TO STUDENTS-

FOREIGNERS IN THE HIGHER EDUCATION PRACTICE 

 

Systemic introduction of blended (hybrid) education to the practice of 

higher education in Ukraine has a high-priority importance today. This is due 

to the rapid development of information and communication technologies 

(ICT) and their tremendous influence on the way of life and professional 

activity of a modern person. 

There are many points of view on the definition of the term „blended 

education” In our study, as a working definition, we use the definition by 

American researchers G. Hartmann (Hartmann, 2017) and R. Vois (Vois, 

2017). Scientists define blended (hybrid) learning as a common instructional 

program that integrates interpersonal (face-to-face) and computer-mediated 

(synchronous, online, or asynchronous, offline) interaction of students and 

lecturers in a specially organized pedagogical environment with the use of 

teaching technologies.  

Over the last years, a significant number of researchers have attempted 

to analyze the concept of „blended (hybrid) education” (K. Bugaychuk, 

L. Dankevich, O. Danisko, A. Kobisia, I. Knish, N. Kochubei, V. Kukharenko, 

E. Pyanikh, N. Rashevskaya, V. Fantey, T. Shrol, L. Semenovskaya, 

I. Vorotnikova, etc.), and also to describe specific models of the 

implementation of blended education in the university practice of teaching 

individual academic disciplines (O. Alekseev, O. Вyndas, V. Bryhinets, 

K. Ivanova, N. Hyria, V. Kotkova, R. Nur Akhsan, O. Matviichuk, 

S. Podlasov, T. Rahayu, A. Shcheglova, D. Sulisworo, etc.). 

However, the effectiveness of the blended education use in the 

methodology of teaching the history of Russian literature in the higher 

education institutions of Ukraine has not yet been studied. This scientific 

research is devoted to solving this problem. 

Out of many types of ICT that can be used in the course „History of 

Foreign Literature”. we have chosen demonstration programs designed for 

visual demonstration of educational material (films, video fragments) for the 

pedagogical experiment. 

https://orcid.org/0000-0001-6845-6731
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In modern literature teaching methodologies, films based on the classics 

are playing a significant role. However, the corresponding teaching 

methodology is developed mainly for the secondary school (L. Bazhenova, 

N. Borisenko, I. Dubrovin, B. Lanin, L. Lanina, V. Sitnikova, V. Sobkin, 

E. Sokolova, S. Stepanova and others). 

A few works of scientists are devoted to the consideration of this 

problem in the university practice. Thus, A. Fedorov analyzes the influence of 

media classes on the development of students’ critical thinking in pedagogical 

universities (Федоров, 2007); A. Pustovalov examines the problem of using 

English-language films in practical Foreign Literature classes (Пустовалов, 

2012); E. Yashchenko studies the special aspects of the technology students' 

perception of literary works on the screen (Ященко, 2016); E. Khalpukova 

explores adaptations and how they can be used for the development of 

students' speaking skills in a foreign audience (Хальпукова, 2013). 

The scientific works about the implementation of the visualization 

potential of classics in the literature studies are mainly descriptive in nature: 

scientists analyze the aspects of the literary work and adaptation comparisons 

(K. Ignatov (Игнатов, 2002), L. Sergeeva (Сергеева, 2019), N. Khilko 

(Хилько, 2005)), the film is considered as a mean to solve the problems with 

understanding the literary text (T. Ryzhkova (Рыжкова, 2012), R. Barsam, 

D. Monahan (Barsam, Monahan, 2012), O. Kindinová (Kindinová, 2012), 

J. Monaco (Monaco, 2000)). The effectiveness of classics adaptations usage 

for university lectures for Ukrainian and foreign students has not yet become 

the subject of scientific research. 

Besides, there are no scientific works in which the effectiveness of using 

the demonstration computer programs in the practice of university teaching of 

the history of Russian literature in blended (hybrid) learning is studied in 

comparison with traditional (full-time) training in modern pedagogical 

science.  

The purpose of this article is to study the effectiveness of the use of 

demonstration computer programs (films, video fragments) in the history 

course of Russian literature in the universities of Ukraine. 

To achieve this goal, we are solving two interrelated tasks: 

1. Comparing the results of the training and the opinions of students 

about the forms of education received in groups with traditional classes and 

blended (hybrid) education; 

2. Studying the effectiveness of classes (lectures and practical exercises) 

using the adaptations of the Russian classics by Soviet, Russian and foreign 

directors. 

The following methods of research were used to achieve the aim and 

meet the objectives: questionnaire surveys and testing of students during the 

pedagogical experiment with further quantitative and qualitative processing of 

the data, written and oral responses; monitoring the educational activities of 

students and their success.  

Visual interpretations of literary works were actively used at the Faculty 

of Foreign Languages of Luhansk Taras Shevchenko National University 2011 
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– 2014, at the faculty of Ukrainian philology of the same university in 2013 – 

2014, as well as at the social and humanitarian faculty of the Pryazovskyi 

State Technical University in 2017 – 2018 in the courses „The History of 

Russian Literature of the 19th Century”, „History of Foreign Literature of the 

19th Century” (including Russian literature), „The History of Western 

European Literature of the 19th Century” (partially Russian literature). 

In this course of Literature History we use screen adaptations of literary 

classical works, we compare Soviet, Russian and foreign films during 7 

lectures: 

1. „Eugene Onegin” by Alexander Pushkin. Soviet artistic film opera 

staged in 1958 by the director R. Tikhomirov based on the opera of the same 

name by Pyotr Tchaikovsky. „Onegin” is a 1999 British-American film 

directed by Martha Fiennes. 

2. „War and Peace” by Leo Tolstoy. The epic film of the famous Soviet 

film director S. Bondarchuk (1965 – 1966). A film directed by K. Vidor, 

released on screens in 1956. A 1972 screen version of the famous novel in 

Britain directed by J. Davis. Mini-series based on the novel directed by 

Dornhelm in 2007. 

3. „Anna Karenina” by Leo Tolstoy. Three adaptations of Soviet and 

Russian production: a large-scale feature film directed by A. Zarkhi (1967), a 

talented screen version of S. Soloviev (2009), a modern interpretation of 

K. Shakhnazarov (2017). Numerous foreign adaptations: the American film 

(1997); melodrama directed by J. Wright (2012); mini-series based on the 

novel of the same name directed by K. Duge (2013), Great Britain. 

4. „Crime and Punishment” by Fyodor Dostoevsky. A Soviet film, shot 

in 1969 by director L. Kulidzhanov and Russian eight-episode television film 

D. Svetozarova (2007). English television series based on the novel directed 

by J. Jarroll (2002). 

5. „The Karamazov Brothers” by Fyodor Dostoevsky. A screen version 

of the USSR period (1968) directed by I. Pyriev and a Russian version (2009) 

directed by J. Moroz. Among the screen versions of the world, the most 

interesting are „Brothers Karamazov”, 1967 (USA, Canada, Iran), director 

T. Zarindast, „Karamazov”, 2008, (Czech Republic), director P. Zelenka, 

„Brothers Karamazov”, 2008 (USA), „Karadaglar”, 2010, the series based on 

the novel by the director O. Terjan (Turkey), the series „The Karamazov 

Brothers”, 2013 (Japan). 

6. „Idiot” by Fyodor Dostoevsky. In the USSR and Russia was made 

into a film by I. Pyriev (1958), R. Kachanov (2001), V. Bortko (2003). Among 

the many adaptations of the Idiot abroad, we draw attention to the Japanese 

version by A. Kurosawa (1951), the English television series by A. Bridges 

(1966) and the Indian version by M. Kaula (1991), A. Waida’s film 

„Nastasya” (Poland), 1994) on the lecture. 

7. „Three Sisters” by Anton Chekhov. In Russia, the first screen version 

was the film „The Three Sisters” by S. Samsonov, it was shot in 1964. Thirty 

years later, in 1994, S. Soloviev presented his film version of the play. Abroad 
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versions by Seidelman, (USA, 2005) and by V. Bruni-Tedeschi (France, 2015) 

are interesting. 

This course was attended by 245 foreign students and 50 Ukrainian 

second-year students of the specialty „Russian and English languages and 

foreign literature” at Luhansk Taras Shevchenko National University 

throughout 3 years (2011 – 2014 academic years). Also, it was attended by 11 

Ukrainian second-year students of the specialty „Translation (Russian and 

Ukrainian)” for 1 year (2013 – 2014 academic year) and by 52 full-time 

second-year students of the same specialty at Pryazovskyi State Technical 

University in 2017 – 2018.  

3 groups of Ukrainian and foreign students (20 people in each group) 

were selected for the experiment. Foreign students arrived in Ukraine from 

Turkmenistan. 

Before preparing for the classes, we collected visual material 

(downloaded films from different websites and YouTube), made up the film 

library. Then we prepared video clips (up to 15 minutes) to work with 

students, as well as questions, assignments for analyzing and discussing the 

visual material presented, control mini-tests to check the received knowledge. 

The pedagogical experiment was conducted in 7 sessions (3 lectures and 

4 practical classes). 

In groups No 1 and 2, traditional lectures were read, and on-campus 

practical sessions were conducted without the use of ICT technologies. In 

groups No 3 and 4, video fragments were shown, then they were discussed in 

the group together with the lecturer. At the same time, in group 3, video 

materials were shown on a large screen, and in group 4, visualizations of 

works of art were shown on computers (laptops, tablets, smartphones), in other 

words, each student saw a video fragment on his screen. In group number 5, 

the work with video materials took place outside the audience (remotely). The 

material was worked through by correspondence with the lecturer via e-mail 

(individual work) or using Skype in video conference mode (collaborative 

work). In group 6, one part of the work was done in the classroom under the 

supervision of the lecturer in the process of direct communication between 

students (internally), and the other part of the work was done in a mediated 

virtual environment (remotely). Thus, blended (hybrid) education was 

provided to group number 6. 

After each class, the students were offered a mini-test through which 

their knowledge was controlled, also questionnaires and interviews were 

conducted. 

The results of questioning and interviewing showed that the students of 

groups No 3, 4, and 6 took the experiment positively. The students did not 

make a single claim or wish. Thus, we can conclude that the traditional (full-

time) form of teaching using ICT and blended education are equally organic 

for the modern educational process when teaching the history of foreign 

(Russian) literature in the higher education institutions of Ukraine. 

The survey of students of group No 5, who worked remotely with 

audiovisual sources, allowed to determine the positive and negative aspects of 
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this form of education. Working in an indirect virtual environment creates the 

opportunity for students to determine the time, place, path or pace of learning. 

From negative points, it was noted that students have little contact with the 

teacher and the group, there is no direct, lively communication with the 

audience. A desire was expressed to supplement the distance form of training 

with traditional studies. 

To study the effectiveness of using adaptations in groups of Ukrainian 

and foreign students traditional lectures were read in the group No 1 

(Ukrainian students) and group No 2 (foreign students); group No 3 

(Ukrainian students) and group No 4 (foreign students) analyzed screen 

adaptations of works of art of Soviet and Russian filmmaking; parallels 

between the Russian classics, its Russian and foreign visualizations were 

drawn in the group No 5 (Ukrainian students) and group No 6 (foreign 

students). 

Interviewing and questioning were conducted after each of the 7 training 

sessions among students of the discipline „History of foreign (Russian) 

literature of the XIX century”.  

Students of all the six groups were offered a questionnaire in which they 

could evaluate the training sessions on the following criteria: accessibility, 

motivation to read the work of art, demonstrativeness, creative approach, and 

the overall rating of the training session. Each section of the questionnaire was 

rated on a five-point grading scale.  

Students of the groups No 3, 4 and 5 gave the maximum grades for all 

the criteria, and group No 6 gave the minimal grades. We can conclude that 

Ukrainian and foreign students find traditional lessons to be less interesting 

than the lessons where visualizations are used. Also, the training sessions, 

where a literary text is compared to both Russian and foreign adaptation, are 

less accessible to the perception, understanding and learning for foreign 

students. 

We summarized the results of the questionnaire in accordance with the 

level of students’ comprehension of training sessions materials. For the 

purposes of discussion, we divided all students into 3 groups: high, medium 

and low levels of comprehension. Moreover, we introduced additional criteria 

to study the effectiveness of using the adaptations in the teaching of literature: 

„activation of cognitive interest” and „activation of thought processes”. The 

„activation of cognitive interest” indicator reveals the extent to which students 

show interest in the materials which are studied in the lecture, presented with 

and without visualization. Students evaluated the content of the class, its 

accessibility, the specifics of the material’s design and its presentation, the 

specifics of the lesson structure, and the motivation strengthening for reading 

literary classics. When evaluating training sessions on the criterion of 

„activation of thought processes” students should have paid attention to the 

richness and diversity of the examples and illustrations presented, the 

creativity of the approaches and methods of the presentations of material, 

which were demonstrated during the lectures using video materials, as well as 

during traditional classes. 
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We can see the maximum number of points for all criteria in groups 

No 3 and No 5. Group No 6 has the minimum value.  

The results of the interviewing method can help us make the right 

conclusions about the effectiveness of the approaches we used. After each 

class, students were asked how much use or non-use of adaptations was 

appropriate and effective, how much it increased their interest in literature, and 

contributed to their personal growth. 

In groups of Ukrainian and foreign students No 1 and 2 (in whose groups 

adaptations of artistic texts were not used), students said that they would be 

interested in training sessions with parallels between different types of arts. By 

the way, students of these groups put lower grades for the criterion of 

„Demonstrativeness” than students of other groups. 

In groups No 3 and 4 (where students had classes with fragments from 

films of Russian production), there were no problems associated with the 

perception of texts, with the understanding of works of art and their 

adaptations. Ukrainian students noted that they studied classical works mainly 

in school or in the family. Many students can easily compare literary plots and 

adaptations, express their point of view about the acting, the plot, the 

similarity or differences in the plot of the literary work and the film (the 

series), and also can conclude whether the director reproduces historical 

features and everyday realities of the era.  

The level of lecture perception received the highest rating for all the 

criteria by Ukrainian students. When students were asked about the need to 

draw parallels with foreign films, they thought that this would be interesting, 

as foreign screen versions are new for them, unlike Soviet and Russian films. 

This approach would help to expand the outlook and develop aesthetic taste. 

The evaluation of training sessions slightly differed in the group of 

foreign students No 4. Students were interested in comparing Russian classics 

and its adaptation in masterpieces of Soviet and Russian production. In their 

opinion, such a technique helped them to better understand the work of art, 

namely, historical realities, ideological pathos, characters, household details. 

Besides, such lessons seem to be creative and well-illustrated to these students.  

Groups No 5 and 6, where the classics of literature were compared with 

both Russian and foreign adaptations, gave fundamentally different grades. 

Ukrainian students perceive such lessons with interest: since they are familiar 

with these literary works from the school curriculum and they watched Soviet 

and Russian films, they work with great interest to draw parallels with foreign 

adaptations. We see the maximum grades for the criteria of 

„demonstrativeness” and „creativity” for these groups. 

We can see a different situation in the group No 6. Foreign students 

hardly conceive the subjects of Russian literature of the XIX century: they are 

long, complex, confusing, incomprehensible for them. Students who came to 

us from Turkmenistan did not study Russian literature at school and they are 

not familiar with Russian adaptations. The outdated vocabulary of literary 

classics is complicated and incomprehensible for them. 
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In addition, foreigners have some difficulties with analyzing the 

differences between literary works and their visualizations. When we also 

make comparisons with foreign films, it overwhelms students' consciousness, 

which is unprepared to the perception of works of various types of art. They 

get confused in the plots, author’s interpretations, details. These reasons can 

explain why students of the group No 6 gave low grades for all criteria.   

The appeal to the high-quality adaptations of Russian and foreign 

production of Russian classic literature at the University methodology of 

foreign literature teaching at the current stage is relevant and promising. Such 

technologies provide the conditions for the development and self-development 

of the student's personality, motivate students to read classics and get to know 

cinematographic masterpieces, thereby opening up opportunities for creative 

realization of the student. 

After evaluating the results of the implementation of training sessions 

with the usage and analysis of screen versions of Russian classics to Ukrainian 

and foreign students in the practice of teaching literature, we proved that it is 

preferable the traditional (full-time) form of teaching using ICT and blended 

education is preferable and equally organic for the modern educational process 

when teaching the history of foreign (Russian) literature in the higher 

education institutions of Ukraine. 

For Ukrainian students it is better to compare a literary work with 

Russian and foreign film versions, and for foreign students it is best to appeal 

only to Soviet-Russian interpretations of literary masterpieces. This is because 

of the foreigners’ lack of knowledge of the Russian language, the difficulty in 

reading Russian texts of the 19th century, large enough in volume, as well as 

the lack of the basic knowledge of Russian history, culture, and filmography. 

Studying artworks with reference to the famous and high-quality screen 

versions during the training sessions stimulates cognitive interest, intellectual 

and creative potential, strengthens the motivation of foreign students to study 

the Russian language and literature. 

At the same time, the experiment revealed that the comparison of 

Russian and foreign filmography at lessons has the opposite effect in the 

audience of foreign students. It is difficult for foreign students to perceive a 

large amount of diverse text and audiovisual information, to make a qualitative 

comparison of Russian and foreign cinematographic experience because they 

do not have a linguistic and cultural basis for a multilevel, multidimensional 

comparative analysis of works of various arts. In general, an appeal to such 

technologies makes it possible to improve the effectiveness of teaching literary 

subjects. 

The prospect of further research in this direction can be the analysis of 

the effectiveness of the course on foreign (Russian) literature, based on a 

comparison of classical literary works and their adaptations, in general, 

including lectures, practical exercises, and students research work. It is 

important to compare the quality of literary knowledge obtained by students 

with the new approaches and with the classical model of a university course. 
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Юган Н. Л. Інформаційно-комунікаційні технології у практиці 

викладання російської літератури студентам-іноземцям у закладах 

вищої освіти  
У статті представлений порівняльний аналіз результатів 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у 6 групах (120 

осіб) українських студентів та студентів-іноземців, отриманих за 

допомогою методів анкетування й інтерв’ювання. Оцінюючи результати 

впровадження в практику викладання літератури у ЗВО України 

українським та іноземним студентам занять з використанням 

демонстраційних комп’ютерних програм (фільми, відеофрагменти), ми 

переконалися, що традиційна (очна) форма навчання з використанням 

ІКТ та змішане навчання однаково органічні для сучасного навчального 

процесу; для українських студентів оптимальним є зіставлення 

літературного твору з російськими та зарубіжними кіноверсіями, а для 

іноземних студентів – звернення тільки до радянсько-російських 

інтерпретацій літературних шедеврів. Пов'язано це з недостатнім 

знанням іноземцями російської мови, складністю прочитання російських 

текстів XIX ст., досить великих за обсягом, а також з відсутністю базових 

знань російської історії, культури, фільмографії. Звернення до 

знаменитих та якісних екранізацій стимулює пізнавальний інтерес, 

інтелектуальний та творчий потенціал, посилює мотивацію студентів-

іноземців до вивчення російської мови і літератури. Іноземним студентам 

складно сприймати велику кількість різнопланової текстової та 

аудіовізуальної інформації, провести якісне зіставлення російського та 

зарубіжного кінематографічного досвіду внаслідок несформованої у них 

лінгвокультурологічної основи для багаторівневого різноаспектного 

компаративного аналізу творів різних видів мистецтв.  

Ключові слова: змішане (гібридне) навчання, інформаційно-

комунікаційні технології, іноземні студенти, ефективність навчання. 

 
Юган Н. Л. Информационно-коммуникационные технологии 

в практике преподавания русской литературы студентам-

иностранцам в учреждениях высшего образования  

В статье представлен сравнительный анализ результатов 

использования информационно-коммуникационных технологий в 6 группах 

(120 человек) украинских студентов и студентов-иностранцев, полученных 

при помощи методов анкетирования и интервьюирования. Оценивая 

результаты внедрения в практику преподавания литературы в УВО 

Украины украинским и иностранным студентам занятий с использованием 

демонстрационных компьютерных программ (фильмы, видеофрагменты), 

мы убедились, что традиционная (очная) форма обучения с использованием 

ИКТ и смешанное обучение одинаково органичны для современного 

учебного процесса; для украинских студентов оптимальным является 

сопоставление литературного произведения с российскими и зарубежными 

киноверсиями, а для иностранных студентов – обращение только к 
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советско-российским интерпретациям литературных шедевров. Связано это 

с недостаточным знанием иностранцами русского языка, сложностью 

прочтения русских текстов XIX в., достаточно больших по объему, а также 

с отсутствием базовых знаний русской истории, культуры, фильмографии. 

Обращение к знаменитым и качественным экранизациям стимулирует 

познавательный интерес, интеллектуальный и творческий потенциал, 

усиливает мотивацию студентов-иностранцев к изучению русского языка и 

литературы. Иностранным студентам сложно воспринимать большое 

количество разноплановой текстовой и аудиовизуальной информации, 

провести качественное сопоставление российского и зарубежного 

кинематографического опыта вследствие не сформировавшейся у них 

лингвокультурологической основы для многоуровневого разноаспектного 

сравнительного анализа произведений различных видов искусств.  

Ключевые слова: смешанное (гибридное) обучение, 

информационно-коммуникационные технологии, иностранные студенты, 

эффективность обучения. 

 

Yuhan N. L. Information and communication technologies of teaching 

Russian literature to students-foreigners in the higher education practice  

The article presents a comparative analysis of the results of the use of 

information and communication technologies in 6 groups (120 people) of 

Ukrainian and foreign students which was obtained by means of methods of 

questioning and interviewing. After assessing the results of the introduction into 

the practice of teaching literature to Ukrainian and foreign students with the use 

of demonstration computer programs (films, video fragments) we ascertained 

that the traditional (full-time) form of teaching using ICT and blended education 

was equally organic for the modern educational process in the higher education 

institutions of Ukraine; сomparison of literary works with Russian and foreign 

film versions is optimal for Ukrainian students and appeal to the Soviet-Russian 

interpretations of literary masterpieces only – for foreign students. This is due to 

foreigners’ insufficient competence in the Russian language, the difficulty in 

reading large enough volume Russian texts of the XIX century as well as lack of 

basic knowledge of Russian history, culture and filmography. Reference to the 

famous and high-quality film adaptations at training sessions stimulates 

cognitive interest, intellectual and creative potential, enhances the motivation of 

foreign students to study Russian language and literature. It is difficult for 

foreign students to perceive a large number of diverse textual and audiovisual 

information, to make a qualitative comparison of Russian and foreign cinematic 

experience due to their unformed linguistic and cultural basis for multi-level 

multi-dimensional comparative analysis of works of different types of arts.  

Key words: blended (hybrid) education, information and 

communication technologies, foreign students, learning efficiency. 
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УЗБЕКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В НАУЧНОЙ РЕЦЕПЦИИ КИТАЯ 

 

Китайское литературоведение только начинает осваивать 

национальные литературы Центральной Азии. Существующие на 

сегодняшний день работы – немногочисленны и разрознены. Среди 

наиболее значимых назовем труды Адыл Жуматурду, Чао Чжэнжун, Ли 

Сяофэн, Хао Гуанчжун, Люй Ли, Чжан Ин и др. Однако монографические 

работы по истории узбекской литературы в Китае отсутствуют. В 

последние годы интерес к изучению узбекской литературы в Китае 

активизировался. Это обусловлено государственной программой Китая 

„Один пояс – один путь”, и данная статья создана в рамках проекта 

Фонда гуманитарных и социальных наук Министерства образования 

Китая „Исследования по литературе Центральной Азии в рамках 

программы „Один пояс, один путь” (Номер ратификации проекта: 

19YJA752018). Все это обусловливает актуальность нашей работы. Цель 

статьи заключается в изучении узбекской литературы в научной рецепции 

Китая. 

Литература занимает огромное место в культуре народа, поскольку 

содержит в себе особенности национального менталитета, 

мироощущение, настроение, переживание. Уникальность национальной 

литературы в мировом литературном процессе состоит в том, что она не 

только открывает возможности человечеству для изучения национальных 

особенностей разных стран, но и позволяет показать, как литературы 

других стран влияют на эту конкретную литературу, а, с другой стороны, 

как данная национальная литература влияет на литературы других стран. 

В последние годы в рамках проекта „Один пояс и один путь” 

активизировались сотрудничество и культурный обмен между Китаем и 

Узбекистаном. Большую роль в этом играет научное взаимодействие, 

обусловленное интересом китайских и узбекских филологов к 

художественным произведениям наших стран.   

Узбекская литература, как и любая другая национальная литература, 

– создание творческого гения узбекского народа, художественное 

воплощение истории его жизни. „На страницах, в созданных ею образах 

запечатлелось духовное развитие общества, национальный характер 

https://orcid.org/0000-0002-8233-6717
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узбекского народа”, – справедливо считает Адыл Жуматурду (Адыл 

Жуматурду, 2008, с. 12).  

Китайские литературоведы пришли к выводу, что только в 1920-х 

годах в Узбекистане началось активная работа по сбору произведений 

устного народного творчества. „Из более чем 50 исполнителей-

народников в разных местах Узбекистана обнаружили и собрали 

народные эпические произведения различных тематик. Например, 

дастан насчитывает более 150 вариантов. Наиболее значительными 

произведениями являются „Алпам ыш”, „Фархад и Ширин”, „Кёроглы”, 

„Арзыгуль”, „Кундуз-Юлдуз” и другие” (Адыл Жуматурду, 2008, с. 27–

28). Народная узбекская литература, несмотря на жанровое, тематическое 

и художественное богатство, остается все еще не изученной в Китае. В 

2008 году вышла книга китайского ученого Адыл Жуматурду 

„Центрально-Азиатская народная литература”. Это первое в Китае 

монографическое исследование, посвященное  народной литературе 

стран Центральной Азии, в том числе и узбекской. Здесь впервые 

всесторонне и системно представлено развитие, распространение и 

уникальный художественный мир народной литературы стран 

Центральной Азии, в том числе и Узбекистана (Адыл Жуматурду, 2008).  

Особый интерес представляют работы, посвященные Алишеру 

Навои. Творчество этого писателя в Китае в разные периоды становилось 

предметом пристального внимания исследователей. „Сегодня 

произведения узбекского поэта Алишера Навои изучается в лингвистике, 

культурологии, стилистике, литературоведении, философии и религии” 

(Чао Чжэнжун, Ли Сяофэн, 2015, с. 86).  

Не менее активно в Китае изучают творчество узбекского писателя 

Лутфи. „Интерес к его художественным произведениям обусловлен 

творческими связями с  литературой национальных меньшинств Китая 

– синьцзян-уйгурской литературой” (Хао Гуанчжун, 1982, с. 20).  

Китайские ученые всю историю узбекской письменной литературы 

делят на несколько этапов. Первый этап охватывает период с древнейших 

времен до 15 века. Для этого времени характерно развитие  романтико-

философской и нравственно-просветительской литератур. Ученые 

отмечают, что начало формирования письменной литературы приходится 

на временной отрезок с древности до начала 14 столетия. Наиболее 

известные притчи о восточном шутнике и хитреце Насреддине Афанди 

появляются уже в это время. Эти произведения, по мнению 

исследователей, „наполнены драгоценными жизненными мудростями, 

знанием о том, кто есть человек и какой у каждого путь и 

предназначение. Текст помогает понять, что человек должен обрести 

самопознание и духовную наполненность своего бытия” (Адыл 

Жуматурду. 2008, с. 31). Среди ученых ведутся споры о национальной 

принадлежности Насреддина Афанди, во многих восточных городах 

установлены памятники этому легендарному герою, и существует 

мнение, что он родился в Узбекистане в Бухаре. 

Узбекские города Самарканд и Герат становятся крупными центрами 
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научно-литературной жизни стран Центральной Азии в 14–15 вв. 

„Художественное творчество данного периода характеризуется 

подъемом узбекской светской литературы. Она все больше 

освобождается от религиозных мотивов и становится подлинно 

художественной, получив в произведениях Алишера Навои свое наиболее 

полное и яркое воплощение” (Чао Чжэнжун, Ли Сяофэн, 2015, с. 87). 

Китайские ученые-литературоведы обращают внимание на то, что этот 

гениальный автор был многогранной личностью: известный поэт, 

философ, лингвист, историк, живописец, композитор и ученый. 

„Творчество Алишера Навои стало высшей точкой развития узбекской 

литературы, его литературное наследие достигло  около 30 

поэтических сборников, он создал крупные поэмы, прозу, научные 

трактаты. Вершина творчества – Хамсе (Пятерица) – пять поэм – 

ответ (назира) на „Пятерицы” Низами Гянджеви и персидского поэта 

Амира Хосрова Дехлеви: „Смятение праведных” (1483), „Лейли и 

Меджнун”(1484), „Фархад и Ширин” (1484), „Семь планет” (1484), 

„Искандарова стена” (1485) (Чао Чжэнжун, Ли Сяофэн, 2015, с. 89). 

„Лейли и Меджнун” Навои – поэтическое изложение известного 

древнеарабского предания о трагической любви пастуха Кайса к 

красавице Лейли из соседнего кочевого племени, о его безумии и смерти 

из-за разлуки с любимой. „Эмоциональная напряженность и сила 

художественного воздействия поэмы сделали ее одним из наиболее 

известных и любимых произведений восточной литературы во всем 

мире”, – отмечают Чао Чжэнжун и Ли Сяофэн (Чао Чжэнжун, Ли Сяофэн, 

2015, с. 89). По справедливому мнению китайских ученых, 

„литературоведческие работы Алишера Навои способствовали 

развитию туркоязычных литератур – не только узбекской, но и 

уйгурской, туркменской, азербайджанской, турецкой и других” (Чао 

Чжэнжун, Ли Сяофэн, 2015, с. 87). 

Литературоведы Китая определяют второй этап развития узбекской 

литературы во временных рамках с 16 столетия до начала 20 века.  „В 

период 16 до начала 17 вв. впервые появляются произведения реализма, 

который в последующем станет ведущим в узбекской литературе” 

(Чжан Ин, 2019, с. 28). 

В этот период Самарканд утрачивает статус столицы и культурного 

центра, уступая место Бухаре. Ученые отмечают, что „в период с 18 до первой 

половины 19 вв. появляются произведения замечательных поэтесс Увайси, 

Надиры и Махзуны. Они вместе с поэтами-мужчинами стали активно 

развивать реалистические тенденции в узбекской литературе” (Чжан Ин, 

2019, с. 29). Во второй половине 18 в. в Фергане возникает самостоятельное 

Кокандское царство, которое достигло наивысшего развития при Алимхане и 

его сыне Умархане. По распоряжению Умархана был издан кокандский 

вариант сборника местных придворных поэтов „Маджмуатушшуара”, 

который является ценным памятником узбекской литературы. Китайские 

ученые полагают, что 19 век, когда государства Центральной Азии утратили 

независимость и стали колониями Российской империи, является наиболее 

https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/NAVOI_ALISHER.html
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/NAVOI_ALISHER.html
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трагичным в судьбе узбекского народа. Сохранились произведения фольклора 

о бедствиях узбеков и об их стремлении к независимости.  

Со второй половины 19 до начала 20 вв. узбекские писатели, как 

Мукими, Фуркат, Завки, Мухаммаднияз Камил, Аваз Отар-оглы сыграли 

важнейшую роль в становлении всей последующей узбекской литературы 

новейшего периода. „Их произведения были во многом новаторскими и 

послужили основой для формирования нового направления национальной 

узбекской  литературы. Они впервые в узбекской литературе создали 

сатирические и юмористические произведения, пользовавшиеся 

популярностью, и не потерявшие своей актуальности и по сей день” 

(Чжан Ин, 2019, с. 30). 

Третий этап развития узбекской литературы ученые Китая относят к 

20 веку. Это история узбекской литературы нового времени. „Творчество 

20-50-х годов 20 в. стало связующим звеном между классической 

узбекской литературой и литературой нового времени. Писатели сумели 

не только создать произведения, отвечающие требованиям нового 

времени, но сохранили лучшее, что было в узбекской литературе. Именно 

эти произведения заложили основу узбекской литературы новейшего 

времени”, – считает китайский ученый Чжан Ин (Чжан Ин, 2019, с. 38).   

Современной литературе независимого Узбекистана присуще 

жанровое и тематическое многообразие. Однако современные 

произведения все еще не изучены литературоведами и фрагментарно 

переведены на иностранные языки, в том числе на китайский.  

”В целом, – как отмечает Чжан Ин, – литературный процесс на 

территории Узбекистана по сути являлся процессом освоения и усвоения 

культурных моделей – классических персидских и арабских в период 

становления и расцвета, а также пантюркистских, русских и западных. 

Особенности узбекской литературы в значительной степени 

обусловлены ее географией – удаленностью от очагов европейской 

культуры, близостью к евразийской, ориентацией на Россию и 

генетической близостью к мусульманскому Востоку” (Чжан Ин, 2019, 

с. 42). Сам факт нахождения на территории современного Узбекистана 

крупнейших в прошлом мировых центров персидской культуры Бухары и 

Самарканда свидетельствует о мощном потенциале литературы и 

высоком уровне традиционализма. „Огромный потенциал, богатейшие 

культурные традиции, положение на стыке культур – все эти факторы 

сегодня способствуют ожиданию появления новых интересных 

произведений синтетического характера в узбекской литературе и 

культуре в целом” (Чжан Ин, 2019, с. 48). 

Уникальность узбекской литературы заключается в том, что тут 

сосредоточены „четыре великие культуры” – Китая, Индии, Греции и 

Аравии. В узбекской литературе также сосредоточены тенденции трех 

основных религий – буддизма, христианства и ислама. В узбекской 

литературе обнаруживается взаимовлияние алтайского, ханзанского и 

индоевропейского языков. Узбекская культура демонстрирует свою 

уникальность, сосредоточив черты европейской, евразийской и восточной 
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культур. Нужно отметить, что „как одна из важнейших стран Центральной 

Азии, Узбекистан имеет длительную историю культурного обмена с 

Китаем. В ХХ столетии многие произведения китайской литературы в 

русском переводе были восприняты в Узбекистане. Однако после 

провозглашения независимости страны эти произведения китайских 

авторов были переведены на узбекский язык” (Чжан Ин, 2019, с. 29).  

Таким образом, изучение узбекской литературы в Китае только 

начинается. Ученые-литературоведы наметили основные этапы развития этой 

национальной литературы. На сегодняшний день имеются немногочисленные 

и разрозненные исследования о фольклорных произведениях, о творчестве 

Алишера Навои и Лутфи. Существуют также работы обзорного характера о 

литературном процессе Узбекистана. К сожалению, этих исследований для 

глубокого понимания специфики узбекской литературы недостаточно. 

Поэтому перспективы нашего исследования мы видим в изучении творчества 

таких талантливых узбекских писателей, как Мухаммед Шариф Гульхани, 

Завки, Дилшад, Анбар-Атин и других, в исследовании поэтики 

художественных произведений узбекской литературы разных периодов, в 

репрезентации типологических схождений и генетических связей китайской и 

узбекской литератур.  

 

Список использованной литературы 

1. Адыл Жуматурду. Центрально-Азиатская народная литература 

Пекин: Издательство Нинся Жэньминь, 2008. 116 с. 2. Чао Чжэнжун, 

Ли Сяофэн. Краткое изложение истории исследований Навои в Китае. 

Национальное литературное ислледование. 2015. № 5.  С. 86-97. 3. Хао 

Гуанчжун. Уйгурский классический поэт Лутфи и его стихи. Вестник 

Северо-Западного Университета Национальностей. 1982. № 3. С. 20-25. 

4. Чжан Ин. Перевод китайской литературы в Узбекистане. Пекин, 

2019. 118 с. 

 

References 

1. Adyl, Zhumaturdu. (2008). Central'no-Aziatskaya narodnaya 

literatura [Central Asian Folk Literature]. Pekin: Izdatel'stvo Ninsya Zhen'min' 

[in Russian]. 2. Chao, Chzhenzhun & Li, Syaofen. (2015). Kratkoe 

izlozhenie istorii issledovanij Navoi v Kitae [Summary of Navoi Research 

History in China]. Nacional'noe literaturnoe issledovanie – National literature 

research, 5, 86-97 [in Russian]. 3. Hao, Guanchzhun. (1982). Ujgurskij 

klassicheskij poet Lutfi i ego stihi [Uyghur classic poet Lutfi and his poems]. 

Vestnik Severo-Zapadnogo Universiteta Nacional'nostej – Bulletin of 

Northwestern University of Nationalities, 3, 20-25 [in Russian]. 

4. Chzhan, In. (2019). Perevod kitajskoj literatury v Uzbekistane [Translation 

of Chinese literature in Uzbekistan]. Pekin [in Russian]. 

 

Ян Мінь. Узбецька література в науковій рецепції Китаю 

Автор статті доводить, що література займає велике місце в культурі 

народу, оскільки містить в собі особливості національного менталітету.  
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Унікальність національної літератури полягає в тому, що вона не тільки 

відкриває можливості людству для вивчення національних особливостей 

різних країн, але й дозволяє показати, як літератури інших країн 

впливають на цю конкретну літературу і як дана національна література 

впливає на літератури інших країн.  Автор статті пише про те, що вивчення 

узбецької літератури в Китаї тільки починається. В останні роки в рамках 

проекту „Один пояс і один шлях” активізувалися співробітництво і 

культурний обмін між Китаєм та Узбекистаном.  Велику роль в цьому 

відіграє наукова взаємодія, що обумовлена інтересом китайських та 

узбецьких філологів до художніх творів цих країн.  Вчені-літературознавці 

визначили основні етапи розвитку цієї національної літератури.  На 

сьогоднішній день є нечисленні й розрізнені дослідження про фольклорні 

творі, про творчість Алішера Навої та Лутфі.  Існують також роботи 

оглядового характеру про літературний процес Узбекистану.  Китайські 

вчені всю історію узбецької письмової літератури ділять на кілька етапів.  

Перший етап охоплює період з найдавніших часів до 15 століття.  

Літературознавці Китаю визначають другий етап розвитку узбецької 

літератури в часових рамках з 16 століття до початку 20 століття.  Третій 

етап розвитку узбецької літератури вчені Китаю відносять до 20 століття.  

Автор приходить до висновку, що в Китаї існує недостатньо досліджень 

для глибокого розуміння специфіки узбецької літератури.  Перспективи 

наукової рецепції автор статті бачить в дослідженні поетики художніх 

творів узбецької літератури різних періодів, в репрезентації типологічних 

сходжень та генетичних зв'язків китайської та узбецької літератур. 

Ключові слова: наукова рецепція, період розвитку літератури, 

узбецька література, усна народна творчість. 

 

Ян Минь. Узбекская литература в научной рецепции Китая 

Автор статьи доказывает, что литература занимает огромное место в 

культуре народа, поскольку содержит в себе особенности национального 

менталитета. Уникальность национальной литературы состоит в том, что 

она не только открывает возможности человечеству для изучения 

национальных особенностей разных стран, но и позволяет показать, как 

литературы других стран влияют на эту конкретную литературу и как 

данная национальная литература влияет на литературы других стран. 

Автор статьи пишет о том, что изучение узбекской литературы в Китае 

только начинается. В последние годы в рамках проекта „Один пояс и 

один путь” активизировались сотрудничество и культурный обмен между 

Китаем и Узбекистаном. Большую роль в этом играет научное 

взаимодействие, обусловленное интересом китайских и узбекских 

филологов к художественным произведениям этих стран. Ученые-

литературоведы наметили основные этапы развития этой национальной 

литературы. На сегодняшний день имеются немногочисленные и 

разрозненные исследования о фольклорных произведениях, о творчестве 

Алишера Навои и Лутфи. Существуют также работы обзорного характера 

о литературном процессе Узбекистана. Китайские ученые всю историю 
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узбекской письменной литературы делят на несколько этапов. Первый 

этап охватывает период с древнейших времен до 15 века. Литературоведы 

Китая определяют второй этап развития узбекской литературы во 

временных рамках с 16 столетия до начала 20 века.  Третий этап развития 

узбекской литературы ученые Китая относят к 20 веку. Автор приходит к 

выводу, что в Китае недостаточно исследований для глубокого понимания 

специфики узбекской литературы. Перспективы научной рецепции автор 

статьи видит в исследовании поэтики художественных произведений 

узбекской литературы разных периодов, в репрезентации типологических 

схождений и генетических связей китайской и узбекской литератур. 

Ключевые слова: научная рецепция, период развития литературы, 

узбекская литература, устное народное творчество. 

 

Yan Min. Literature of Uzbekistan in the scientific reception of 

China 

The author of this article proves that literature plays a big role in 

forming the culture of the people. National literature consists of the main 

characteristics of the national mentality. Itis unique, and it helps people learn 

the national characteristics of different countries.  National literature shows 

how other culture influences it and how it influences other cultures.  The 

author writes that the study of the literature of Uzbekistan in China is just 

beginning.  The project “One Belt, One Road” is working successfully in 

China.  This project helps cultural exchange between China and Uzbekistan.  

Philologists from Uzbekistan and China are interested in the development of 

literature in both countries, while Scientists studying each other's art work.  

Today there are articles about the work of the poet Alisher Navoi and Lutfi.  

Some scholars write books on the folklore of Central Asia.  In these works, 

they pay little attention to the folklore of Uzbekistan.  Chinese scientists have 

identified three stages in the development of literature in Uzbekistan.  The first 

stage begins in ancient times and ends in the fifteenth century, the second from 

the sixteenth century to the beginning of the twentieth century, and the third 

from the twentieth century to some modern works in Uzbekistan literature.  

The author proved that in China there is little research on the literature of 

Uzbekistan.  The Chinese reader does not know the literature of Uzbekistan 

well, whereas readers of Uzbekistan know Russian translations of literary 

works of China.  Today in Uzbekistan, the books of Chinese writers are being 

translated into the national language.  Considering its importance for cultural 

exchange between these two countries, the author believes that Chinese 

philologists should study the style, genre, and characters of Chinese art, and 

Scientists look for common ground in both literature works. 

Key-words: scientific reception, period of development of literature, 

Uzbek literature, oral folk art. 
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МАКСИМИ КООПЕРАЦІЇ ГРАЙСА В АНАЛІЗІ 

ЛІНГВІСТИЧНОГО ОБРАЗУ ПЕРСОНАЖА ДЕТЕКТИВУ 

 

Сучасна лінгвістична прагматика приділяє велику увагу не лише 

мовним одиницям, а й тим значенням, які виникають в процесі їх 

використання учасниками спілкування. Комунікація є цілеспрямованою 

діяльністю, яка в процесі створення художніх образів твору має 

стратегічний характер. Так, для реалізації своєї мети, мовець обирає 

словесну форму, найбільш притаманну даній комунікативній ситуації, 

будує висловлювання відповідно до свого завдання, емоційного стану 

комунікантів і інших екстралінгвістичних умов спілкування. У цьому 

випадку його мова містить певні імпліцитні елементи, що збільшують 

смисловий об'єм повідомлення і називаються в лінгвістиці, услід за 

Г. Грайсом, імплікатурами. Імплікатури є частиною комунікативної 

стратегії, вони містять в собі ту інформацію, яку комунікант приховано 

реалізує у висловлюванні за допомогою певних тактик. Така побудова 

діалогу, як виду тексту, що володіє певними мовними засобами і 

допомагає читачеві відтворити образ персонажа, ще недостатньо вивчена 

у філології, що обумовлює актуальність даного дослідження. Особливо 

це стосується детективного жанру, який наразі є затребуваним широкою 

читацькою аудиторією і викликає зацікавленість лінгвістів та 

літературознавців. 

За наявності значної кількості наукових робіт, присвячених 

проблемі комунікації в аспекті мовних стратегій і тактик (Ю. Караулов, 

Л. Семененко, В. Червоних, Р. Якобсон, Р. Лакофф, Ч. Ларсен, Р. Блакар, 

Д. Остін, І. Мельник, Л. Павленко та ін.), а також дослідженню 

лінгвістичної поведінки комунікантів (Т. Анохіна, В. Богданов, M. Eванс, 

Л. Клочко, Дж. Скотт, Дж. Чаннелл та ін.), комплексний аналіз 

імпліцитної (імплікатурної) складової комунікативного акту, особливо на 

матеріалі певнного літературного жанру, ще не був здійснений 

достатньою мірою. У нашій статті ми спробуємо використати дані з 

проблеми дослідження комунікації в аналізі лінгвістичного образу 

персонажу детектива. А саме, метою нашої роботи є опис того, як в 

детективах комунікативні акти корелюють з принципами кооперації 
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Г. Грайса, спрямованими на забезпечення успішності діалогу, що має 

велике значення для створення лінгвістичного образу персонажів. Для 

досягнення поставленої мети ми розглянемо теорію імплікатур і 

принципи кооперації Г. Грайса та випадки їх порушення як засоби 

характеристики комунікативної складової лінгвістичних образів 

персонажів взагалі і в детективі Ф. Дюрренмата „Суддя і його кат” 

зокрема. Такий лінгвістичний аналіз художніх образів твору дасть 

можливість вивчити мовні і позамовні засоби, використані автором для їх 

створення, виявити смислову підтекстову інформацію про персонажів, 

особливості їх авторської інтерпретації.  

Детективна проза, належачи до найпродуктивніших жанрів XX 

століття, залишається популярною і у наш час. Як літературний жанр 

детектив виділяють з першої половини ХІХ ст., коли було опубліковане 

перше детективне оповідання Е.По „Вбивство на вулиці Морг” (1841). 

Характерною рисою творів цього жанру є зображення пов’язаних з 

темою злочину подій, конфліктів, психологічних колізій, складного 

процесу розкриття злочину і торжества справедливості. Що найбільше 

приваблює читача детективу, так це присутня в ньому таємниця, яку він 

намагається розкрити самостійно, слідуючи авторським підказкам, 

розглядаючи психологію персонажів, чому значною мірою сприяє аналіз 

їхнього спілкування. Дійові особи детективу репрезентуюють своєю 

мовою певний людський тип, що поєднує в собі дані про образ людини, 

модель її поведінки, про особливості її мовної особистості. Зазначені 

елементи складають цілісну систему взаємопозв'язаних і 

взаємообумовлених характеристик персонажів, які функціонують 

спільно. Досліджуючи цей аспект лінгвістики, В. Карасик виокремлює 

лінгвокультурний типаж – „узагальнений образ представника певної 

соціальної групи у рамках конкретної культури, який можна впізнати за 

специфічними характеристиками вербальної і невербальної поведінки і 

ціннісною орієнтацію” (Карасик, 2004, с. 88).  

Одним з головних чинників вербальної поведінки персонажів 

детективів є їхнє спілкування, котре можна схарактеризувати як 

цілеспрямований процес, що складається з послідовних комунікативних 

актів. Ці комунікативні акти відповідають художньому задуму автора 

щодо образу його персонажа, тому вони здійснюються протагоністами 

усвідомлено: з урахуванням психології адресата, цілеспрямованості 

повідомлень, конкретної ситуації передачі інформації.  

Комунікативний аспект спілкування у творах детективного жанру 

передбачає активний обмін його учасниками певними уявленнями, 

ідеями, почуттями, інтересами, настроями й установками, тобто 

інформацією, яка не лише передається, а й формується та уточнюється у 

діалозі. Спілкування між персонажами є, насамперед, їх взаємним 

інформуванням, що передбачає налагодження спільної діяльності. Задля 

її здійснення вони мають враховувати комунікативні наміри один одного, 

впливати один на одного засобами мови і долати комунікативні бар'єри, 

які виникають через об'єктивні відмінності (соціальні, політичні, 
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релігійні, професійні) чи спричинюються суб'єктивними психологічними 

чинниками (наприклад, некомунікабельність, неприязне ставлення чи 

недовіра партнерів та ін.). 

Особливою рисою спілкування в детективному жанрі є те, що 

адресант, здійснюючи комунікативний акт, має на увазі значно більше, 

ніж він озвучує. Його мета, щоб адресат зрозумів не лише те, що він 

говорить, але і чому він це говорить, тобто, щоб в результаті 

інтерпретації його повідомлення слухач „отримав спонукання до зміни 

своїх уявлень про навколишній світ (інформація), або до здійснення у 

цьому світі потрібних мовцю змін (прохання або наказ), або до 

очікування якихось подій чи дій в майбутньому (обіцянка, 

попередження)” (Дейк, 1978, с. 293). Адресант обирає найбільш доречну 

в певній комунікативній ситуації мовну форму, будує висловлювання 

так, щоб воно вплинуло на комуніканта, направило його думки чи дії в 

потрібне мовцю русло. Задля зазначеної мети комунікативні акти 

адресанта часто містять приховані (імплікативні) інтенції, ефективно 

виявити і проаналізувати які дозволяє теорія імплікатур і мовної 

кооперації Г. Грайса. 

Поняття „імплікатура” було введене у науку американським 

філософом-аналітиком Гербертом Полом Грайсом з метою проведення 

чіткої межі між тим, що говориться (saying) і тим, що мається на увазі 

(implaying). Цей лінгвістичний феномен привернув до себе увагу 

дослідників після читання Г. Грайсом циклу лекцій в Гарвардському 

університеті в 1967 р. (у рамках William James lectures) і подальшої серії 

публікаці. У своїх статтях науковець акцентує увагу на контекстуально 

обумовлених смислах, детально досліджує відмінності між значеннями 

одиниць мови (слів і речень) і значеннями, які мовець вкладає в ці 

одиниці в кожному індивідуальному акті їх використання і які, за його 

визначенням, „виводяться” слухачами. У статті „Logic and conversation” 

(Логіка і мовне спілкування) (1975) філософ розкриває поняття 

імплікатури як вивідного (інференцьованого), імпліцитного значення.  

За Г. Грайсом, імплікатура вважається прихованою частиною 

значення, а поняття розмовної імплікатури пов'язане з роллю мовця, як 

учасника мовної взаємодії. Виходячи з цього, розмовна імплікатура 

утворюється не в результаті того, що сказано, а того, як сказано, тобто 

самого акту мовлення. Це частина значення не абстрактного речення, а 

конкретного висловлювання, для сприйняття змісту якого необхідно 

аналізувати те, що сказано прямо і що є прихованим (імпліцитним) 

(Грайс, 1985).  

Г. Грайс виділяє два види імпликатур: конвенціональні і 

неконвенціональні конверсаційні (розмовні) імплікатури. 

Конвенціональні імплікатури (conventional implicatures) дозволяють 

визначати зміст завдяки співпраці учасників спілкування і наявності 

загального контексту. На прикладі обраного нами для аналізу детективу 

Ф. Дюрренматта „Палач і його кат” ми можемо продемонструвати це 

явище наступним діалогом: 
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„Wie ist der Wein dieses Jahr, Clenin? ” (Яким є вино цього року, 

Кленін?), – запитує комісар Берлах поліцейського на місці злочину, 

переходячи несподівано з процедури огляду на побутову тематику. 

Поліцейський одразу ж реагує на запитання так, як цього і хотів комісар, 

про що свідчить його наступна схвальна репліка: 

„Gut. Wir können  ihn  ja dann  versuchen” (Добрим. Ми могли б його 

потім також скуштувати). 

„Das  ist  wahr,  ein  Glas  Neuen  möchte  ich  jetzt gerne trinken” (Це 

правда, я би зараз охоче випив би склянку нового вина) (Dürrenmatt, 1955, 

S. 16).  

У неконвенціональних (комунікативних) імплікатурах, навпаки, 

прихований зміст висловлювання може значно відрізнятися від явного 

або навіть йому суперечити (наприклад, на запитання Чанса, що він за 

людина, комісар Берлах відповідає „Ich bin ein großer, alter schwarzer 

Kater, der gern Mäuse frißt” (Я – великий, старий чорний кіт, який охоче 

жере мишей) (Dürrenmatt, 1955, S. 21). Цікаво, що перший склад 

прізвища комісара перекладається як ведмідь (Bär-lach). Цей приклад 

підтверджує тезу Г. Грайса, що, завдяки загальним принципам 

раціональної комунікації, люди здатні одним реченням передати більше, 

ніж просто конвенціональне значення. Тому, на нашу думку, у 

дослідженні детективу слід акцентувати увагу, передусім, на 

комунікативних імплікатурах, які, формуючи зміст висловлювання, є 

складовою (інколи визначальною) стратегії спілкування. 

Комунікативні імплікатури тісно пов’язані з принципом співпраці, 

або „принципом кооперації” (cooperative principle) Г. Грайса, згідно якого 

той, хто говорить, використовує мову максимально ефективно, 

раціонально і кооперативно. Науковець формулює його таким чином: 

„Твій комунікативний внесок на даному етапі діалогу має бути таким, 

якого вимагає спільно прийнята мета (напрям) цього діалогу” (Грайс, 

1985, с. 222). Саме цей принцип, на його думку, будучи підґрунтям 

кожного діалогу, організовує спілкування. Дотримання цього принципу 

очікується від усіх учасників комунікації, якщо їх спільною метою є 

максимально повна передача інформації та взаєморозуміння.  

Слід зауважити, що принцип кооперації ґрунтується на розумінні 

діалогу як спільної діяльності його учасників, кожен з яких робить свій 

внесок у побудову успішної комунікації, орієнтуючись на спільну мету 

спілкування. За визначенням Суслова, „принцип кооперації підводить 

дієве підґрунтя під аналіз прагматичних значень і в той же час надає 

аналізу спілкування когнітивну орієнтацію” (Суслов, 2006, с. 108). 

Виходячи із зазначеного принципу, Г. Грайс сформулював 

правила мовленнєвої поведінка адресанта, дотримання яких дає йому 

можливість безконфліктно мовно взаємодіяти з адресатом на 

міжособистісному рівні. Ця система загальних правил комунікації 

представлена чотирма категоріями з певними постулатами, які в науці 

називають комунікативні максими (maxims) Грайса:  
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1) категорія кількості (Quantity) пов'язана з тією кількістю 

інформації, яку необхідно передати; до цієї категорії належать постулати: 

„Твоє висловлювання повинне містити не менше інформації, ніж 

необхідно (для виконання поточних цілей діалогу)” і „Твоє 

висловлювання не повинне містити більше інформації, ніж вимагається”; 

2) категорія якості (Quality), до якої належить загальний постулат: 

„Прагни, щоб твоє висловлювання було істинним";  

3) категорія відношення (Relation), з якою пов'язаний постулат 

релевантності: „Не відхиляйся від теми”, тобто говори те, що стосується 

справи; 

4) категорія способу (Manner), постулат якої формулюється як: 

„Виражайся ясно" (Грайс, 1985, с.223-224). 

З наведених характеристик бачимо, що перші три постулати 

вказують на те, „про що говорити”, а останній – „як говорити”. 

Дотримання цих постулатів свідчить про прагнення мовця урахувати 

комунікативні потреби адресата, зробити спілкування ефективнішим і 

успішнішим, завдяки комунікативній співпраці з ним.  

Слід зазначити, що для дослідження лінгвістичної складової 

образу персонажа твору продуктивнішим є випадок  порушення ним 

принципів мовної співпраці. Якщо це робиться свідомо, з метою 

справити цільовий вплив на адресата, то дозволяє зробити певні 

висновки стосовно характеру художнього образу. Такі порушення 

можуть зумовлюватися як протиріччям, яке існує між самими максимами 

(наприклад, максима манери вираження суперечить максимі кількості), 

так і навмисними діями мовця – його „комунікативними маніпуляціями” 

(Карасик, 2004, с. 89).  

Конверсаційні імплікатури, комунікативно-стратегічний зміст 

яких варіюється в залежності від навмисно порушеної максими, стають 

засобами досягнення комунікативної мети мовця. Порушення мовцем 

будь-якої однієї максими чи одночасне порушення ним декількох максим 

перетворюється в прагматичний механізм, який дозволяє передавати 

прихований зміст без залучення додаткових мовних одиниць. 

Наприклад, у діалозі, коли Чанс запитав Берлаха, чи знав той, що 

Шмід у день своєї смерті був одягнутий у фрак, знаходимо такі відповіді: 

„Das wußte ich ja gar nicht”, – sagte Bärlach („Я цього зовсім не 

знав”, – сказав Берлах). 

„Ja, haben Sie denn den Toten nicht gesehen?” („ Так, ви що не 

бачили небіжчика? ”). 

„Nein, ich liebe Tote nicht” („Ні, я не люблю небіжчиків”). 

„Aber es stand doch auch im Protokoll” („ Але це ж написано також 

у протоколі”). 

„Ich liebe Protokolle noch wenige” („ Протоколи я люблю ще 

менше”) (Dürrenmatt, 1955, S. 20). 

Порушуючи тут максиму релевантності, Берлах переконаний в 

тому, що трансльоване ним повідомлення буде інтерпретоване адресатом 

як доречне і таке, що узгоджується зі принципом співпраці, хоча і не 
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містить ознаки раціональності та стандартної передбачуваності. Тому 

таке порушення мовцем максими мовної співпраці не призводить до 

комунікативного непорозуміння, а стимулює адресата „адаптувати” 

навіть явно недоречне повідомлення мовця і „перетворити” його в 

комунікативно кооперативне. Стосовно характеристики персонажу, ця 

імплікатура дозволяє дійти висновку, що комісар відчуває себе 

самодостатньою особистістю і фахівцем в криміналістиці, він може бути 

відвертим і не вдавати з себе кращого, ніж є насправді.  

У діалогах досліджуваного нами детективного твору ми 

відмічаємо тісну взаємодію постулатів кількості і якості, оскільки коли 

мовець говорить, не будучи упевненим  в  істинності інформації, він 

намагається обмежити її кількість: 

„Noch nichts aus Biel? ” – fragte Bärlach („ Нічого нового з Білю? ” – 

запитав Берлах). 

„Noch nichts”, antwortete Lutz  („ Ще нічого”, – відповів Луц). 

„Merkwürdig”,  sagte  Bärlach,  „dabei  arbeiten die doch wie wild” 

(„Дивно, – сказав Берлах, – адже вони працюють, як навіжені”) 

(Dürrenmatt 1955, S. 13).  

В останній репліці комісара приховано, з одного боку певну 

недовіру до компетентності колег, з іншого – розуміння того, що в їхній 

професії лише наполегливий пошук може розраховувати на результат, 

що характеризує комісара як досвідченого фахівця своєї справи. 

Прагнучи повідомити більшу кількість інформації, персонаж 

детективу може порушувати постулати якості, способу і релевантності, 

як-от у наступному діалозі:  

Sie wollen mein Alibi? ” („Вам треба моє алібі?”) 

„Nein”, sagte Bärlach („Ні”, - сказав Берлах). 

„Sie trauen mir den Mord nicht zu? ” fragte der Schriftsteller sichtlich 

enttäuscht. 

„Nein”, antwortete Bärlach, „Ihnen nicht”. 

Der Schriftsteller stöhnte: „Da haben wir es wie - der,  die  

Schriftsteller  werden  in  der  Schweiz  aufs traurigste unterschätzt!” 

(Dürrenmatt, 1955, S.77). 

Як бачимо, комісар одночасно порушує три максими спілкування: 

відповідаючи на питання комуніканта стосовно необхідності його алібі, 

він обмежується лише одним словом „Ні”, що є порушенням максими 

кількості. Уточнивши своє запитання („Ви не вірите, що я можу 

вбити?”), адресант отримує ту ж саму відповідь, але конкретизовану 

(„Ні, Ви ні”), яка порушує якість і релевантність спілкування, призводячи 

до його вимушеного завершення. Наразі цей діалог провокує у мовця 

виплеск негативних емоцій до загальних звинувачень усього суспільства 

у відсутності поваги до представників його професії („Письменники у 

Швейцарії трагічним чином недооцінені”). Завдяки імплікатурі цього 

діалогу ми розуміємо незадоволення персонажу власним суспільним 

становищем, його невпевненість у собі та залежність від думки інших. 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 7 (330), 2019_______________ 

110 

 

Порушення постулату необхідної для порозуміння кількості інформації 

у повідомленні мовця нерідко компенсується загальним рівнем знань адресата, 

який накопичуються ним протягом життя або отримується в певних ситуаціях 

спілкування. Це дозволяє йому вгадувати наперед і закінчувати думки 

співрозмовника, передбачати хід подій:  

„Ist bei dir einmal eingebrochen worden, Fritz?” fragte der Kommissär. 

„Wie kommst du darauf?” 

„Nur so”. 

„Einmal war mein Schreibtisch durcheinander”, gestand Hungertobel, 

(Dürrenmatt, 1955, S. 88). 

Цей діалог слугує прикладом порушення максим кількості та 

релевантності, а з точки зору оформлення висловлення є розчленуванням 

потенційно синтаксичного цілого. На успіх такого комунікативного акту 

впливає той фактор, що співрозмовники  ставляться один до одного як до 

рівноправних партнерів по спілкуванню. Вони дотримуються принципу 

співпраці в діалозі, що дозволяє їм почергово розвивати тему розмови, 

реагуючи навіть на неповні репліки один одного. Постільки обидва учасники 

діалогу володіють ситуацію, вони можуть використовувати синтаксично 

неповні висловлювання, називаючи лише істотні смислові компоненти, що 

характеризує їх як друзів, які розуміють одне одного з півслова. 

Тобто, імплікатура, як контекстуально ускладнене повідомлення через 

недотримання принципу співпраці, містить додаткову інформацію про мовця, 

котрий спричинює таке ускладнення з метою здійснення  комунікативного 

впливу на адресата. Також вона дозволяє отримати додаткову характеристику 

адресата, котрий має сприйняти змістовно ускладнене повідомлення і вірно 

(контекстуально) його інтерпретувати.  

Отже, зазначимо, що принципи кооперації Г. Грайса (чи їх порушення) 

дозволяють виділити і проаналізувати використовувані в комунікативних актах 

імплікатури, визначити їх значення і роль в мовній поведінці комуніканта, тому 

можуть ефективно використовуватися для аналізу лінгвістичного образу 

персонажу художнього твору. Перспективним вбачається застосування даної 

методики лінгвістичного аналізу до текстів різних жанрів (наприклад, 

драматичних). 
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Кобзар О. І. Максими кооперації Грайса в аналізі 

лінгвістичного образу персонажа детективу 

У статті розглянуто специфіку формування лінгвістичного образу 

персонажа детективу за допомогою його комунікативних актів. 

Проаналізовано досвід використання теорії імплікатур та кооперації 

Грайса в аналізі комунікативної стратегії мовця. Встановлено, що для 

реалізації своєї мети, мовець обирає словесну форму, найбільш 

притаманну даній комунікативній ситуації, будує висловлювання 

відповідно до свого завдання, емоційного стану комунікантів і інших 

екстралінгвістичних умов спілкування. У цьому випадку його мова 

містить певні імпліцитні елементи, які збільшують смисловий об'єм 

повідомлення. Показано, що спілкування персонажів детективу є 

цілеспрямованим процесом, що складається з послідовних 

комунікативних актів, які здійснюються усвідомлено. Вони враховують 

психологію адресата, мету повідомлень, конкретну ситуацію передачі 

інформації. Таке спілкування передбачає активний обмін його 

учасниками певними уявленнями, ідеями, інтересами й установками, які 

допомагають їм впливати один на одного засобами мови і долати 

комунікативні бар'єри. Адресант, здійснюючи комунікативний акт, має 

на увазі значно більше, ніж він озвучує, наповнює його прихованим 

змістом. В результаті інтерпретації його повідомлення слухач має 

змінити свої уявлення, так, як це потрібно мовцю, або здійснити 

очікувані ним дії. В результаті дослідження з’ясовано, що принципи 
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кооперації Г. Грайса (чи їх порушення) дозволяють виділити і дослідити 

використовувані в комунікативних актах імплікатури, визначити їх 

значення і роль в мовній поведінці комуніканта, Такий лінгвістичний 

аналіз дає можливість вивчити мовні і позамовні засоби, використані 

автором для створення художніх образів, виявити смислову підтекстову 

інформацію про персонажів, особливості їх авторської інтерпретації, 

тому може ефективно використовуватися для аналізу лінгвістичного 

образу персонажу твору.  

Ключові слова: комунікація, мовець, адресат, максими кооперації, 

конверсаційна імплікатура, підтекст. 

 

Кобзарь Е. И. Максимы кооперации Грайса в анализе 

лингвистического образа персонажа детектива 

В статье рассмотрена специфика формирования лингвистического 

образа персонажа детектива с помощью его коммуникативных актов. 

Проанализирован опыт использования теории импликатур и кооперации 

Г. Грайса в анализе коммуникативной стратегии говорящего. Установлено, 

что для реализации своей цели, говорящий избирает словесную форму, 

наиболее подходящую для данной коммуникативной ситуации, строит 

высказывание в соответствии с поставленными заданием, эмоциональным 

состоянием коммуниканта и другими экстралингвистическими условиями 

общения. В этом случае его речь содержит определеные имплицитные 

элементы, которые увеличивают смысловой объем сообщения. Показано, 

что общение персонажей детектива является целеустремленным 

процессом, состоящим из последовательных коммуникативных актов, 

которые осуществляются осознанно. Они учитывают психологию 

адресата, цель сообщений, конкретную ситуацию передачи информации. 

Такое общение предусматривает активный обмен его участниками 

определенными представлениями, идеями, интересами и установками, 

которые помогают им влиять друг на друга средствами языка и 

преодолевать коммуникативные барьеры. Адресант, осуществляя 

коммуникативный акт, имеет в виду значительно больше, чем он 

озвучивает, наполняя его скрытым смыслом. В результате интерпретации 

его сообщения слушатель должен изменить свои представления, так, как 

это нужно вещателю, или осуществить ожидаемые им действия. В 

результате исследования выяснено, что принципы кооперации Г. Грайса 

(или их нарушение) позволяют выделить и исследовать используемые в 

коммуникативных актах импликатуры, определить их значение и роль в 

языковом поведении коммуниканта, Такой лингвистический анализ дает 

возможность изучить языковые и внеязыковые средства, использованные 

автором для создания персонажей, выявить смысловую подтекстовую 

информацию о персонажах, особенности их авторской интерпретации, 

потому может эффективно использоваться для анализа художественных 

образов произведения.  

Ключевые слова: коммуникация, вещатель, адресат, максимы 

кооперации, конверсационная импликатура, подтекст. 
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Kobzar O. I. Grice’s cooperation maxims in the analysis of the 

linguistic image of a detective’s character 

The article considers the forming specific of the linguistic image of a 

detective character by means of his communicative acts. The using experience 

of G. Grice’s implicature and cooperation theory in the analysis of the 

communicative strategy of the speaker has been analyzed. It has been 

established that for realization of his aim, the speaker chooses the verbal form 

that is most suitable for the given communicative situation, builds the 

statement in accordance with the task, the emotional state of the communicant 

and other extra-linguistic conditions of communication. In this case, his 

speech contains certain implicit elements that increase the semantic volume of 

the message. It has been determined that the communication of the detective’s 

characters is a purposeful process consisting of successive communicative acts 

that are carried out consciously. They take into account the psychology of the 

addressee, the purpose of the messages, the specific situation of the 

information’s transfer. Such communication provides for the active exchange 

of its participants with certain ideas, interests and attitudes that help them 

influence each other by means of language and overcome communication 

barriers. The addressee, carrying out a communicative act, has in mind much 

more than he says, fillies it with hidden meaning. As a result of interpreting 

his message, the listener should change his ideas, as the broadcaster needs it, 

or carry out the actions how he expects. As a result of the study, it was found 

that the principles of G. Grice’s cooperation (or their violation) allow us to 

identify and study the implicatures used in communicative acts, to determine 

their meaning and role in the linguistic behavior of a communicant. Such 

linguistic analysis makes it possible to study the linguistic and extra-linguistic 

means used by the author to create of artistic images, to reveal semantic 

subtext information about the characters, the features of their author’s 

interpretation. Therefore it can be effectively used to analyze the linguistic 

image of the character in a work. 

Keywords: communication, broadcaster, addressee, maxims of 

cooperation, conversional implicature, subtext. 
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WIRKUNG DER NUTZUNG VON DIGITALEN  

MEDIEN IM DEUTSCHUNTERRICHT  

 

Die digitalisierte Welt verändert das Lernen wie kaum eine 

gesellschaftliche Entwicklung zuvor. Was bedeutet das für die Bildung der 

Zukunft? Wie können wir von den Möglichkeiten der Digitalisierung 

profitieren? Und wo ist Vorsicht geboten? Die Aktualität des Artikels besteht 

darin, dass diese Fragen den pädagogischen Alltag von der Schule über die 

Ausbildung und Hochschule bis hin zur beruflichen Weiterbildung berühren.  

Im vorliegenden Beitrag wird die Frage diskutiert, in welcher Weise 

digitale Medien schulische Lehr- und Lernprozesse wirkungsvoll unterstützen 

können.  

Zur Klärung der Frage nach Wirkungen digitaler Medien im Unterricht 

ist es zielführend, zunächst Faktoren zu bestimmen, die auf solche Wirkungen 

potenziell Einfluss nehmen. Unterricht kann als ein Interaktionsgeschehen 

zwischen Lehrenden und Lernenden verstanden werden, in dem 

Lernaktivitäten von Schülerinnen und Schülern durch spezifische 

Lehraktivitäten (von Lehrpersonen) angeregt und unterstützt werden 

(Tulodziecki, 2009). In die damit verbundenen Lehr- und Lernprozesse 

können digitale Medien als Instrument (didaktisch) und als (Lern-)Gegenstand 

(erzieherisch) eingebunden werden. In didaktischer Hinsicht stellen digitale 

Medien Lernmaterialien bzw. Lernwerkzeuge dar. Als Gegenstand eines 

Unterrichtsprozesses werden digitale Medien in reflektierender Weise (z.B. im 

Hinblick auf potenzielle Gefahren in sozialen Netzwerken, in Bezug auf 

Fragen des Datenschutzes usw.) thematisiert – diese Perspektive soll hier 

allerdings nicht weiter verfolgt werden (s.o.). In vereinfachter Form lassen 

sich damit im Hinblick auf die Frage nach Wirkungen digitaler Medien im 

schulischen Unterricht vier konstitutive Faktoren benennen: 

• die digitalen Medien bzw. Medienangebote selbst, 

• die Unterrichtsprozesse, in die die Medienangebote eingebunden sind, 

und 
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• die am Unterricht unmittelbar beteiligten Akteure, d.h. Lehrpersonen 

und Lernende. Um die direkte oder indirekte Einflussnahme dieser Faktoren 

auf mögliche Lernergebnisse von Schülerinnen und Schülern einschätzen zu 

können, müssen die Faktoren weiter differenziert werden (vgl. Abbildung 1): 

• Digitale Medien: Ein digitales Medienangebot lässt sich durch 

verschiedene Merkmale und Eigenschaften beschreiben, die für die Wirkung 

des Angebots einzeln oder in Wechselwirkung mit anderen Bedeutung haben. 

So ist ein Medienangebot, z.B. ein Lernprogramm, durch spezifische Inhalte, 

Zielvorstellungen, Darstellungsformen, Ablauf- und Navigationsstrukturen, 

Interaktivitätseigenschaften, Kodierungsarten, angesprochene 

Sinnesmodalitäten, verwendete Gestaltungstechniken oder lerntheoretische 

Implikationen gekennzeichnet. Je nach Angebot können einzelne dieser 

Eigenschaften dabei größere oder geringere Bedeutung haben, bspw. 

würde ein digitales Medium, das einen Werkzeugcharakter hat (z.B. ein 

Textverarbeitungsprogramm oder ein Videoschnitt-Tool), keine 

Inhaltskomponente oder spezifische Zielvorstellungen aufweisen, sodass diese 

Aspekte nicht zum Tragen kämen. Andererseits wären bei einem 

Lernprogramm die Ablauf- bzw. Interaktionsstrukturen oder die 

Darstellungsformen besonders relevant. 

• Lehrpersonen: Lehrerinnen und Lehrer zeichnen sich durch Expertise 

im Bereich der Fachwissenschaft, der Fachdidaktiken und der 

Bildungswissenschaften aus. Darüber hinaus besitzen 

sie – ebenfalls in mehr oder minder ausgeprägter Weise – mediendidaktische 

Kompetenz, sie haben ein spezifisches Professionsverständnis, verfügen über 

Werthaltungen und Einstellungen, die in jeweils unterschiedlicher Weise 

Einfluss auf die Gestaltung von Lehr-Lernsituationen, mittelbar also auch auf 

die Unterrichtsprozesse nehmen können. 

• Lernende: Auch Schülerinnen und Schüler lassen sich durch 

spezifische Eigenschaften und Merkmale beschreiben, z.B. ihr 

themenspezifisches oder überfachliches Vorwissen, ihre kognitiven 

Ressourcen bzw. intellektuellen Kapazitäten, ihre Wertauffassungen und 

Einstellungen sowie ihre soziokulturellen Hintergründe, also etwa die 

Bildungsnähe oder Bildungsferne ihres Elternhauses, die ökonomischen 

Bedingungen, unter denen sie aufwachsen, usw. 

In Bezug auf spezifische Eigenschaften von Medienangeboten gibt es 

relativ gut gesicherte empirische Daten darüber, inwieweit sich 

Codierungsarten bzw. Sinnesmodalitäten auf den individuellen Lernerfolg 

auswirken. Codierungsarten lassen sich in abbildhaft und symbolisch 

unterscheiden (also bspw. Graphiken, Schaubilder, Fotos etc. und Texte, 

graphische Symbole etc.). In Bezug auf Sinnesmodalitäten werden visuelle 

und auditive Formen unterschieden. Der Lernerfolg wird in der Regel als 

Wissenszuwachs, verbesserte Problemlösungsfähigkeit oder bessere 

Transferfähigkeit definiert. Die empirischen Ergebnisse in diesem Bereich 

sind deshalb besonders interessant, weil sie auch eine entsprechende 

theoretische Basis haben. Sowohl die generative Theorie multimedialen 

Lernens (Mayer, 2001) als auch die sogenannte Cognitive Load Theory 
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(Sweller, 2005) lassen die empirischen Befunde gut erklären. Gleichzeitig 

können die empirischen Ergebnisse als Gestaltungsregeln für multimediale 

Lernangebote herangezogen werden. Sie stellen heute Standards in der 

Entwicklung von multimedialen Angeboten dar. Im Einzelnen handelt es sich 

dabei um nachfolgende Ergebnisse. 

 

 
Ein höherer Lernerfolg – in Bezug auf Wissenserwerb, 

Problemlösefähigkeiten bzw. Transferfähigkeit – ist dann zu erwarten, wenn: 

• Informationen als Text und Bild präsentiert werden, als wenn sie nur 

als Text dargeboten werden, 

• Illustrationen zu einem Text als kommentierte Illustrationen 

dargeboten werden, als wenn die Illustrationen unkommentiert sind, 

• Informationen in Text und Bild integriert (in räumlicher Nähe 

zueinander) präsentiert werden, als wenn zunächst der Text und anschließend 

die Illustrationen dargeboten werden. Dabei ist grundsätzlich unterstellt, dass 

es sich um potenziell lernfördernde Bilder bzw. Illustrationen handelt. 

In Bezug auf Sinnesmodalitäten ist festzuhalten, dass ein höherer Lernerfolg 

dann zu erwarten ist, wenn: 

•Informationen auditiv (als gesprochener Text) und visuell (als Bild 

oder als Animation) präsentiert werden, als wenn sie nur visuell (als 

geschriebener Text und als Bild bzw. als Animation) oder nur auditiv (als 

gesprochener Text) dargeboten werden, 

• Informationen auditiv (als gesprochener Text) und visuell (als 

Animation) simultan präsentiert werden, als wenn sie auditiv (als 

gesprochener Text) und visuell (als Animation) nacheinander dargeboten 

werden, 

• Informationen visuell (als geschriebener Text und als Animation) in 

räumlicher Nähe zueinander (integriert) präsentiert werden, als wenn sie 

räumlich getrennt dargeboten werden (Mayer, 2001). 
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Ergänzen lässt sich, dass die audiovisuelle Präsentation von 

symbolisch-verbal codierten und abbildhaft codierten Informationen 

(d.h. gesprochener Text in Verbindung mit einer Animation) den 

Wissenserwerb mehr unterstützt, als wenn die gleiche symbolisch-verbal 

codierte Information zusätzlich (redundant) visuell (d.h. als schriftlicher Text) 

dargestellt wird. Die empirischen Daten wurden in der Regel in 

experimentellen Studien gewonnen, d.h. dass bei der Übertragung auf 

schulische Kontexte berücksichtigt werden muss, dass mögliche 

Einflussfaktoren – wie sie in experimentellen Settings ausgeschaltet und 

kontrolliert werden – zu möglichen Verzerrungen führen können. 

Zahlreiche explorative Studien zeigen, dass Wirkungen des 

Medieneinsatzes auch in überfachlichen Kompetenzbereichen Niederschlag 

finden. So zeigt sich bspw. im Zusammenhang mit Laptop- bzw. Notebook- 

oder Tablet-Projekten, dass bei Schülerinnen und Schülern 

• motivationale Effekte (Schaumburg, 2007), 

• stärkere Kooperation (Tutty, 2006; Kolle, 2008), 

• höhere Medienkompetenz  

• stärkere Selbststeuerung oder  

• höhere kognitive Komplexität (Grafe, 2008) erzielt werden können. 

Dabei ist allerdings anzumerken, dass motivationale Effekte z.T. zeitlich 

begrenzt sind, insbesondere dann, wenn sich der Effekt lediglich auf das 

technische Artefakt, d.h. auf den Umgang mit dem Gerät, bezieht, und dass 

Medienkompetenz hier nicht in einem umfassenden Sinne verstanden wird, 

sondern insbesondere in Bezug auf die Vertrautheit und Routiniertheit im 

Umgang mit den technischen Geräten. 

Explorative Studien sind Fallstudien, die nicht repräsentativ sind und 

damit keine verallgemeinerbaren Aussagen zulassen. Damit ist ein 

Grundsatzdilemma der empirischen Sozialforschung angesprochen, dass 

verallgemeinerbare Aussagen zu einzelnen Wirkungsfaktoren nur unter 

kontrollierten experimentellen bzw. quasi-experimentellen Bedingungen 

erzielt werden können, die aber gerade nicht der schulischen (Alltags-)Realität 

entsprechen. Damit ist fraglich, inwieweit in solch kontrollierten Designs 

gewonnene Ergebnisse auf schulische Lehr- und Lernsituationen übertragen 

werden können. Entsprechend sind – in Bezug auf die Frage der Wirkung von 

digitalen Medien im Unterricht – repräsentative Studien nicht grundsätzlich 

höher einzuschätzen als explorative Studien. Letztere haben den Vorteil, dass 

sie unter authentischen Bedingungen stattfinden, wenngleich diese 

Bedingungen nicht für alle Lehr-Lernsituationen verallgemeinert werden 

können. Wenn allerdings entsprechende Studien (Grafe, 2008) hinreichend gut 

dokumentiert und auch spezifische Nebenwirkungen oder Nebeneffekte 

diskutiert werden, sind sie – neben den zentralen Ergebnissen im Sinne der 

gemessenen Effekte – auch für andere Lehr-Lernsituationen relevant, wenn 

anhand der Dokumentation der Studie Außenstehende nachvollziehen können, 

ob die Rand- bzw. Rahmenbedingungen mit den eigenen Bedingungen vor Ort 

vergleichbar sind. Insofern stellt sich grundsätzlich die Frage, ob es sinnvoll 

oder zielführend ist, eher experimentell angelegte Studien mit dem Ziel 
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generalisierbarer Aussagen unter Ausschaltung vieler unterrichtsrelevanter 

Variablen anzustreben oder empirische Evidenz in explorativen Studien in 

authentischen Lehr-Lernumgebungen unter möglichst differenzierter 

Beschreibung der Rahmenbedingungen zu suchen. Mit Blick auf explorative 

Studien lässt sich sowohl für den überfachlichen Bereich als auch in einzelnen 

Fällen für fachspezifische Kompetenzen eine entsprechende Wirkung 

ausmachen. 

Damit digitale Medien im Unterricht Wirkung entfalten können, bedarf 

es einer offenen und gegenüber technischen wie didaktischen Entwicklungen 

aufgeschlossenen Grundhaltung sowie entsprechender medienpädagogischer 

Kompetenzen bei Bildungsverantwortlichen. Es geht nicht um die Umsetzung 

einer punktuellen medieninduzierten Revolution, sondern um 

die Fähigkeit und Bereitschaft, pädagogische Formen des Lehrens und 

Lernens unter sich wandelnden technischen Rahmenbedingungen ständig 

weiterzuentwickeln. Die Entwicklung und Kultivierung einer solchen 

Grundhaltung und entsprechender Kompetenzen stellt eine Herausforderung 

über alle Ausbildungsphasen von Lehrkräften hinweg dar (Studium, 

Vorbereitungsdienst, Berufseinstiegsphase, Fort- und Weiterbildung). 
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Бледнова О. Г. Вплив використання медійних засобів на 

уроках німецької мови 

У сучасному світі медійні засоби стали чинником, який об’єднує 

людину і культуру, робить культуру доступною та поширює її. Сьогодні 

процес виховання набуває особливого значення в контексті тих аспектів 

медійних засобів, що пов’язані із соціалізацією, оскільки вони входять у 

виховну дійсність сучасної людини. Результатом поступу цивілізації, а 

отже, інформаційного прогресу, є якісні та кількісні зміни освітніх 

технологій, які створюють можливості для застосування нових 

дидактичних засобів у навчальному процесі з метою формування 

особистості та її ефективного функціонування в суспільному 

середовищі.  Медійні засоби в освіті виконують три головні функції: 

навчально-пізнавальну, що вирізняється різноманітністю інформації, яку 

передають за допомогою малюнків, слів, звуків, дій. У цьому разі 

динаміка передачі інформації сприяє розвитку абстрактноуявної сфери та 

активності учня; емоційно-освітню, яка стосується залучення до процесу 

пізнання світу особистості людини та її психічних процесів. Вона 

виконує важливу роль у процесі виховання та соціалізації шляхом 

формування системи вартостей, переконань і життєвої позиції; 

діяльнісно-інтеракційну, яка наявна в моторній і комунікативній 

діяльності людини внаслідок формування вмінь та мануальних навичок, 

а також у спілкуванні й обміні інформацією. В результаті дослідження 

з’ясовано, що медійні засоби стали важливою складовою та запорукою 

ефективного навчального процесу в учбових закладах, й зараз на них 

покладається задача заохотити учнів до навчання як такого й не тільки в 

аудиторний час. Негативними ж аспектами тут виявляються зменшення 

безпосереднього контакту та живої комунікації, що у разі менш 

самоорганізованих та соціально адаптованих осіб може призвести до 

зниження рівня знань.  

Ключові слова: медійні засоби, навчання, вміння, навички. 

 

Бледнова О. Г. Влияние использования цифровых технологий 

на уроках немецкого языка 

В современном мире цифровые технологии стали фактором, 

который объединяет человека и культуру, делает культуру доступной и 

распространяет ее. Сегодня процесс воспитания приобретает особое 

значение в контексте аспектов цифровых технологий, связанных с 

социализацией, поскольку они входят в воспитательную 

действительность современного человека. Результатом прогресса 

цивилизации, а следовательно, информационного прогресса, являются 

качественные и количественные изменения образовательных технологий, 

которые создают возможности для применения новых дидактических 
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средств в учебном процессе с целью формирования личности и ее 

эффективного функционирования в общественной среде.  Цифровые 

технологии в образовании выполняют три главные функции: учебно-

познавательную, отличающуюся разнообразием информации, которую 

передают с помощью рисунков, слов, звуков, действий. В этом случае 

динамика передачи информации способствует развитию абстрактного  

восприятия и активности ученика; эмоционально-образовательную, 

которая касается вовлечения в процесс познания мира личности человека 

и его психических процессов. Она выполняет важную роль в процессе 

воспитания и социализации путем формирования системы ценностей, 

убеждений и жизненной позиции; деятельностно-интеракционную, 

которая имеется в моторной и коммуникативной деятельности человека 

вследствие формирования умений и мануальных навыков, а также в 

общении и обмене информацией. В результате исследования выяснено, 

что цифровые технологии стали важной составляющей и залогом 

эффективного учебного процесса в учебных заведениях, и сейчас на них 

возлагается задача привлечь учеников к обучению как таковому и не 

только в аудиторное время. Негативными же аспектами здесь 

обнаруживаются уменьшение непосредственного контакта и живой 

коммуникации, что в случае менее самоорганизующихся и социально 

адаптированных лиц может привести к снижению уровня знаний.  

Ключевые слова: медийные средства, обучение, умения, навыки. 

 

Blednova O. H. The Impact of Using Digital Technologies in 

German Lessons 
In today's world, digital technologies have become a factor that unites 

people and culture, makes culture accessible and diffuses it. Today, the 

upbringing process is acquiring special significance in the context of aspects 

of digital technologies related to socialization, since they are part of the 

upbringing reality of modern man. The result of the civilization progress, and 

consequently, of information progress, is the qualitative and quantitative 

changes in educational technologies that create opportunities for the use of 

new didactic tools in the educational process with the aim of creating a 

personality and its effective functioning in the public environment. Digital 

technologies in education have three main functions: educational and 

cognitive, characterized by a variety of information that is transmitted using 

drawings, words, sounds, actions. In this case, the dynamics of information 

transfer contributes to the development of abstract perception and activity of 

the student; emotional and educational, which relates to the involvement in the 

process of cognition of the world of a person’s personality and its mental 

processes. It plays an important role in the process of education and 

socialization by forming a system of values, beliefs and attitudes; activity-

interactive, which is available in motor and communicative activity of a 

person as a result of the formation of ability and manual skills, as well as in 

communication and information exchange. As a result of the study, it was 

found out that digital technologies have become an important component and 
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the key to an effective educational process in educational institutions, and now 

they are entrusted with the task of attracting students to study as such, and not 

only in classroom time. Negative aspects here reveal a decrease in direct 

contact and lively communication, which in the case of less self-organizing 

and socially adapted persons can lead to a decrease in the level of knowledge. 

Key words: media resources, training, ability, skills. 
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TRAINING COURSE FOR STUDENTS PHILOLOGISTS SCIENTIFIC 

WRIGHTING SKILLS DEVELOPMENT  

 

The article focuses on the methodology of a course in academic writing 

and translation for philologists. It is difficult to overestimate the role of 

translation and translator in modern world: increasing number of international 

contacts in different areas and activities of international correspondence, 

cultural and scientific links as well as sharply increased volume of 

international trade and diplomatic relations. Cultural ties between peoples 

have expanded, and international tourism has become massive. It is clear that 

such rapprochement of peoples would not have been possible without 

translation and translators who act as intermediaries between people speaking 

different languages. It should be mentioned that generally recognized language 

of international communication in the scientific and educational community is 

English. Modern conditions require people engaged in intellectual work to 

know any foreign language, as intensive scientific and other contacts imply 

direct both oral and written communication of communicants. Obviously, it 

needs to be trained. The analysis of the scientific and methodological literature 

has shown that the issue of teaching translation as a whole and teaching 

academic writing in particular has traditionally been of considerable interest. 

Among the specialists who created the school of translation should be called 

L. Barkhudarov, V. Komissarov, L. Latyshev, Ya. Retsker, R. Minyar-

Beloruchev, I. Korunets, V. Karaban and many others. Among foreign experts 

it can be named S. Campbell, J. C. Catford, J. Munday, E. Nida, H. C. Barik, 

A. I. Bartolomé, G. Cabrera, R. Chriss, Y. Gambier, D. A. Garretson, 

I. Garcia, who have made an undoubted contribution to the development of 

translation studies.  

The primary aim of this paper is to discuss modern concept of teaching 

academic writing skills and the formation of professional translation 

competence in the training of specialists in higher education. The author will 

rely primarily on reviewing the already existing body of literature. The article 

presents theoretically justified requirements for the teaching academic writing 

of linguistic students. This information can be helpful for the organization of 

work with the students whose specialty is translation.  
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The changed world put forward new requirements for foreign language 

proficiency as it is becoming more open and globalized. The last decade has 

created a need for many people to master a foreign language, regardless of 

what they do. Most important part of scientific publications is published in 

English. Each article published in journals should be accompanied by an 

annotation and keywords in English. Experience has shown that one of the 

main problems is not so much related to the fact that it is necessary to write in 

a non-native language, and how correctly and logically in accordance with the 

norms of the international scientific community to write scientific articles in 

general. Back in the early 1970s, Paul Orgölen, one of Canadian most 

prominent researchers in the field of history and translation theory, wrote: 

“The task of the translator is to transfer the text from one language to another, 

trying to transmit as accurately as possible the message it contains. But since 

in order to translate well, one must first understand correctly and since an 

interpreter cannot be required to be a walking encyclopedia, the profession of 

an interpreter, like many others, involves some specialization. Therefore, there 

are art translators, technical, legal, advertising translators, etc.” ( Garbovsky, 

2004, p. 161). The importance of studying the language of the specialty, 

however, is productive and learning professionals in translation skills, both 

interpretation and translation. At the same time, taking into account the 

experience of Canadian colleagues, specialization in training of interpreters for 

professional activities walking to lead “not only by thematic approach, but 

also by types translation activities and in which direction translation is under 

way”       ( Garbovsky, 2004, p. 163) Since philologists first need to submit the 

results of their research in writing the course should be based on the 

development of translation techniques. There are long and successful courses 

of study in the scientific writing for mathematicians and physicists, biologists 

and chemists, and there is a need to create a special course of written scientific 

speech for scientists-philologists, which will include training in the writing of 

scientific articles in English in accordance with international requirements. 

The basis of the course is the formation of an academic vocabulary for the 

students, the study of speech characteristics of modern scientific discourse, the 

development of academic writing skills. Thus, the main purpose of the course 

of scientific writing and translation for philologists is to develop the ability to 

write scientific works in English (from the translation of the title and 

keywords to the writing of articles in English). To achieve this goal, the 

following objectives must be achieved: 

• development of skills to work with academic English language texts; 

• study of requirements of academic writing, basic principles and rules 

of its functioning; 

• study of functional and semantic connections in academic letter; 

• essay writing training: text stylistics, text structure, development of 

critical thinking and reasoning skills; 

• study of professional vocabulary; 
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• familiarity with the features of the scientific style (including its 

grammatical and syntax features), the structure of the scientific article and its 

sections;  

• familiarity with the basic requirements for scientific articles by 

foreign publishers. 

The course should be designed for the initial level of students (C1) 

according to the Pan-European Scale of Foreign Language Proficiency Levels 

(Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)). In 

order to create this training course, it is necessary to determine which types of 

articles have been adopted by the international scientific community. 

We have to mention the fact that there are so-called two types of 

scientific articles: primary and secondary ones. The primary scientific article is 

considered an article describing original study and published in peer-reviewed 

scientific journal, where it can be published only once. The concept of 

"valid/primary scientific publication/literature” was gradually issued. It can be 

translated as a reliable, correct, fit, primary, legitimate or mainstream scientific 

publication. Secondary scientific literature includes review papers, which are 

also published in peer-reviewed journals. The review articles are devoted to 

the analysis of previously published articles related to general topics. There 

are journals that publish only overview articles. They are intended for 

generalization, summation, the analysis, assessment and synthesis of earlier 

published information in primary publications. It was a mistake to believe that 

the review articles contained nothing new. On the contrary new theories can be 

formulated, new ideas or even paradigm is put forward and they are very much 

referred to in other articles.  

Traditionally, the structure of scientific work contains the following 

components: introduction, main part, conclusions, list of used literature, and 

list of conditional abbreviations, list of sources used and application. A 

scientific article is one of the main types of scientific work. It contains a 

presentation of the intermediate or final results of the scientific study, covers a 

specific separate question on the topic of the study, records the scientific 

priority of the author, and makes scientific materials available to specialists. 

Scientific article is presented in edited and completed form. If the scientific 

text is poorly written even a well-conducted research might be prevent from 

publication. If the article has not been accepted for publication among other 

reasons influences the refusal may be mentioned non-authentic English used 

by the author. Correct grammatical forms and term and clichés usage 

significantly affected the quality of the proposed article. The necessary 

requirements are published in several numbers of journals to help authors to 

formalize the scientific study in accordance with these requirements. At 

present, the contribution of individual scientists, organizations and even entire 

countries to the development of science is estimated, among other things, by 

the number and citation of scientific publications. 

Modern scientific publications are characterized by some features. 

Most journal articles on original research are written according to a certain 

format and consist of the following sections: title, abstract introduction, 
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materials and methods (theoretical basis), results, discussion, 

acknowledgements, references. This format is abbreviated IMRAD 

(Introduction, Methods, Results, and Discussion). Sometimes the letter A, 

which stands for Abstract, is added to the acronym IMRAD, and an AIMRAD 

is obtained. The internal structure of the sections of the scientific article will 

be discussed in more detail below. If the article is devoted to theoretical 

problems the methods section is replaced by theoretic basis. The text of the 

publications contains complete references to other scientific works, so that the 

reader can find the work referred to (references, citations) on his own. The 

publications use illustrations that are described in the text (tables, charts, 

schematic, diagrams, graphs, line-drawings, images). There is a detailed 

description of how the results were obtained and how the author(s) came to the 

conclusions of the publication (methods, materials). Publications in peer- 

reviewed journals are the most valuable. In such a journal, manuscripts of 

articles are published only after being critically reviewed and approved by at 

least two specialists (reviewers). The publication is constantly publicly 

available to all readers without any restrictions (permanent availability for 

public). 

Practical training assumes: 

• study of academic vocabulary, speech patterns, characteristic of 

English-language scientific discourse; 

• development of academic writing skills; 

• development of educational cognitive skills. 

Independent work of trainees consists of: 

• planning and evaluation of their educational activities based on 

individual educational characteristics; 

• performing written tasks, including writing works required in the 

course. (writing annotations, theses, scientific article, etc.). 

An approximate course outline can be like that: 

a) introductory lesson: familiarity with the goals and 

objectives of the course recommended by literature, dictionary bases, 

the concept of copyright, the index of scientific citation and 

bibliography. 

b) content of classes 

c) familiarization with some dictionaries . 

All modern dictionaries have electronic versions. They exist in both 

off-line CD versions and on-line mode. 

Some exercises can demonstrate the training process. For example: 

Look at the following extracts from the beginning of books and record the 

bibliographic details: author, date, title, edition, place of publication in the 

table below. 

Next level of training can be devoted to the analysis of bibliographic 

data and the title of the scientific article: narrow (specific title) and wide 

(general title) title. 

Content of classes will include the following information: 

The main requirement for the title of the article is brevity and clarity. 
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The maximum length of the header is 10 - 12 words. The title should 

be meaningful, expressive, reflect the content of the article. 

When selecting the title of an article, the following general 

recommendations must be followed: 

1. The title must be informative. 

2. The title should attract the attention of the reader. 

3. In the title, as in the whole article, it is necessary to strictly adhere to 

the scientific style of speech. 

4. It should clearly reflect the main topic of the study and not mislead 

the reader about the issues addressed in the article. 

5. The title should include some of the keywords reflecting the 

substance of the article. It is desirable that they stand at the beginning of the 

headline. 

6. Only common abbreviations can be used in the header. 

7. When translating the title of an article into English the types of 

exercise can be: 

Examine the following “broad” titles (Study the following general 

titles). 

Examine the following “narrow” titles (Study the following specific 

titles). 

Title this article (Entity the article). 

( Examples of tasks are borrowed from the manual by A.Minyar-

Belorucheva  (Minyar-Belorucheva, 2011, p.7 – 9). Familiarity with 

requirements to scientific article, MRAD-format, formation of practical skills 

of writing annotation, outline of article, keywords. 

Content of classes MRAD-format is based on a very simple logic. The 

sections of the article are kind of answer natural questions. The first question 

is “What is the problem of the study?” The answer should be contained in the 

Introduction. The next question is “How was the problem studied?” This 

question is answered in the Methods section. “What are the main findings or 

even discoveries?” Look for a response in the Results section. “What do the 

results mean?”  The answer is in the Discussion section. In addition, any 

article begins with a title, followed by a list of authors, their place of work and 

address, the place where the study is to be submitted. Then follows Abstract, 

Summary, Resume, which is a very brief statement of the content of the article 

and at the end of which you can find keywords (key words). After the 

Abstract, the article itself begins (paper body). Most often at the end of the 

article, after the Discussion section, Thanks are placed (How to write and 

publish an article in an international scientific journal: methodological 

recommendations, 2011, p. 23). 

Types of exercises: 

• Study the following model essay. 

• Write a key sentence for each of the following topics. 

• Find topic and supporting ideas in the following sentences. 

• Rewrite the following “weak” paragraph by answering the questions 

and using those answers within the paragraph. 
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(Examples of tasks are borrowed from the manual by A. Minyar-

Belorucheva (Minyar-Belorucheva, 2011, page 51 – 83). 

In summary, it should be noted that the course of special writing and 

translation is certainly necessary for scientists-philologists who want to 

introduce the results of their research to the world scientific community. This 

article reflects only the first Course development phase, it is planned to be 

continued and tested ESP course for philologists in Luhansk national 

university, at foreign languages department. 
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Демченко Н. О. Курс для навчання розвитку навичок 

наукового письмового мовлення студентів філологів 

Статтю присвячено проблемі навчання наукової писемного 

мовлення. Аналізуються можливості створення і апробація курсу, 

спрямованого на вирішення цього завдання. Проаналізовано досвід 

зарубіжних колег, які вирішують цю проблему. Число міжнародних 

контактів зростає дуже швидко, різко збільшується обсяг інформації, 

якою обмінюються люди. 
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Обмін інформацією відбувається як в усній формі мови, так і в 

письмовій. При обміні науковою інформацією це відбувається 

здебільшого в письмовій формі. Така форма спілкування вимагає 

володіння певними лінгвістичними навичками письмовій мови. Она має 

свої особливості. Загальновизнаною мовою міжнародного спілкування в 

науково-освітньому співтоваристві є англійська. Вчені обмінюються 

результатами своїх досліджень, публікуючи їх у вигляді статей, тез, 

дисертаційних робіт, монографій. Як показує досвід, головні проблеми 

пов'язані не стільки з тим, що доводиться писати нерідною мовою, а з 

тим, як правильно і логічно відповідно до норм міжнародного наукового 

співтовариства писати наукові статті. Незаперечна важливість вивчення 

професійної мови галузі, однак, продуктивним є і навчання фахівців 

навичкам перекладу, як усного, так і письмового. Оскільки вченим-

філологам в першу чергу необхідно представляти результати своїх 

досліджень в письмовій формі, то і створюваний курс буде заснований на 

відпрацюванні прийомів письмового перекладу, який буде включати в 

себе навчання написання наукових статей англійською мовою відповідно 

до міжнародних вимог. Основу курсу становить формування в учнів 

академічного вокабуляра, вивчення речевих оборотів, характерних для 

сучасного наукового дискурсу, розвиток умінь академічного письма. 

Основна мета навчального курсу наукового письма та письмового 

перекладу для філологів – розвинути вміння писати наукові роботи 

англійською мовою (починаючи з перекладу назви і ключових слів і 

закінчуючи написанням статей на англійській мові). В результаті 

проведеного аналізу було розроблено пробний курс, для навчання 

письмової наукової мови студентів філологів, який вимагає практичної 

апробації і подальшого вдосконалення для широкого впровадження в 

процес навчання. 

Ключові слова: теорія перекладу, англійська мова для спеціальних 

цілей, англійська для наукових цілей, методика навчання письмової 

наукової мови, науковий дискурс, наукова стаття. 

 

Демченко Н. А. Курс для обучения развития навыков научной 

письменной речи студентов филологов 

Статья посвящена проблеме обучения научной письменной речи. 

Анализируются возможности создания и апробация курса, 

направленного на решение этой задачи. Проанализирован опыт 

зарубежных коллег, решающих эту проблему. Число международных 

контактов растет очень быстро, резко увеличивается объем информации, 

которой обмениваются люди. Обмен информации происходит как в 

устной форме речи, так и в письменной. При обмене научной 

информацией в основном это происходит в письменной форм. Такое 

общение требует владения определенными лингвистическими навыками 

письменной речи. Она имеет свои особенности. Общепризнанным 

языком международного общения в научно-образовательном сообществе 

является английский. Ученые обмениваются результатами своих 
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исследований, публикуя их в виде статей, тезисов, диссертационных 

работ, монографий.  Как показывает опыт, главные проблемы связаны не 

столько с тем, что приходиться писать на неродном языке, а с тем, как 

правильно и логично в соответствии с нормами международного 

научного сообщества писать научные статьи. Неоспорима важность 

изучения подъязыка специальности, однако, продуктивным является и 

обучение профессионалов навыкам перевода, как устного, так и 

письменного. Поскольку учёным-филологам в первую очередь 

необходимо представлять результаты своих исследований в письменной 

форме, то и создаваемый курс будет основан на отработке приёмов 

письменного перевода, который будет включать в себя обучение 

написанию научных статей на английском языке в соответствии с 

международными требованиями. Основу курса составляет формирование 

у обучаемых академического вокабуляра, изучение речевых оборотов, 

характерных для современного научного дискурса, развитие умений 

академического письма. Основная цель учебного курса научного письма 

и письменного перевода для филологов – развить умение писать научные 

работы на английском языке (начиная с перевода названия и ключевых 

слов и заканчивая написанием статей на английском языке). В результате 

проведенного анализа был разработан пробный курс, для обучения 

письменной научной речи студентов филологов, который требует 

практической апробации и дальнейшего совершенствования для 

широкого внедрения в процесс обучения филологов. 

Ключевые слова: теория перевода, английский язык для 

специальных целей, английский для научных целей, методика обучения 

письменной научной речи, научный дискурс, научная статья.  

 

Demchenko N. O. Training Course for Students Philologists 

Scientific Writing Skills Development   
The article is devoted to the problem of teaching scientific written 

speech. The possibilities of creating and testing a course aimed at this task are 

analyzed. The experience of foreign colleagues solving this problem has been 

analyzed. The number of international contacts is growing very rapidly, and 

the volume of information exchanged by people is increasing dramatically. 

The exchange of information takes place both orally and in writing form. The 

exchange of scientific information is mainly done in a written form. This form 

of communication requires the possession of certain linguistic skills as it has 

its own features. Generally recognized language of international 

communication in the scientific and educational community is English. 

Scientists exchange the results of their research, publishing them in the form 

of articles, theses, dissertation works and monographs. A large and most 

important part of scientific publications is published in English. Experience 

has shown that the main problems are not so much related to the fact that it is 

necessary to write in non-native language, but to be able to express the ideas 

correctly and logically in accordance with the norms of the international 

scientific community. However, training professionals in translation skills, 
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both oral and written, is also productive. At the same time, specialization in 

preparation for professional activities of translators should be carried out not 

only in the sphere of English for special purposes, English for academic 

purposes, but also by types of translation activities. Since philologists are 

primarily required to submit the results of their research in writing, the course 

will be based on the development of translation techniques, which will include 

teaching to write scientific articles in English in accordance with international 

requirements. The basis of the course is the formation of an academic 

vocabulary, the study of speech patterns, characteristic of modern scientific 

discourse, as well as the development of academic writing skills. Thus, the 

main purpose of the course of scientific writing and translation for philologists 

is to develop the ability to write scientific works in English including the 

translation of the title and key words. As a result of the analysis, a trial course 

was developed to teach the written scientific speech of philologists students, 

which requires practical testing and further improvement for wide integration 

into the learning process. 

Key words: English for special purposes, English for academic 

purposes, English language teaching, methodology of academic writing, 

scientific discourse, scientific article. 
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ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

НАВИЧОК РОБОТИ З ЛЕКСИКОГРАФІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА 

ПРОБЛЕМА 
 

На сьогоднішній день вкрай необхідним завданням для учнів 

старших класів є вибір майбутньої спеціальності та успішне складання 

зовнішнього незалежного оцінювання. Певна кількість незнайомих слів у 

текстах для читання, де учням знадобиться вміння здогадуватися про 

значення слова, виходячи з контексту, підбір синонімів та антонімів для 

яскравішого висловлення своїх думок при написанні листа, завдання на 

лексику та вилучення потрібної інформації з тексту – усі ці завдання учні 

можуть виконати, використовуючи набуті під час навчання у школі 

навички роботи з англомовними лексикографічними джерелами.  

Формування навичок роботи з англомовними лексикографічними 

джерелами цікавить багатьох науковців (В. Дубічинський, В. Скляренко, 

В. Коломієць, Г. Бабіч, Л. Родніна, Л. Щерба, Н. Уткіна, О. Кочерга, 

Ю. Апресян, Ю. Жлуктенко, A. Reddick, E. Hirshch, J. Green, K. Snyder, 

M. Hinner). Дослідники вважають, що сформовані навички роботи з 

лексикографічними джерелами виявляють себе через обізнаність з 

фундаментальними дослідженнями лексикографів, поняттями 

лексикографії, різними типами словників, вміння виділяти з великих 

обсягів інформації найважливіше, працювати з електронними 

словниками, що можуть зберігати багато матеріалу та мають власну 

систему пошуку, вміти порівняти різні видання. Саме цих навичок мають 

набути учні старших класів при роботі з англомовними 

лексикографічними джерелами.  

Також в учнів старших класів існує потреба у вивченні великої 

кількості нової лексики та розширенні словникового запасу; вивчаючи 

нові лексичні одиниці та звертаючись для цього до словників, учні 

матимуть можливість дізнатися не тільки їх переклад, а й тлумачення, 

частину мови, синоніми, антоніми, приклади використання у реченнях, 

відноситься те чи інше слово до літературної мови або сленгу тощо. 

Таким чином, користуючись словниками під час вивчення лексики, учні 
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будуть ефективніше запам’ятовувати нові слова та доречно вживати їх в 

залежності від комунікативної ситуації. 

Для повноцінного спілкування з носіями мови та вирішення 

комунікативних ситуацій, знання культури англійців, що знаходить своє 

відображення у словниках, є вкрай важливим. Учні, ознайомлені не 

тільки з літературними нормами англійської мови, але й з словниками 

фразеологізмів, сленгу, неологізмів, діалектизмів, матимуть можливість 

орієнтуватися в іншомовному середовищі та зануритись в нього, 

уникаючи таких проблем, як, наприклад, неможливість зрозуміти 

мешканців різних регіонів Англії, труднощі під час читання автентичних 

творів, газет, журналів, насичених фразеологізмами, проблеми під час 

спілкування з носіями мови, які часто використовують сленгові слова у 

своєму повсякденному мовленні. 

Для розвитку мовнокомунікативної компетенції та формування 

навичок роботи з лексикографічними джерелами учням старших класів, 

слід звернути увагу на особливості роботи з лінгвістичними словниками. 

Це буде не тільки сприяти формуванню навичок роботи зі словниками, а 

й допоможе школярам легше й швидше адаптуватися до англомовного 

середовища, розпізнавати різні мовні ситуації та правильно їх 

вирішувати. 

Навички – це дії, складові частини яких у процесі формування 

стають автоматичними; за наявності навичок діяльність людини 

відбувається швидше і продуктивніше, навички необхідні в усіх видах 

діяльності: навчальній, трудовій, ігровій тощо. Формуються навички на 

основі застосування знань про відповідний спосіб дії шляхом 

цілеспрямованих планомірних вправлень (Жамардій, 2013). 

Завдяки розвитку суспільства, культури, мистецтва та науковому 

прогресу в лексичному запасі будь-якої живої мови постійно 

відбуваються зміни. З’являються нові слова, які є відображенням 

культури, деякі лексичні одиниці стають маловживаними, застарівають 

та повністю зникають з активного використання (Кантишева, 2015, с. 93). 

Саме тому важливим завданням для вчителя є слідкувати за актуальністю 

словників, які він пропонує учням для вивчення, вести постійний 

контроль за перевиданнями довідників та вивченням нових джерел. Адже 

як мова знаходиться в постійному розвитку, так і педагог має слідкувати 

за змінами, що відбуваються та завжди надавати учням актуальні 

матеріали, завдяки яким вони матимуть можливість використати 

отримані знання на практиці. 

Сучасний словник призначений для того, щоб надати якомога 

докладніший опис словникового запасу мови, що вивчається, в його 

нинішньому стані; він може використовуватися як джерело довідникової 

інформації з багатьох питань, як загальних, так і специфічних, що 

стосуються англійської лексикології, граматики, фонетики, стилістики, і 

це може бути корисним для перекладачів, викладачів, студентів, 

школярів і, загалом, всіх, хто використовує англійську мову в науковій 

сфері або повсякденному житті (Бабич, 2010, с. 139-140). Отже, 
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важливим завданням сучасного педагога є навчити та надати учням 

можливість користуватися словниками не тільки для перекладу нових 

слів, а й отримувати з довідникових джерел усю важливу для школярів 

інформацію. 

Для того, щоб отримати всю інформацію про слово та вміти 

правильно використовувати його на практиці, слід знати чотири його 

основні компоненти: орфографія, вимова, частина мови (граматична 

категорія), визначення (Катермина, 2010, с. 58). Саме тому будь-який з 

цих компонентів можна знайти у відповідному словнику; саме для цього 

учні мають орієнтуватися у типах словників, яку інформацію вони 

надають та який словник обрати для різних цілей.  

Деякі слова англійської мови є дуже подібними між собою у 

значенні, і навіть носіям мови час від часу доводиться консультуватися зі 

словником для того, щоб вжити те чи інше слово відповідно до ситуації. 

Наприклад, “contain” та “comprise” мають дуже подібні, але не ідентичні 

значення. У словнику буде сказано, що “contain” означає “to hold”, в той 

час коли “comprise” має значення “to be made up of”, тобто те, що 

складається з декількох компонентів (Катермина, 2010, с. 60-61). Вкрай 

важливим завданням вчителя є навчити дітей розрізняти відмінності 

подібних слів якнайближче до того, як вони роблять це, спілкуючись 

рідною мовою. У цьому випадку ефективним буде використання 

нормативних словників, які надають інформацію про стандарт 

використання тієї чи іншої лексичної одиниці, літературну норму.  

Через вибіркове ставлення учнів старших класів до предметів, що 

вивчаються, окремою проблемою є згасаюча мотивація школярів. 

Вчитель має створити умови для формування в учня внутрішніх 

спонукань (мотиви, цілі, емоції) до навчання. Для вчителів англійської 

мови це – використання проектного методу навчання на уроках, 

складання діалогів в парах, рольові ігри з різних тем, обговорення 

поставлених проблем, дискусії (круглі столи), перегляд фільмів та відео-

фрагментів (виконання завдань до них), проведення вікторин і різних 

конкурсів (Мальцева, 2014, с. 137). Дані методи можуть бути однаково 

ефективні як при закріпленні та актуалізації набутих знань, так і під час 

вивчення нових тем, тому що учні не будуть втрачати інтерес та 

мотивацію, як би це відбувалося при стандартному теоретичному 

поясненні матеріалу та подальшого його відпрацювання за вправами з 

підручника.  

Важливим складником у процесі навчання також є формування 

соціокультурної компетенції. Наприклад, все те, що відноситься до 

сфери побуту, з чим англійці мають справу в повсякденному житті: 

газети і журнали, афіші, оголошення, реклама, телебачення, вивіски 

магазинів, розклад автобусів, схеми, карти, меню ресторанів і кафе, що 

відображають природне мовне середовище. Важливо так організувати 

знайомство старшокласників з англійською культурою, щоб воно 

запам'яталося через емоційне переживання (Мальцева, 2014, с. 138). На 

цьому етапі не обійтися без технічних засобів та довідникових джерел, 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 7 (330), 2019_______________ 

134 

 

що дадуть змогу найбільш поглиблено дослідити іншомовне 

середовище. Відвідування музеїв Англії в режимі он-лайн, вивчення 

словників англійського сленгу та фразеологізмів, перегляд відео блогів 

англійських підлітків для розвитку аудіювання, читання художніх 

творів мовою оригіналу – все це підвищить інтерес і мотивацію 

старшокласників та допоможе в розвитку навичок роботи з 

лексикографічними джерелами.  

Виходячи з вищесказаного, вчитель має прийняти до уваги досить 

багато факторів для того, щоб якісно сформувати в учнів навички роботи 

зі словниками. Узагальнений список умов для формування даних 

навичок наведений у таблиці. 

 

Умови та наслідки ефективного формування навичок роботи з 

англомовними лексикографічними джерелами 

Умови Наслідки 

 

Розширення словникового запасу 

Учні отримують зі словників 

максимум інформації та доречно 

вживають нові слова в залежності 

від комунікативної ситуації 

Відстеження актуальності 

словників, що використовуються в 

процесі навчання 

Учні слідкують за оновленням та 

змінами в мові, завжди 

використовують актуальну на 

даний момент лексику 

 

Розвиток мовнокомунікативної 

компетенції 

Учні легше адаптуються до 

англомовного середовища, 

правильно вирішують 

комунікативні ситуації  

 

Розвиток соціокультурної 

компетенції 

Учні знайомі з культурними 

особливостями англійців, 

спілкуються без зайвого мовного 

та соціокультурного бар’єру  

 

Підтримання мотивації 

Учні розуміють практичну 

цінність вивчення засад 

лексикографії та не втрачають 

інтерес до роботи зі словниками 

 

Простір для самостійного вивчення 

мови 

Учні сприймаються як суб’єкти 

навчальної діяльності, аналізують 

свій прогрес, використовують 

набуті знання на практиці 

 

Отже, важливими завданнями для вчителя під час формування в 

старшокласників навичок роботи зі словниками є: більш активне 

розширення словникового запасу учнів, навчити старшокласників 

вилучати зі словників максимум інформації, а не лише переклад нових 

лексичних одиниць, одночасно з цим розвивати мовнокомунікативну та 

соціокультурну компетенції для розпізнавання різних мовних ситуацій та 
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швидкій адаптації до англомовного середовища. Також вчитель має 

постійно підтримувати мотивацію в учнів, наголошувати на користі 

матеріалу, що вивчається, пояснювати, яким чином його можна 

використати на практиці (в професійній сфері або під час звичайного 

спілкування з іноземцями).   
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Зіньковська О. В. Лінгводидактичні особливості формування 

навичок роботи з лексикографічними джерелами старшокласників 

як психолого-педагогічна проблема 

У статті розкрита проблема лінгводидактичних особливостей 

формування навичок роботи з лексикографічними джерелами 

старшокласників. В учнів існує потреба у вивченні великої кількості 
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нової лексики та розширенні словникового запасу; вивчаючи нові 

лексичні одиниці та звертаючись для цього до словників, учні матимуть 

можливість дізнатися не тільки їх переклад, а й тлумачення, частину 

мови, синоніми, антоніми, приклади використання у реченнях, 

відноситься те чи інше слово до літературної мови або сленгу тощо. 

Таким чином, користуючись словниками під час вивчення лексики, учні 

будуть ефективніше запам’ятовувати нові слова та доречно вживати їх в 

залежності від комунікативної ситуації. 

Було виявлено, що важливими завданнями для вчителя під час 

формування в старшокласників навичок роботи зі словниками є: більш 

активне розширення словникового запасу учнів, навчити 

старшокласників вилучати зі словників максимум інформації, а не лише 

переклад нових лексичних одиниць, одночасно з цим розвивати 

мовнокомунікативну та соціокультурну компетенції для розпізнавання 

різних мовних ситуацій та швидкій адаптації до англомовного 

середовища. 

Ключові слова: лінгводидактика, лексикографія, словники, 

старшокласники, навички.  

 

Зиньковская Е. В. Лингводидактические особенности 

формирования навыков работы с лексикографическими 

источниками старшеклассников как психолого-педагогическая 

проблема 

В статье раскрыта проблема лингводидактических особенностей 

формирования навыков работы с лексикографическими источниками 

старшеклассников. У учеников существует потребность в изучении 

большого количества новой лексики и расширении словарного запаса; 

изучая новые лексические единицы и обращаясь для этого к словарям, 

ученики будут иметь возможность узнать не только их перевод, но и 

толкование, часть речи, синонимы, антонимы, примеры использования в 

предложениях, относится то или иное слово к литературному языку или 

сленгу и тому подобное. Таким образом, пользуясь словарями при 

изучении лексики, ученики будут эффективнее запоминать новые слова и 

уместно употреблять их в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Было обнаружено, что важными задачами для учителя при 

формировании у старшеклассников навыков работы со словарями 

являются: более активное расширение словарного запаса учащихся, 

научить старшеклассников получать из словарей максимум информации, 

а не только перевод новых лексических единиц, одновременно с этим 

развивать коммуникативную и социокультурную компетенции для 

распознавания различных языковых ситуаций и быстрой адаптации к 

англоязычной среде. 

Ключевые слова: лингводидактика, лексикография, словари, 

старшеклассники, навыки.  
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Zinkovska O. V. Linguodidactic features of the formation of skills 

of working with lexicographic sources of high school students as a 

psychological and pedagogical problem 

The article reveals the problem of linguodidactic features of the 

formation of skills of working with lexicographic sources of high school 

students. Students have to learn new vocabulary and expand it; studying new 

lexical units and using dictionaries for this, students will be able to learn not 

only translation of the words, but also the meaning, part of speech, synonyms, 

antonyms, examples of use in sentences, what this word refers to: a literary 

language or slang etc. Thus, using vocabularies, the students will memorize 

new words and use them depending on the communicative situation. 

It was found that important tasks for teachers in developing high school 

vocabulary skills for high school students are: to expand the vocabulary of 

students more actively, to teach students to obtain information from 

dictionaries, and not just the translation of new lexical units, while developing 

communicative and sociocultural competencies for recognition of various 

language situations and quick adaptation to the English-language environment. 

Key words:  linguodidactics, lexicography, dictionaries, high school 

students, skills. 
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ОЦІНЮВАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ  

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

У НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

Інтеграція України до світової спільноти та розширення 

міжнародних зв’язків висувають нові вимоги до рівня володіння 

іноземною мовою майбутніх фахівців. Конкурентоспроможні фахівці 

повинні вміти здійснювати безпосереднє спілкування із зарубіжними 

партнерами у професійній діяльності. Однією з причин, що стоїть на 

перешкоді ефективного розвитку іншомовних мовленнєвих вмінь і 

виконанню професійних комунікативних завдань часто стоїть страх 

зробити помилку. Цей страх поглиблюється високо-конкурентним 

середовищем серед студентів, у якому академічна успішність впливає 

на рейтинг студентів. Відповідно, постає проблема, з одного боку, 

пошуку дієвих підходів до роботи над корекцією помилок, адже 

помилки вказують на прогалини в знаннях, які треба заповнити, а з 

іншого − об’єктивних критеріїв оцінки роботи, за яких помилки є 

природнім компонентом навчального процесу. 

https://orcid.org/0000-0002-0530-1828
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Метою даної статті є дослідити методи оцінювання усного 

іншомовного мовлення та ставлення студентів до корекції помилок на 

заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням.   

Питання виправлення та попередження помилок у процесі 

навчання іноземної мови привертало увагу вітчизняних (Є. Пассов, 

Г. Китайгородська, Б. Чойбонова, С. Литвин, О. Лось, О. Іващенко) та 

зарубіжних вчених (E. Hoxha, N. Amara, A. Hoge, J. Edge). Дослідники 

розглядали поняття помилки, причини виникнення та типологію 

помилок, особливості їх виправлення за когнітивного та комунікативного 

підходів до вивчення іноземної мови (ІМ). В умовах комунікативно-

орієнтованого навчання, на перший план виходить зміст висловлювання, 

а виправлення помилок набуває вторинного значення. У той же час, 

питання конкретного оцінювання роботи студентів на заняттях з ІМПС з 

урахуванням помилок в умовах Болонської системи, яка вимагає 

конкретного розподілу балів, досі залишається мало дослідженим.  

Загальновідомо, що здатність людини під час іншомовної 

комунікації фонетично, лексично й граматично правильно будувати 

власне висловлювання свідчить про високий рівень володіння ІМ, і 

традиційно викладачі ІМ приділяють значну увагу виявленню та корекції 

помилок, ставлячи дане завдання як одне з головних і часто оцінка 

роботи студента безпосередньо залежить від кількості зроблених 

помилок. Роль контролю незаперечно суттєва як для студента, який 

одержує об’єктивні дані своїх досягнень у певному виді мовленнєвої 

діяльності, зокрема усному професійно-орієнтованому мовленні, так і 

для викладача, який на основі отриманих у процесі контролю результатів 

успішності дізнається про ефективність чи стратегічну невідповідність 

використаних ним методів і прийомів у процесі навчання. Водночас, 

сучасна методика викладання ІМПС розвивається у дещо протилежному 

напрямку (Шевченко, Дивнич, 2018; Шевченко, 2016, с.49). 

Так, у навчально-методичних матеріалах, розроблених 

Британською радою в рамках програми “Англійська мова для 

університетів” наголошується, що досягнення комунікативної мети має 

домінувати над мовною правильністю вираження думок. Наприклад, під 

час оцінки рольової гри, методисти радять: переривати рольову гру лише 

при серйозному зриві комунікації; не занотовувати усі почуті помилки, а 

лише ті, що стосуються комунікативної мети завдання (Британська Рада, 

2013). Таким чином, правильність мовлення не є єдиним предметом 

оцінювання, а скоріше одним з додаткових.  

Дж. Ходж, засновник сучасного підходу до вивчення іноземної 

мови “Effortless English” вважає, що виправлення помилок у мовленні є 

не тільки малоефективним, а й призводить до уповільнення процесу 

вивчення розмовної англійської мови. Завдання викладача – спонукати 

до спілкування, а не виправляти кожну зроблену студентом помилку 

(Ходж, 2008). Цієї думки дотримується і О. Лось, яка розглядає окремі 

аспекти виникнення помилок у студентів на різних ступенях іншомовної 

підготовки наголошує на важливості стимулювання студента до 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 7 (330), 2019_______________ 

140 

 

самостійного виправлення власних помилок, заохочення його до 

комунікації (Лось, 2013, ст. 133, 141).  

О. Бондар також зазначає, що немає єдиного підходу до 

коригування помилок, однак існує тенденція толерантного ставлення до 

помилок та їх виправлення, яка передбачає гнучкий підхід до оцінювання 

роботи студента в залежності від ступеню відхилення від норми, частоти 

повторення помилки, характеру емоційного ставлення студента до форми 

публічного виправлення помилок (Бондар, 2014, ст. 3-4). Таким чином, 

вчені погоджуються щодо необхідності диференційованого ставлення до 

помилок при вивченні ІМ та використання різних технологій їх 

виправлення. 

Методи і технології виправлення помилок, які наразі 

поширюються у науковій літературі (Іващенко, 2014; Шевченко, 2016) 

також спрямовані на мінімальне втручання викладача та вільний 

розвиток живого мовлення. Не слід виправляти сором’язливих та слабких 

студентів, які намагаються щось сказати. Під час групової або парної 

роботи доцільно моніторити правильність мовлення і робити нотатки, 

чекаючи поки завершиться виконання завдання. Методами такого 

відтермінованого “фідбеку” можуть бути: 1) занотовування помилок 

кожного студента на окремих аркушах для надання їх персонально в 

руки з виправленнями; 2) пояснення про те, що було невірно; 3) 

залучення спостерігачів, які записують помилки і дають свій фідбек; 4) 

опрацювання спільних для більшості помилок. Викладач може також 

допомогти студенту самостійно виправити свою помилку або виправити 

усні помилки один-одного використовуючи жести; вказуючи на природу 

помилки, виділяючи голосом неправильну форму; повторюючи речення з 

паузою на місці помилки; повторюючи речення з інтонацією запитання; 

залучаючи студентів записувати помилки під час заняття і виправити їх в 

кінці (Литвин, 2012, с. 49-50). 

Частково такий підхід до роботи над помилками підтримує і 

О. Іващенко, виділяючи такі методи як: підслуховування (занотовувати 

помилки під час групової роботи), кодування за допомогою спеціальних 

жестів – для попередження та корекції помилок, коли конкретний жест 

попереджає або звертає увагу на певний тип помилки. Окрім того, 

дослідниця пропонує прогнозувати і попереджувати помилки, 

використовуючи наочні таблиці, схеми; а також організовувати роботу з 

“контрольним листком помилок”, де студенти самостійно оцінюють 

власну роботу за заданими критеріями і виправляють помилки, 

(Іващенко, 2014, с. 208-209). 

Ми поділяємо думку про те, що виправлення та обговорення 

помилок слід здійснювати у доброзичливій атмосфері для того, щоб 

заохочувати студентів до подальшого самовдосконалювання. Також 

необхідно враховувати індивідуальні психологічні особливості 

студентів. Деякі студенти вважають помилки чимось вкрай негативним і 

тому намагаються висловлюватись, ретельно обдумуючи сказане. Це є 

негативним наслідком системи оцінювання усного мовлення, 
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спрямованої на підрахування помилок. Викладачеві потрібно 

заохочувати  та підтримувати студентів у намаганнях висловлювати свою 

думку без негайного виправлення помилок. Більш того, нове ставлення до 

помилок повинне знаходити своє відображення і в оцінюванні 

академічних успіхів студентів.  

Н. Гайдай зауважує, що в рамках Болонської системи, яка 

передбачає накопичувальну систему балів, студенту не завжди є 

очевидною якісна оцінка його роботи. Студенти намагаються, 

насамперед, набрати бажану кількість балів, а не глибоко засвоїти 

навчальний матеріал (Гайдай, 2017, ст. 41). Відповідно, важливо 

вибудувати збалансовану систему оцінювання, яка включає як кількісну, 

так і якісну оцінку успішності студента, при цьому у якісному аспекті 

включатиме, перш за все, успішність досягнення мети комунікації, а вже 

потім правильність мовлення. 

Розглянемо два завдання на діалогічне та монологічне мовлення.  

Task 1. You are a participant of an international study week in the 

Lodz University (Poland). On the first day you have to make a presentation to 

other participants about your country and your university. Prepare the 

presentation and give it in your class. Use the functional language for 

presentations. 

Дане завдання передбачає певну свободу творчості, водночас, 

може бути оціненим за декількома конкретними критеріями: 

відповідність змісту мовлення поставленому завданню; зв’язність 

мовлення, використання функціональної лексики; граматична 

правильність мовлення; чіткість вимови. У такому разі, якщо умовно 

оцінити виконання наведеного завдання в рамках 4 балів, 3 з них 

присуджуються за критеріями, пов’язаними із досягненням 

комунікативної мети, і лише 1 бал може бути знятий за допущені 

граматичні або фонетичні помилки.  

Task 2. Student 1 – you are working at the technical support office of a 

university. Student 2 – you are a university administrative worker. Your 

computer doesn’t want to perform properly. Call the technical support office 

specialist, describe your issue and ask for instructions.  

Оцінимо даний діалог також до 4 балів максимум. Якщо виходити 

з принципу первинності комунікативного завдання, то 1 бал з 4х 

присуджується за вміння вживати ініціативні репліки та репліки-реакції 

відповідні комунікативному завданню, ще 1 бал на відповідність 

заданому типу дискурсу, аналогічну кількість балів – за використання 

активної лексики з теми і 1 бал за граматичну та фонетичну правильність 

мовлення. Відповідно, якщо діалог досяг комунікативного завдання, то 

студенти отримають високий бал, навіть за умови наявності окремих 

помилок.  

Окрім того, відсутність впливу помилок на оцінювання роботи 

студента на занятті, фокусує увагу учасників навчального процесу на 

важливості фактичної роботи на занятті та знімає страх помилок, 
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оскільки вони впливають на оцінку тесту або контрольної роботи, і не 

впливають на оцінку усного мовлення під час власне заняття.  

Методисти Британської Ради в рамках проекту “Англійська мова 

для університетів” наголошують, що критерії оцінювання усного 

іншомовного мовлення мають детально розроблятися разом зі 

студентами для кожного комунікативного завдання окремо (Британська 

Рада, 2013).  

Сучасні тенденції вищої освіти розглядають студента як 

активного учасника навчального процесу, відповідно нами було 

проведено опитування 98-ми студентів Чернігівського національного 

технологічного університету спеціальностей “Комп’ютерна інженерія” та 

“Правознавство” 1-го, 2-го та 3-го курсів навчання для аналізу їх точки 

зору з даної теми. Анкетування проводилось із запитаннями закритого 

типу. Студентам було запропоновано оцінити власне ставлення до таких 

тверджень (Табл.1): 

Таблиця 1. 
 Зовсім не 

погоджуюсь 
Не 
погоджуюсь 

Важко 
сказати 

Погоджуюсь Цілком 
погоджуюсь 

Я хочу аби викладач постійно 

виправляв мої помилки під час 
заняття. 

     

Я хочу аби викладач проводив аналіз 
помилок лише наприкінці заняття. 

     

Я хочу аби мої однокурсники 

допомагали мені виправляти мої 
помилки під час спільної роботи. 

     

Для мене самооцінка моїх академічних 

досягнень важливіша за офіційні бали. 

     

Для мене оцінка важливіша за якість 
знань. 

     

Я вважаю, що більшість балів має 
бути відведена на контрольні тести.  

     

Джерело: власна розробка авторів. 

 

Результати анкетування показали, що незалежно від курсу та 

спеціальності, більшість студентів відповіли “погоджуюсь” або “цілком 

погоджуюсь” на питання щодо важливості їхньої самооцінки (в 

середньому 70% опитуваних). У той же час, на питання чи оцінка є 

важливішою за якість знань, 90% усіх студентів відповіли “не 

погоджуюсь” або “зовсім не погоджуюсь”. Бажання отримувати 

допомогу від одногрупників також прослідковується на рівні 60-70% 

опитуваних, що підтверджує думку щодо доцільності виправлення 

помилок самими одногрупниками. У той же час, у деякий розріз з 

сучасними тенденціями корекції помилок йде бажання студентів аби 

викладач постійно їх виправляв. Зокрема, 90% опитуваних висловили 

таке бажання серед першокурсників та дещо менша кількість, а саме 75% 

серед студентів 2-го та 3-го курсу. На наш погляд, це ставить запитання 

щодо причин такого значного відсотку студентів, особливо зважаючи на 
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спад відсотку після першого року навчання. Ми допускаємо, що 

стандартна система шкільного виховання сприяє ідеї про недопустимість 

помилок, а відповідно і про необхідність їх постійного виправлення.  

Отже, сучасна методика викладання ІМПС наголошує на 

доречності вибіркового виправлення помилок усного мовлення, 

висуваючи на перший план досягнення поставленого комунікативного 

завдання і зосереджуючи увагу на помилках, які перешкоджають його 

виконанню. При цьому, робота над помилками може виконуватись до та 

після виконання завдань. Самокорекція помилок є ефективною формою 

роботи над помилками та сприяє мотивації студентів до усвідомленого 

вивчення ІМ впродовж усього життя. Перспектива подальших 

досліджень вбачається у вивченні особливостей організації 

самоконтролю іншомовного мовлення. 
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Литвин С. В., Дивнич Г. А., Шевченко Ю. В. Оцінювання 

усного мовлення на заняттях з англійської мови за професійним 

спрямуванням у нелінгвістичних закладах вищої освіти 

У статті розглянуто сучасні виклики що стосуються оцінювання 

усного мовлення на заняттях з англійської мови професійного 

спрямування у нелінгвістичних закладах вищої освіти, зокрема усе більш 

зростаючу увагу до мовлення як засобу досягнення професійних та 

особистих цілей, і все більшого послаблення вимог до граматичної та 

фонетичної правильності мовлення студентів. Встановлено, що в умовах 

багаточисельних груп та професійно орієнтованих завдань, Болонська 

система оцінювання може виступати ефективним механізмом не лише 

змістовної та методичної складової занять, але і формальної сторони 

оцінювання та розподілу балів. Наголошено на важливості мінімізації 

впливу окремих граматичних та фонетичних помилок на оцінювання 

говоріння студентів, та приділенні більшого значення змістовному 

наповненню мовлення та досягненню комунікативного завдання. 

Запропоновано застосовувати певний розподіл балів в рамках 

оцінювання діалогічного та монологічного мовлення для зниження 

страху перед помилками та більш вільного говоріння студентів в рамках 

заданих ситуацій. Проведено опитування студентів щодо їх ставлення до  

оцінювання усного іншомовного мовлення та виправлення помилок, 

отримані результати проаналізовано та подано з коментарями авторів.  

Ключові слова: оцінювання, усне іншомовне мовлення, Болонська 

система, помилки, мотивація. 

 

Литвин С. В., Дивнич А. А., Шевченко Ю. В. Оценивание 

устной речи на занятиях английского языка профессиональной 

направленности в нелингвистических учреждениях высшего 

образования 

В статье рассмотрены современные вызовы касающиеся оценки 

устной речи на занятиях по английскому языку профессиональной 

направленности в нелингвистических заведениях высшего образования, 

все более возрастающее внимание к речи как средства достижения 

профессиональных и личных целей, и все большее ослабление 

требований к грамматической и фонетической правильности речи 

студентов. Установлено, что в усло.виях многочисленных групп и 

профессионально ориентированных задач, Болонская система 

оценивания может выступать эффективным механизмом не только 

содержательной и методической составляющей занятий, но и 
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формальной стороны оценки и распределения баллов. Подчеркнута 

важность минимизации влияния отдельных грамматических и 

фонетических ошибок на оценку говорения студентов, и уделения 

большего значения содержательному наполнению речи и достижению 

коммуникативной задачи. Предложено применять определенное 

распределение баллов в рамках оценивания диалогической и 

монологической речи для снижения страха перед ошибками и более 

свободного говорения студентов в рамках заданных ситуаций. Проведен 

опрос студентов касательно ихнего отношения к оценке устной 

иноязычной речи и исправления ошибок, полученные результаты 

проанализированы и представлены с комментариями авторов.  

Ключевые слова: оценивание, устная иноязычная речь, Болонская 

система, ошибки, мотивация. 

 

Lytvyn S. V., Dyvnych H. A., Shevchenko Yu. V. Assessment of 

oral speech at classes of English for specific purposes in higher education 

institutions 

The article studies the contemporary challenges for assessing oral 

speech at classes of English for Specific Purposes in non-linguistic institutions 

of higher education, in particular the growing focus on language as a means of 

achieving professional and personal goals, and the increasingly diminished 

requirements for grammatical and phonetical correctness of speech of students 

of non-linguistic specialisms. It is stated that, in the context of numerous 

groups and professionally oriented tasks, the Bologna Assessment System can 

act as an effective mechanism not only for the substantive and methodical 

component of the lessons, but also for the formal side of the assessment and 

distribution of points. The importance of minimizing the impact of individual 

grammatical and phonetic errors on the assessment of students' speech is 

highlighted, as well as placing greater emphasis on meaningful content of 

speech and achievement of communicative task. It is suggested using a certain 

distribution of points within the framework of assessment of dialogue and 

monologue speech to reduce the fear of mistakes and support greater freedom 

of speech of students in the given situations.  Students have been interviewed 

regarding their attitude toward evaluating of oral speech in terms of the 

objectivity of reflecting their academic success and correcting mistakes, the 

results have been analysed and presented with the authors' comments.  

Key words: evaluation, oral foreign language speech, Bologna system, 

errors, motivation. 
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МУЛЬТИМОДАЛЬНА ПОБУДОВА ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ В СУЧАСНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ 
 

Технології штучного інтелекту (АІ) сьогодні виділяються як 

найбільш перспективні для використання в більшості сфер життя 

людини. У той же час, залишається актуальною проблема застосування 

AI в освітній сфері. Це обумовлено протиріччям між потребою в 

застосуванні інноваційних, ефективних освітніх технологій, здатних до 

реалізації завдання продуктивного і якісного навчання студентів, і 

консервативністю до прийняття інновацій, яким характеризується 

вітчизняний освітній сектор. Виходячи з цього, ми представляємо як 

вкрай актуальну проблему застосування ефективних технологій і 

методик, які дозволять успішно формувати мультилінгвістичну 

компетенцію студентів, забезпечивши при цьому успішне вдосконалення 

навичок як іноземної, так і рідної мови. 

Рішення даного завдання буде можливим, на нашу думку, в 

результаті досконального вивчення набору концептів, властивого для 

кожної мови, що виконують функцію сприйняття інформації із зовнішніх 

джерел, її структурування, класифікації та інтерпретації, а також 

категоризації і концептуалізації самої мовної системи відповідно до 

актуальних освітніх потреб. На сьогоднішній день дослідниками 

представлений ряд дієвих технологій, націлених на інтегративне 

вивчення лінгвістичних концептів і використання отриманих знань в 

процесі навчання мовам. Провідною серед них є технологія штучного 

інтелекту (AI). 

Штучний інтелект призначений для вирішення широкого спектра 

когнітивних завдань, схожих завдань, які розв'язуються природним 

інтелектом і являє собою невід'ємну складову сучасних комп'ютерних 

технологій. У сфері лінгвістики дослідниками виділяються такі ключові 

властивості AI як: 

 здатність до розуміння мови; 

 здатність до мислення; 

 здатність до побудови алгоритму дій на підставі реалізації 

попередніх двох властивостей (Мешков, Кочкова, Чураков, 2015). 
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В області навчання мовам штучний інтелект реалізується шляхом 

застосування: 

 алгоритмів обробки тексту; 

 машинного навчання; 

 експертних систем; 

 віртуальних агентів (чат-ботів, віртуальних помічників); 

 формування систем рекомендацій для студентів і викладачів.    

Застосування в вищих навчальних закладах АІ з метою навчання 

іноземним мовам на сучасному етапі систем, зазначає Є. Потапова, 

вимагає вдосконалення не тільки технічної складової навчального 

процесу, а й розробки нових навчальних посібників, методів і методик 

викладання, а також безперервного підвищення кваліфікації викладачів, 

їх рівня знань і готовності до застосування технологічних інновацій в 

педагогічному процесі (Потапова, 2017). 

На сучасному етапі фахівцями в сфері AI, лінгвістики, 

комп'ютерної лінгводидактики, створюється значна кількість 

програмного забезпечення, здатного на високому рівні вирішувати 

завдання перетворення теоретичних знань про особливості семантики і 

кодування мовних структур в конкретні практичні конструкти, за 

допомогою яких стає можливим швидке і ефективне навчання студентів 

мовам незалежно від початкового рівня лінгвокомпетенціі. І, якщо ще 10 

років тому застосування систем штучного інтелекту в процесі вивчення 

іноземної мови обмежувалося переважно використанням їх для 

перекладацьких цілей, аудіювання чи візуалізації, то сьогодні в працях 

дослідників (Банарцева А., Єлісєєва О., Малигіна Л., Потапова Є. та ін.). 

AI представляється як мультимодальна (тобто здатна впливати на кілька 

каналів сприйняття того, хто навчається одночасно) лінгводидактична 

система. 

Так, наприклад, говорячи про здібності AI до реалізації 

перекладацької функції, О. Єлісєєва зазначає, що його використання 

значно спрощує завдання прямого і зворотного перекладу текстів, проте 

повноцінний і якісний переклад (зокрема, складних і вузькоспеціальних 

текстів) все ще можливий тільки за участю грамотного фахівця, який 

досконало володіє тією чи іншою мовою (Єлісєєва, 2011). 

Н. Юрков, аналізуючи ефективність впровадження технологій 

штучного інтелекту в освітні системи зарубіжних країн, приходить до 

висновку про те, що застосування “гаджетів”, електронних цифрових 

підручників і інших технічних засобів навчання з метою здійснення 

спрямованого впливу на зоровий або слуховий канал інформації учнів 

при вивченні мов, так і не змогло створити повноцінних умов для 

передбачуваної “освітньої революції”, хоча і заклало для неї початковий 

фундамент. Те ж саме можна сказати і про застосування тільки ігрових 

технологій в сфері навчання мовам – вирішуючи успішно задачу 

початкової мотивації студентів, вони виявляються малоефективними при 

подальшій побудові педагогічного процесу. 
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Є. Потапова, обґрунтовуючи потребу в розробці мультимодальних 

технологій AI в області лінгводидактики, відзначає важливу роль 

стаціонарного навчання іноземним мовам (на противагу набувшим 

популярність за останнє десятиліття онлайн-курсів). Незважаючи на те, 

що онлайн-курси побудовані таким чином, щоб впливати на того, хто 

навчається комплексно (відео- та аудіоматеріали, можливість 

спілкування на форумах, спеціалізованих ресурсах з іншими 

користувачами і носіями мови, тестування в режимі онлайн), жоден 

віддалений курс, на думку автора, не здатний вирішити завдання “живої” 

комунікації викладача і студента (Потапова, 2017). Виходячи з цього, 

найважливішим і необхідним компонентом використання технологій 

штучного інтелекту ми можемо назвати емоційну складову, яка 

формується в процесі міжособистісної взаємодії того, хто навчається і 

вчителя (викладача). Відсутність людини в освітньому процесі, 

відзначають сучасні дослідники, буде призводити до зниження його 

ефективності, незважаючи на високотехнологічність рішень AI, 

розроблених для навчання іноземним мовам. 

Зміна існуючої ситуації, на думку О. Єлісєєвої, буде можливим з 

об'єднанням відомих технологій в сфері штучного інтелекту (машинне 

навчання, використання нейронних мереж, технології обробки природної 

мови та інших) в єдину мультимодальну систему AI, здатну вирішувати 

завдання навчання іноземної мови комплексно в процесі безперервної 

комунікації з учнями. 

Саме мультимодальність системи штучного інтелекту, на нашу 

думку, видається найважливішою умовою успішного його застосування 

для навчання іноземним мовам. Варто відзначити, що деякі кроки в 

цьому напрямі вже були виконані, і досить успішно. Хвиля EdTech 

проектів, що зародилися протягом останніх двох-трьох років, створює 

значні перспективи для кардинальної зміни технології вивчення 

іноземних мов в контексті застосування мультимодальних систем AI. 

Зокрема, заслуговує на увагу, на нашу думку, новий сегмент на ринку 

систем штучного інтелекту – чат-боти, які серед існуючих освітніх 

продуктів відрізняються вигідними перевагами. Ряд розробок, 

представлених закордонними компаніями, побудовані з урахуванням 

недоліків систем штучного інтелекту, що використовувалися в навчанні 

іноземних мов раніше, мають всі шанси визначити майбутнє освітнього 

процесу вже сьогодні. 

Основне завдання, яке вирішують розробники систем AI в сфері 

навчання мовам, полягає на сьогоднішній день в тому, щоб за допомогою 

використання нейронних мереж зробити комп'ютерний інтелект більш 

“людяним”, тобто здатним до вирішення дидактичної і емоційної 

функції. Раніше на ринку технологій штучного інтелекту вже можна було 

спостерігати подібні рішення: наприклад, домашній робот Kuri, ряд 

персональних асистентів, розроблених на основі AI (Your.md, x.ai та 

інші). 
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Розробники AI-технологій в сфері лінгводидактики, виходячи з 

успішного досвіду застосування “машинної емпатії” в інших сферах, 

впроваджують “людяні” освітні рішення, що дозволяє говорити про 

початок ери використання мультимодальних систем штучного інтелекту 

для забезпечення індивідуалізованого мовного навчання. Так, наприклад, 

в сервісній версії сервісу Knewton вже закладена функція індивідуалізації 

процесу вивчення мови, яка полягає в: 

 обліку попереднього мовного досвіду студентів шляхом 

використання спеціальних алгоритмів; 

 контролю якості і ступеня засвоєння знань; 

 коригуванні AI цілей і завдань вивчення мови, а також зміну 

графіка навчання і пропонованого типу контенту (реалізація принципу 

мультимодальності). 

Сьогодні однією з найбільш ефективних технологій в сфері 

штучного інтелекту і навчання мовам зокрема, як вже зазначалося нами 

вище, вважається використання чат-ботів – спеціальних програм, що 

стимулюють онлайн-взаємодію з користувачем. Почавши своє широке 

поширення в 2016 році (переважно в соціальних мережах), сьогодні чат-

боти успішно впроваджуються як технологія AI, що в повній мірі 

відповідає критеріям принципу мультимодальності (використання 

декількох каналів впливу на того, хто навчається, спрямованість на 

збільшення ефективності навчання, візуалізація і конструктивність, 

продуктивна аналітика) (Малигіна, 2018). 

Застосування вищезазначеної технології штучного інтелекту є 

досить поширеним на сьогоднішній день в таких освітніх сферах як 

історія, право, природничі науки, однак найбільш широке коло завдань, 

на нашу думку, мультимодальні AI-технології здатні вирішувати при 

використанні їх саме при вивченні мов. Зокрема, слід відзначити ряд 

можливостей, що відкриваються для педагога і студента в процесі 

застосування таких технологій: 

складання персоналізованого плану навчання для кожного 

студента; 

 комунікація зі студентами; 

 управління лінгвістичними тренажерами; 

 взаємодія з викладачами, виявлення потреб в індивідуальних 

заняттях (усних або письмових) для кожного студента); 

 формування єдиної бази знань з урахуванням етнічних і 

культурних особливостей студента / групи студентів, які вивчають ту чи 

іншу мову. 

Говорячи про лінгвістичні тренажери на основі технології AI, 

відзначимо дослідження Д. Колесникової, А. Рудніченко, Є. Верещагіної, 

Є. Фомінової. Застосування мультимодальних технологій штучного 

інтелекту при навчанні мовам багато в чому схоже, на думку авторів, з 

моделюванням інтелектуальних здібностей в цілому. Виходячи з цього 

принципу, авторами запропонований проект лінгвістичного тренажера, 

метою якого є навчання іноземним мовам на основі принципу 
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мультимодальності, що реалізується через включення в програму 

тренажера таких видів впливу як: 

 робота з текстами (класичними, авторськими, діалогами); 

 словникова робота; 

 різні види тестування (з варіантами відповідей і без); 

 різноманітні види завдань і вправ. 

Результатом работы с тренажером, по мнению автора проекта, 

должно стать не только качественно формирование навыков чтения, 

говорения и письма, но и развитие языковой интуиции студента с 

дальнейшим повышением способности к усвоению языков в целом 

(Колесникова, Рудніченко, Верещагіна, Фомінова, 2017). 

Таким чином, найважливішою функцією технологій штучного 

інтелекту, крім засвоєння студентами лінгвістичної компетенції рідної 

або іноземної мови, є ефективне моделювання навчального процесу 

шляхом формування бажаної моделі знань кожного студента і побудови 

плану наближення до цієї моделі реального рівня володіння мовою. 

Реалізація цієї функції, відзначають В. Єрмолаєв, Н. Юрков, можлива 

завдяки інтерактивності моделей AI, використовуваних для вивчення 

мови: мультимедійний ефект в поєднанні з ефектом “підтримки” 

студента через занурення в семантичну середу мови дозволяють досягти 

максимального успіху в розумінні студентом лінгвістичних процесів на 

інтуїтивному рівні (за прикладом засвоєння мови маленькими дітьми, які 

не відчувають потреби в детальному поясненні лексичних та 

граматичних правил). Побудова технологій штучного інтелекту, в повній 

мірі відповідає принципу мультимодальності, здатний здійснити 

справжній прорив у сфері навчання мовам, дозволяючи вивчати іноземні 

мови в якості природних (рідних), в поєднанні з рідним для того, хто 

навчається (наприклад, російською чи українською) мовою. 

Виходячи з вищесказаного, можемо сформулювати висновок про 

те, що ключовим завданням застосування мультимодальних технологій 

штучного інтелекту в процесі вивчення мов на сьогоднішній день є не 

розробка нових програм, а трансформація розуміння самого процесу 

мислення і сприйняття мов. Це забезпечить необхідні можливості для 

створення AI-технологій, що дозволяють будувати навчання мовам з 

урахуванням індивідуальних особливостей студентів, викладачів, а також 

середовища проживання учнів, їх попереднього мовного досвіду 

(Єрмолаєв, Юрков, 2011). 

Застосування мультимодальних технологій штучного інтелекту і 

автоматизація навчального процесу неможлива без вдосконалення 

методики традиційного навчання, зазначає Н. Добичіна. Зокрема, автор 

озвучує найбільш важливі аспекти в процесі компонування AI і 

традиційного навчання студентів іноземних мов: 

 використання принципу проблемності навчання; 

 професійна спрямованість щодо навчання мовам; 

 реалістичність пропонованих студентам педагогічних ситуацій; 
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 свобода студента і викладача у виборі AI-технологій і рішень в 

процесі вивчення мови (при заданому AI напрямку навчання); 

 поетапний контроль успішності навчання як з боку системи 

штучного інтелекту, так і з боку викладача. 

Таким чином, з точки зору лінгводидактики і кібернетики, процес 

використання мультимодальних технологій штучного інтелекту в процесі 

навчання мовам можна уявити як управління з обмеженою кількістю 

керуючих впливів, які вибираються викладачем з метою формування 

лінгвокомпетенціі кожного окремо взятого студента. Завданням AI-

системи при цьому буде розробка ефективних індивідуальних 

педагогічних стратегій, а завданням викладача – вибір відповідної для 

студента стратегії і контроль якості засвоєння знань. 

Говорячи про сучасні технології, що застосовуються для розробки 

і вдосконалення систем AI в навчанні мовам, не можна не відзначити 

активний розвиток нейронних мереж, що використовуються на 

сьогоднішній день для вивчення глибинних структур мовної семантики і 

застосування отриманих знань при побудові навчальних алгоритмів для 

програм на основі штучного інтелекту. Як правило, для досягнення 

зазначених завдань використовуються рекурентні нейронні мережі, що 

мають здатність до обробки природної мови та виокремлення ключових 

алгоритмів, зокрема мережі довгостроковій і короткостроковій пам'яті, а 

також керовані рекурентні мережі. Перевагою використання таких мереж 

є здатність до самонавчання та створення можливостей для ефективних 

рішень в навчанні мовам (Созикін, 2017). 

Таким чином, мультимодальні технології штучного інтелекту на 

сьогоднішній день видаються як перспективне освітнє рішення з високим 

рівнем ефективності в процесі навчання студентів іноземної мови при 

одночасному формуванні лінгвістичної інтуїції і вдосконалення мовної 

здатності в цілому. AI-системи, які використовуються при вивченні 

іноземних мов, повинні відповідати принципу мультимодальності, і 

забезпечувати індивідуалізацію педагогічного процесу, що можливо 

шляхом грамотного поєднання технологічних і традиційних дидактичних 

методів. 

Мультимодальні технології штучного інтелекту можуть успішно 

використовуватися з метою поліпшення якості освіти студентів мовних і 

немовних вищих навчальних закладів, як в якості самостійного методу 

навчання, так і в якості додаткового методу, а також з метою 

персоналізації навчання і підтримки педагогів. У зв'язку з цим ми 

вважаємо актуальним і значущим завдання сприяння держави розвитку 

зазначених технологій в нашій країні шляхом підтримки місцевих і 

загальнодержавних освітніх проектів на основі застосування технологій 

штучного інтелекту. Використання інноваційних методів в навчанні 

молодого покоління – найважливіша умова підготовки фахівців з 

високим рівнем підготовки та якості знань. 
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Лі Вейхуа. Мультимодальна побудова технології штучного 

інтелекту в сучасному навчанні іноземним мовам 

Двадцять перше століття ознаменувало собою початок ери 

міжнародних комунікацій, і стало так званим "століттям інформаційного 

вибуху". Сьогодні уявити собі сучасну людину, що не володіє хоча б 

однією іноземною мовою, досить важко. Особливо важливим є якісне 

оволодіння мовами для майбутніх професіоналів – студентів, в зв'язку з 

чим проблема навчання даної категорії учнів іноземної мови 

розглядається нами як актуальна. У статті розглянуті основні тенденції 

розвитку технології штучного інтелекту (AI) і специфіки її застосування 

в педагогічному процесі, зокрема, при навчанні студентів мовам і 

формуванню у них лінгвістичної компетентності. На основі узагальнення 

результатів досліджень і провідних досягнень в сфері кіберлінгвістики 

проаналізовано динаміку застосування штучного інтелекту в навчанні 

мовам, розкрито основні переваги та недоліки технології, обґрунтовано 

необхідність побудови педагогічного процесу із застосуванням 

технологій AI за принципом мультимодальних. 

Ключові слова: навчання іноземної мови, штучний інтелект, 

нейронні мережі, лінгвістична компетенція, лінгвістичне моделювання, 

комп'ютерна лінгвістика, лінгводидактика. 

 

Ли Вейхуа. Мультимодальное построение технологии 

искусственного интеллекта в современном обучении иностранным 

языкам 

Двадцать первый век ознаменовал собой начало эры 

международных коммуникаций, и стал так называемым “столетием 

информационного взрыва”. Сегодня представить себе современного 
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человека, не владеющего хотя бы одним иностранным языком, 

достаточно трудно. Особенно важным является качественное овладение 

языками для будущих профессионалов – студентов, в связи с чем 

проблема обучения данной категории учащихся иностранному языку 

рассматривается нами как актуальная. В статье рассмотрены основные 

тенденции развития технологии искусственного интеллекта (AI) и 

специфики ее применения в педагогическом процессе, в частности, при 

обучении студентов языкам и формированию у них лингвистической 

компетентности. На основе обобщения результатов исследований и 

ведущих достижений в сфере киберлингвистики проанализирована 

динамика применения искусственного интеллекта в обучении языкам, 

раскрыты основные преимущества и недостатки технологии, обоснована 

необходимость построения педагогического процесса в применением 

технологий  AI по принципу мультимодальности. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, искусственный 

интеллект, нейронные сети, лингвистическая компетенция, 

лингвистическое моделирование, компьютерная лингвистика, 

лингводидактика. 

 

Li Weihua. Multimodal construction of artificial intelligence 

technology in modern teaching of foreign languages 

The twenty-first century marked the beginning of an era of 

international communications, and became the so-called "century of 

information explosion." Today it is rather difficult to imagine a modern person 

who does not speak at least one foreign language. Especially important is the 

teaching of languages for future professionals – students, in connection with 

which the problem of teaching this category of students is considered by us as 

relevant. The article reveals the main trends in the development of artificial 

intelligence technology (AI) and the specifics of its application in the 

pedagogical process, in particular, when teaching students languages and 

forming their linguistic competence. Based on a synthesis of research results 

and leading achievements in the field of cyberlinguistics, the dynamics of the 

use of artificial intelligence in language teaching is analyzed, the main 

advantages and disadvantages of the technology are revealed, the need to build 

a pedagogical process using AI technologies using the multimodality principle 

is substantiated. 

Key words: foreign language teaching, artificial intelligence, neural 

networks, linguistic competence, linguistic modeling, computer linguistics, 

linguodidactics. 
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PECULIARITIES OF TEACHING GRAMMAR  

TO THE NON-PHILOLOGICAL STUDENTS 

 

Development of modern society, growing need for communication and 

cooperation between countries and people with different languages, history 

and culture demand essential changes to approaches to the studying and 

teaching foreign languages.  

One of the main peculiarities of foreign language teaching at non-

philological universities is professionally oriented character, which is defined 

by learning goals and objectives. According to current curricula for non-

philological universities, students should gain communicative competence at 

the level which allows them to use foreign language practically both in 

professional activity and for common communication.   

Issues on teaching grammar have attracted some great interest among 

such scholars as T. Bowen, M. Parrott, S. Thornbury, M. Ivanova, 

T. Ishchenko, V. Hurmazi, O. Kovalenkо, I. Kukhty, H. Rohova, Z. Ustynova 

and many others but the problem of grammar structures teaching needs further 

research since grammar forms basic skills for linguistic competence, which is 

an integral part of communicative competence (Anisimova, Koshova, 2010, 

p. 74). 

Practical second language learning is impossible without grammar 

structures acquisition of this language. As language teaching practice suggests, 

it is grammar that is difficult for students of non-philological universities to 

acquire, so the purpose of the article is to describe techniques of teaching 

grammar to the non-philological students.   

In order to achieve the purpose of the article we used such scientific 

methods as induction, deduction and method of analysis. 

Grammar is the system of rules in force regarding word forms and word 

connection formation in the sentence which make up speech. It also refers to 

how we combine, organize and change parts of words, words and word groups 

to make meaning.  

Main aim when teaching non-philological students is to form their 

grammatical skills as one of important components of skills in speaking, 

reading, listening and writing. Due to this fact choosing grammar material and 

https://orcid.org/0000-0002-0959-3928
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planning grammar lesson is very important to realize communicative aims of 

teaching under curriculum. 

The peculiarity of non-philological students teaching is the fact that 

according to curriculum practical grammar is not taught as a separate 

discipline and thus grammar material is learnt in the context of definite 

vocabulary topics. One of the objectives of teaching foreign language 

grammar is to form cadets’ and students’ grammar communicative skills as 

one of the important skills in speaking, reading, listening and writing. In this 

regard, it is essential to choose grammar material sufficient for communicative 

aims of teaching realization within curriculum.  

The specificity of teaching grammar to the cadets and students of non-

philological faculties lies in the fact that under the plan of study practical 

grammar is not taught as a separate discipline and that is why grammar 

material is studied in the context of definite vocabulary. In particular, grammar 

„Present Perfect” is given as part of „Crimes against property” topic, „Ways of 

expressing future” are taught within the framework of „Crowd control” topic, 

„Passive Voice” as grammar rule is studied together with vocabulary topic 

„Punishment”. In view of this, the system of grammar rules is worked out in 

terms of peculiarities of vocabulary: The police have arrested the criminal 

(Present Perfect), We will solve the problem (Future Simple), Vehicles are 

examined by the police, Constitution was adopted in 1996 (Passive Voice), 

etc. It is known that the most difficult when improving grammar skills is to 

acquire them. That is why the most important task is to provide students and 

cadets with appropriate grammar material (both receptive and reproductive).   

We cannot but agree with scholar N. Skliarenko that it is of great 

importance to take into account basic principles of grammar structures 

teaching to the students of non-philological universities to help them use 

grammar accurately, meaningfully and appropriately (Skliarenko, 1982, p. 16).  

1. Differentiated principle means teaching that involves active 

attention to student differences in the classroom. 

2. Structure principle. This principle is used to teach different 

structures through speech patterns but can be efficient in combination with 

situationality and communication principles.  

3. Situationality principle demands that every grammar pattern should 

be acquired in real or imaginary communicative situations.  

4. Communicative principle stipulates practical language usage 

through exercises close to real communication.  

In terms of grammar teaching two main approaches can be distinguished 

– deductive and inductive approach. 

A deductive approach is when the rule is presented and the language is 

produced based on the rule (the teacher gives the rule). An inductive approach 

is when the rule is inferred through some form of guided discovery (the 

teacher gives the students a means to discover the rule for themselves) 

(Cotter).   

Both approaches have their advantages and disadvantages. As practice 

shows, the deductive approach is time saving and allows more time for 
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practicing the language items thus making it an effective approach with lower 

level students. The inductive approach, on the other hand, is often more 

beneficial to students who already have a base in the language as it encourages 

them to work things out for themselves based on their existing knowledge. 

Analyzing the level of students’ language knowledge after finishing 

secondary schools it should be noted that a deductive approach to teaching 

grammar is more appropriate for non-philological students and fits into a class 

structure known as PPP (Presentation, Practice, Production). The teacher 

presents the target language and then gives students the opportunity to practise 

it through controlled activities. The final stage of the class allows the students 

to practise the target language themselves. 

The first stage of grammar skills development is presentation, which 

leads in a new grammar structure. At this stage the teacher shows pictures or 

situations connected to the class topic (context) and elicit ideas from students. 

It is worth mentioning that oral reception should precede reproduction in the 

process of teaching as oral reception is the first stage in reproductive grammar 

skill formation. Written reception, that is understanding taught structures 

during reading, is used at the end of the second stage of grammar skill 

formation.  

It should be noted that a major problem with many grammar lessons is 

that they provide too much theoretical information and not enough student 

production. What makes the class challenging is not the level of theoretical 

knowledge but what the teacher asks students to try and do. 

Scholar J. Scrivener differentiates three general categories at the stage of 

presentation: teacher explanations, guided discovery and self-directed 

discovery (Scrivener 2015, p. 163).   

A good teacher explanation can often be the clearest and most efficient 

way to teach something that is why teachers should prepare simple and clear 

ways to convey information when class planning. They can plan the use of 

substitution tables, annotated examples, diagrams, etc. that might help take in 

the information easier.    

Guided discovery is an alternative to giving explanations that allows 

students to generate their own discoveries and explanations. The key technique 

at this sub stage is to ask good questions and give tasks that encourage to 

notice language and think about it: ask questions that focus on the meaning; 

ask questions that focus on the context; ask questions that focus on the form; 

offer appropriate examples for analysis and discussion; ask students to analyse 

sentences from the texts; ask students to analyse errors and hypothesise rules; 

set puzzles and problems concerning the language item. For example: Which 

of these two sentences is correct/incorrect? Why is that incorrect/correct? 

How many verbs/nouns/adjectives/prepositions/auxiliary verbs are there in the 

sentence? Put these words in the right order.  

Self-directed discovery is what students do when studying without a 

teacher, on their own or where the teacher’s role is primarily to facilitate the 

learners’ own self-direction. It should also be stated that this method is not 
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appropriate for students of non-philological universities as in many cases it is 

difficult for them to work out their own rules and explanations. 

Language practice activities are the most important part of any grammar 

class because the real language experience is when students try to use the 

language themselves.   

In order to give students intensive oral or written practice of specific 

grammar item, carefully designed activities can be used to restrict the 

language needed. Such activities can be defined as follows: limited options for 

language use; focus on accuracy; limited options for communication. Typical 

restricted activities are oral drills, written exercises, dialogues and grammar 

practice activities (games).  

Drills are the most productive way to train accuracy as they provide 

intensive oral practice without worrying much about meaning.    

Variations on drills can be: repeating the grammar item on its own; 

repeating the grammar item in a phrase or sentence; repeating a sentence, 

building it up bit by bit, starting with the first word(s); repeating by building 

up the sentence bit by bit, starting at the end rather than the beginning; saying 

sentence with errors for students to check it; asking real questions about 

students’ lives; inventing or reading a short text and asking questions about it 

using grammatical item. 

Many drills are based on the principle of substitution when one word is 

substituted by another. 

Another type of drills is transformation ones, i.e. the student transforms 

a sentence of one kind into another form. 

Written exercises are a common and useful way of giving the students 

concentrated practice of language items. We can offer some ideas that can be 

used when teaching students grammar structures with the help of written 

exercises: doing it as individuals, then comparing and discussing answers with 

groupmates; working in pairs or in small groups (teams); dictating the 

sentences, leaving space where the missing words are; handing out the 

exercise with teacher’s answers written it, some right, some wrong for students 

to correct and analyse them; choosing the correct verb from each sentence. 

There are also many other ways to train grammar patterns in the classes 

such as short dialogues which contain a number of examples of specific items 

to be practised. Using a dialogue allows to take these items in a useful context, 

integrating practice of newer grammar with practice of items studied before.  

Other follow-on activities can include grammar games, grammar quiz, 

memory tests, picture dictation, growing stories, questionnaires and grammar 

auctions (Scrivener, 2015, p. 177).   

Meaningful practice is followed by production (free practice) in which 

students have a chance to use the structures to express their own ideas or talk 

about their experiences. There are numerous activities for this stage and what 

to choose will depend on the language being taught and on the level of 

students. However, information gaps, role plays, interviews, simulations, find 

someone who, spot the differences between two pictures, picture cues, 

problem solving, personalisation activities and board games are all meaningful 
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activities which give students the opportunity to practise the language more 

freely. 

Grammar competence formation of students of non-philological 

universities is quite a long term process which should be provided gradually 

by taking into account communicative approach to foreign language teaching. 

That is, communicative-grammar skills of cadets and students, which form the 

basis of foreign language professional competence in whole, can be trained 

through communicative-oriented situations.     

The aspects mentioned above need further research that is taking into 

account neologisms and general terms (acronyms, abbreviations) used in 

official documents, contracts and codes as language vocabulary is connected 

with its grammar.  

 

References 

1. Anisimova, A. & Koshova, L. (2010). Modern Aspects of English 

Language Teaching: Theory & Practice. Dnipropetrovsk [in English]. 

2. Skliarenko, N. (1982). Navchannia hramatychnykh struktur anhliiskoi 

movy v shkoli [Teaching English grammar structures at school]. Kyiv: 

„Radianska shkola” [in Ukrainian]. 3. Cotter, Tanya. Planning a grammar 

lesson. Retrieved from https://www.teachingenglish.org.uk/article/planning-a-

grammar-lesson [in English]. 4. Scrivener, J. (2015). Learning Teaching: The 

essential Guide to English Language Teaching Third Edition. Oxford: 

„Macmillan” [in English].  

 

Нагорна Ю. А. Особливості навчання граматики студентів 

нефілологічних спеціальностей 

Статтю присвячено загальній характеристиці навчання 

граматичних структур в навчальних закладах нефілологічного профілю. 

Проаналізовано основні принципи, підходи та стадії освоєння граматики 

англійської мови здобувачами навчальних закладів нефілологічного 

профілю. 

Визначено, що основною метою при навчанні нефілологічних 

студентів є формування їхніх граматичних навичок як одного із 

важливих компонентів навичок говоріння, читання, аудіювання та 

письма. Зазначено, що специфіка викладання граматики студентам 

нефілологічних факультетів полягає в тому, що за планом навчання 

граматика не викладається як окрема дисципліна і саме тому 

граматичний матеріал вивчається в контексті вивчення лексики.  

Проаналізовано основні принципи та підходи до викладання 

граматики. Визначено, що дедуктивний підхід є найкращим підходом для 

навчання граматики студентів нефілологічних спеціальностей та 

вписується в структуру навчання, відому як ППТ (презентація, практика, 

техніка), приділено увагу аналізу кожного етапу, а також прийомам, які 

можна застосовувати під час навчання кожного із етапів. Надано типи 

вправ для кожного етапу викладання граматики (граматичні ігри, 

вікторини, тести, анкети, діалоги, аукціони). На етапі техніки 
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запропоновано використовувати такі вправи, як рольові ігри, 

моделювання, інтерв’ю, вирішення проблем, настільні ігри.   

Досліджено, що формування граматичної компетенції студентів 

нефілологічних спеціальностей є досить тривалим процесом, який 

повинен забезпечуватися поступово, із урахуванням комунікативного 

підходу викладання іноземних мов. 

Ключові слова: граматика, стадії, студенти, вправи. 

 

Нагорная Ю. А. Особенности обучения грамматике студентов 

нефилологических специальностей 

Статья посвящена общей характеристике обучения 

грамматическим структурам в учебных заведениях нефилологического 

профиля. Проанализированы основные принципы, подходы и стадии 

освоения грамматики английского языка студентами учебных заведений 

нефилологического профиля. 

Определено, что основной целью при обучении студентов 

нефилологических специальностей является формирование их 

грамматических навыков как одного из важных составляющих навыков 

говорения, чтения, аудирования и письма. Отмечено, что специфика 

преподавания грамматики студентам нефилологических факультетов 

состоит в том, что по плану обучения грамматика не преподается как 

отдельная дисциплина и именно поэтому грамматический материал 

изучается в контексте изучения лексики.  

Проанализированы основные принципы и подходы к 

пропедованию грамматики. Определено, что дедуктивный метод 

является наилучшим подходом для обучения грамматике студентов 

нефилологических специальностей и вписуется в структуру обечения, 

известную как ППТ (презентация, практика, техника), уделено внимание 

анализу каждого этапа, а также приемам, которые можно применять при 

обучении на каждом этапе. Представлены типы упражнений для кажого 

этапа преподавания грамматики (грамматические игры, викторины, 

тесты, диалоги, аукционы). На этапе техники предложено использовать 

такие упражнения, как ролевые игры, интервью, решение проблем, 

настольные игры. 

Исследовано, что формирование грамматической компетенции 

студентов нефилологических специальностей является достаточно 

долгим процессом, который должен обеспечиваться постепенно, с 

учетом коммуникативного метода преподавания иностранных языков.  

Ключевые слова: грамматика, стадии, студенты, упражнения. 

 

Nahorna Y. A. Peculiarities of teaching grammar to the non-

philological students  

The article deals with teaching grammar stages as important part of 

teaching English to the students of non-philological universities for their 

gaining communicative competence at the level which allows them to use 
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foreign language practically both in professional activity and for self-

education. 

It has been determined that main aim when teaching non-philological 

students is to form their grammatical skills as one of important components of 

skills in speaking, reading, listening and writing. It has been specially noted 

that the specificity of teaching grammar to the cadets of non-philological 

faculties lies in the fact that under the plan of study practical grammar is not 

taught as a separate discipline and that is why grammar material is studied in 

the context of definite vocabulary. Main principles and approaches regarding 

teaching grammar stages have been analysed. It has been reviewed that 

deductive approach to teaching grammar is more appropriate for non-

philological students and fits into a class structure known as PPP 

(Presentation, Practice, Production). Much attention has been given to the 

analysis of Presentation, Practice and Production stages as well as techniques 

which can be used at the class. Special attention has been given to the types of 

exercises at each stage of teaching grammar such as drills, grammar games, 

grammar quiz, memory tests, picture dictation, growing stories, 

questionnaires, dialogues and grammar auctions Production (free practice) 

stage has been considered to be one of great great importance. Information 

gaps, role plays, interviews, simulations, find someone who, spot the 

differences between two pictures, picture cues, problem solving, 

personalisation activities and board games have been offered to use at 

production stage. 

It has been researched that grammar competence formation of students 

of non-philological universities is quite a long term process which should be 

provided gradually by taking into account communicative approach to foreign 

language teaching. 

Key words: grammar, stages, students, exercises. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ  

ДО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Однією з найголовніших цінностей у процесі навчання іноземних 

мов є цінність людини, а культивування такої цінності у студентів є 

першочерговим завданням викладача. Це передбачає розвиток у студента 

прагнення співпереживати, бажання зрозуміти, всіляко сприяти 

досягненню морально значущих цілей і завдань у повсякденній 

діяльності. Ціннісна система людини, за І. Бехом, є „складним 

регулятором людської життєдіяльності” (Костенко, 2004, с. 10). Тому ми 

вважаємо, що  аксіологізація процесу викладання іноземних мов має 

важливе значення у підготовці сучасного фахівця.  

Дослідженням різних аспектів педагогічної аксіології займалися 

багато дослідників, серед них В. Андрущенко, І. Бех, В. Гриньова, 

І. Карпенко, Ю. Пелех, В. Сластьонін, Г. Чижакова та інші. Але 

недостатньо вивченим залишається ціннісний компонент процесу 

навчання іноземної мови. Цінність як основний термін аксіології є 

складним багатогранним поняттям. Філософський енциклопедичний 

словник тлумачить поняття „цінність” як „термін, що широко 

використовується у філософській та соціологічній літературі для 
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вказання на людське, соціальне та культурне значення окремих явищ 

дійсності” (Аверинцев, Араб-Оглы, Ильичев и др., 1989, с. 732.) 

Найбільш відомим дослідженням XX століття в царині аксіології 

вважають роботу „Сучасні філософські тенденції” американського 

філософа Р. Б. Перрі. Він визначав аксіологію, як систему знань, в якій 

об'єдналися етика, естетика, політика, юриспруденція, економіка, 

філософія і релігія. Р. Б. Перрі вважає, що  теорія цінностей може 

допомогти людині пізнати закони природи і себе, як її частину через свої 

найбільш значущі цілі, бажання, прагнення.  

З огляду на останні події, які відбуваються в Україні, вважаємо, 

що загальнолюдські та гуманістичні цінності повинні зайняти дуже 

вагоме місце у навчанні та вихованні сучасної молоді бо  в їх руках 

знаходиться майбутнє країни. Сьогодення вимагає від вищої школи 

підготовки фахівців з високим рівнем інтелектуального й духовного 

розвитку, національно свідомих громадян-патріотів, носіїв 

загальнолюдських цінностей. Майбутній фахівець, перекладач або 

вчитель, має бути носієм високих духовних цінностей, в основі яких є 

пріоритетність гуманізму і моральності (Вишневський, 1995,; Костенко, 

2004; Гончаренко, 2005.; Карпенко, 2001; Романюк, 2005; Шеминог, 

2005).  

Свій відомий вклад у справу навчання цінностям може зробити 

навчальна дисципліна „Іноземна мова”. Комунікативна складова 

предмету, його спрямованість на вивчення та порівняння побуту, звичаїв, 

традицій, цінностей свого та іншого народу надає викладачу широкі 

можливості у вихованні громадянської позиції, патріотизму і високих 

моральних якостей молодої людини. Потенціал мови настільки 

потужний, що немає жодних сумнівів щодо можливостей її впливу на 

розвиток загальнолюдських цінностей особистості. 

Метою даної роботи є стислий аналіз використання аксіологічного 

підходу в процесі навчання іноземних мов, а також обґрунтування 

потенціалу мови на розвиток загальнолюдських цінностей 

особистості та визначення  прийомів, форм й методів роботи, які 

забезпечують формування цих цінностей у студентів вишів.  

Своєрідність іноземної мови полягає в тому, що в ході її вивчення 

студенти здобувають не лише знання, а, насамперед, вміння й навички 

користуватися мовою як засобом спілкування та одержання нової  

важливої інформації. У сучасній методиці під впливом низки 

лінгвістичних і соціокультурних факторів, поняття „навчання мові” 

поступово витісняється поняттям „навчання мові й культурі”. Це 

зрозуміло, бо вивчення мови та культури тісно взаємопов’язане. В той же 

час, ознайомлення з іншими культурами означає проникнення в систему 

цінностей, що властива народам, мова, яких вивчається. Вважаємо, що 

потенціал мови щодо надання можливості студентам замислюватися над 

загальнолюдськими цінностями та навчати їм, не використовується в 

достатньої мірі. 
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Методичними прийомами навчання, на нашу думку,  можуть бути 

наступні: читання текстів та їх наступне обговорення; перегляд фільмів 

та їх наступне обговорення; дискусії; двосторонні діалоги-розпитування; 

діалоги-обговорення (дискусії); рольові гри; ситуації; написання есе; 

обговорення прислів’я та критичних інцидентів, мотивуючих цитат, 

крилатих виразів та афоризмів.  

Переваги використання дискусій в мовних класах численні. Серед 

них такі: дискусії розвивають критичне мислення, вони забезпечують 

більш тісну взаємодію між викладачем і студентами, студенти 

відчувають себе більш комфортно та з бажанням задають запитання і 

відповідають на них. Дискусії  на іноземній мові використовуються вже 

тривалий час і тому  існує багато публікацій з конкретними 

рекомендаціями того, як їх вести. Не використовуються в певній мірі, на 

нашу думку, такі форми роботи як обговорення критичних інцидентів, 

прислів’їв, цитат, крилатих виразів та афоризмів.  

Обґрунтуванням використання прислів'їв і цитат є те, що вони 

кореняться в культурі народу та його мудрості, яка була випробувана 

багатьма поколіннями. В прислів’ях та цитатах відбиваються особливості 

історії, культури, побуту народу. Прислів'я і цитати мудрі та вагомі по 

лексичному значенні, їх легко знайти в Інтернеті. Вони дають підґрунтя 

для того, щоб замислитися над цінностями і є незамінним елементом 

побудови креативного уроку бо можуть бути інтерпретовані по-різному і 

мають потенціал для різних завдань. Наш досвід викладання китайської 

мова засвідчує, що студенти проявляють великий інтерес до вивчення 

висловлювань великого китайського філософа Конфуція. 

Обґрунтуванням використання критичних інцидентів є те, що 

вони змушують людину замислитися над  власними цінностями життя і, 

крім того, є дієвим засобом активізації пізнавальної та творчої діяльності 

студентів. Критичний інцидент – це випадок, який  змусив людину 

переглянути свої переконання, цінностей, або власну поведінку. 

Критичний інцидент включає, як правило, історію про певну 

міжкультурну розбіжність з послідовним рядом питань. Звісно, для того, 

щоб підібрати прислів'я, цитати, критичні інциденти та інтегрувати їх у 

процес уроку, необхідна ретельна підготовка.  

Отже, аксіологізація процесу навчання іноземних мов виступає 

необхідною умовою забезпечення гуманістичного спрямування 

навчально-пізнавальної діяльності студентів-філологів та наразі потребує 

впровадження творчих ідей викладачів з метою насичення ціннісного 

компоненту підготовки майбутніх фахівців  - викладачів іноземної мови 

та перекладачів. Запропоновані нами методичні прийоми навчання є 

прикладами  вирішення питання ціннісного збагачення процесу навчання 

іноземних мов. Перспективою дослідження цієї проблеми  ми бачимо у  

більш детальному  розгляді інших видів організації навчальної діяльності 

ціннісного спрямування.  
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Федічева Н. В., Подмарьов О. О., Корінська О. O. 

Впровадження аксіологічного підходу до процесу навчання 

іноземних мов  

В статті обґрунтовується  потенціал іноземної мови на розвиток 

загальнолюдських цінностей особистості та визначаються прийоми, 

форми й методи роботи, які можуть позитивно впливати  на розвиток 

гуманістичних  цінностей студентів і на вдосконалення їх іншомовних 

умінь. Автори вважають, що загальнолюдські та гуманістичні цінності 

повинні зайняти дуже вагоме місце у навчанні та вихованні сучасної 

молоді. Сьогодення вимагає від вищої школи підготовки фахівців з 

високим рівнем інтелектуального й духовного розвитку, національно 

свідомих громадян-патріотів, носіїв загальнолюдських цінностей. 

Майбутній фахівець має бути носієм високих духовних цінностей, в 

основі яких є пріоритетність гуманізму і моральності. Свій відомий вклад 

у справу навчання цінностям може зробити навчальна дисципліна 

„Іноземна мова”. Комунікативна складова предмету, його спрямованість 

на вивчення та порівняння побуту, звичаїв, традицій, цінностей свого та 

іншого народу надає викладачу широкі можливості у вихованні 

громадянської позиції, патріотизму і високих моральних якостей молодої 

людини. Потенціал мови потужний і немає жодних сумнівів щодо 

можливостей її впливу на розвиток загальнолюдських цінностей 

особистості. Метою даної роботи є стислий аналіз використання 

аксіологічного підходу в процесі навчання іноземних мов, а також 

обґрунтування потенціалу мови на розвиток загальнолюдських цінностей 

та визначення  прийомів, форм й методів роботи, які забезпечують 

формування цих цінностей у студентів вишів.  

Ключові слова: аксіологізація, поняття „цінність”, потенціал мови, 

навчання цінностям, методичні прийоми. 
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Федичева Н. В., Подмарьов А. А., Коринская О. О. Внедрение 

аксиологического подхода в процесс обучения иностранным языкам 

В статье обосновывается потенциал иностранного языка в плане 

развития общечеловеческих ценностей личности, и определяются 

приемы, формы и методы работы, которые могут положительно влиять 

на развитие гуманистических ценностей студентов и совершенствование 

их иноязычных умений. Авторы считают, что общечеловеческие и 

гуманистические ценности должны занять важное место в обучении и 

воспитании молодежи. Современная жизнь требует от высшей школы 

подготовки специалистов с высоким уровнем интеллектуального и 

духовного развития, национально сознательных граждан-патриотов, 

носителей общечеловеческих ценностей. Будущий специалист должен 

быть носителем высоких духовных ценностей, в основе которых 

приоритетность гуманизма и нравственности. Свой вклад в дело 

обучения ценностям может внести учебная дисциплина „Иностранный 

язык”. Коммуникативная составляющая предмета, его направленность на 

изучение и сравнение быта, обычаев, традиций, ценностей своего и 

другого народа предоставляет преподавателю широкие возможности в 

воспитании гражданской позиции, патриотизма и высоких моральных 

качеств молодого человека. Потенциал языка настолько мощный, что  

нет никаких сомнений относительно возможностей его влияния на 

развитие общечеловеческих ценностей. Целью данной статьи является 

краткий анализ использования аксиологического подхода в процессе 

обучения иностранным языкам, а также обоснование потенциала языка  в 

плане развития общечеловеческих ценностей личности и определение 

приемов, форм и методов работы, обеспечивающих формирование этих 

ценностей у студентов вузов. 

Ключевые слова: аксиологизация, понятие „ценность”, потенциал 

языка, обучение ценностям, методические приемы. 

 

Fedicheva N. V., Podmaryov O. O., Korinska O. O. Introducing an 

axiological approach to the process of teaching foreign languages 
The article substantiates the potential of a foreign language for the 

development of universal values of the individual and determines the 

techniques, forms and methods that can positively influence the development 

of students' humanistic values and the improvement of their foreign language 

skills. The authors believe that universal and humanistic values should take a 

very important place in the education and upbringing of modern youth. Today, 

it requires the training of specialists with a high level of intellectual and 

spiritual development, nationally conscious patriots, and holders of universal 

values. The future specialist should be the bearer of high spiritual values, 

based on the priority of humanism and morality. The foreign language course 

can make its contribution to values education. The communicative component 

of the subject, its focus on studying and comparing the life, customs, 

traditions, values of one's own and other people's, provides the teacher with 
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ample opportunities in nurturing civic position, patriotism and high moral 

qualities. The potential of language is powerful and there is no doubt about the 

possibility of its influence on the development of universal values of the 

individual. The purpose of this paper is a brief analysis of the use of the 

axiological approach in the process of learning foreign languages, as well as 

substantiation of the potential of language to develop universal values of the 

individual and determine the techniques, forms and methods of work that 

ensure the formation of these values in college students. 

Key words: the axiological approach in education, concept of „value”, 

potential of language, teaching of values, methodical techniques. 
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АНГЛОМОВНИЙ ПОДКАСТИНГ ЯК НАЙСУЧАСНІША 

ІНТЕРАКТИВНО-КОМУНІКАТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ 

 

В умовах глобалізації інформаційно-комунікаційних технологій 

освіти особливого значення набуває регулярне використання нових 

тенденцій для вивчення іноземної мови. Це питання можна вирішити за 

допомогою подкастингу, адже діапазон використання сучасних гаджетів 

(комп’ютер, планшет, мобільний телефон), без яких ми не можемо 

уявити наше повсякденне життя, є достатньо широким. 

Подкастинг – це особливий формат передачі інформації у вигляді 

аудіофайлів або відеофайлів з метою представити людям інформацію, 

яка їх цікавить. 

Сучасний освітній простір пропонує необмежену кількість 

варіацій щодо відбору та використання  подкастів: вони мають певну 

тематику й періодичність видання. Тому перед компетентними 

вчителями постає проблема їх ефективного та успішного впровадження в 

навчально-виховний процес. Але щоразу перед вчителем постає 

проблема вибору подкасту та визначення критеріїв щодо їх відбору. 

Найбільш доцільний спосіб знайти необхідний подкаст – обрати 

категорію, що зацікавила, та завантажити з мережі Інтернет, але з 

професійної точки зору, цей метод пошуку та відбору подкастів не 

можна розглядати як ідеальний. 

Тому мета нашої статті полягає у теоретичному обґрунтуванні 

подкастингу як найсучаснішої інтерактивно-комунікативної технології 

для вивчення англійської мови, у визначенні сутнісних характеристик та 

критеріїв відбору.   

Як спосіб поширення медіа-файлів поняття „подкастинг” вперше 

виникло у 2004 році, коли блогери розмістили в мережі Інтернет 
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аудіофайли з примітками, замість текстових записів. Подкаст можна 

розглядати не тільки як інтерактивну технологію сучасності, але й 

майбутнього. Про це свідчать численні доробки науковців 

(Н. Кардашова, П. Сисоєв, І. Страшко, О. Бецько, О. Балтіна, І. Дробіт, 

С. Данилюк, Л. Андрейко, О. Ващило, І. Сінельник, О. Давиденко, 

О. Бирюк та інші).  

Зазвичай подкаст визначають як звуковий файл (або серію таких 

файлів), які поширюються у мережі для масового прослуховування. 

Термін походить від англ. podcast (від англ. іPod – назва портативного 

mp3 плеєра фірми Apple і broadcast – „передавати, транслювати”). 

Подкасти можна прослуховувати в онлайн режимі через web-браузер, на 

будь-якому плеєрі, комп’ютері, мобільному телефоні, смартфоні, 

програвачі, що підтримує формат mp3 (Страшко, 2017, с. 84).  

Подкастинг (podcasting) – спосіб публікації звукових потоків, який 

дозволяє відтворювати подкасти на web-сайті, переносити їх на власні 

пристрої і зберігати їх для подальшого використання 

(Страшко, 2015, с. 270). 

Подкасти – це ті самі мережеві щоденники, лише з аудіо-файлами 

у форматі MP3. Подкастинг репрезентує створення та поширення 

аудіофайлів у MP3-форматі в мережі Інтернет, які можна слухати в 

режимі онлайн або завантажити в MP3-плеєр (Данилюк, 2014). 

Сукупність подкастів – подосфера (від англ. рodosphere) – створює 

нове середовище, завдяки якому стає доступною величезна кількість 

різноманітної інформації; надає унікальне сховище автентичних мовних 

матеріалів – це той аспект навчання іноземним мовам, яким часто 

нехтували в минулому. Подосфера як технічне явище відразу ж 

переступила суто технічну сферу: вона водночас стала соціальним, 

культурним, інформаційним явищем. Для соціуму її значення полягає в 

тому, що вона дозволяє створити певний когнітивно-комунікативний 

простір, що поєднує об’єктивне, суб’єктивне, реальне й ідеальне. 

Простір, який можна конструювати, накладаючи відображення власної 

суб’єктивності (Страшко, 2015, с. 271). 

Так як ми визначаємо подкаст змістовно завершеним й 

інформаційно самодостатнім аудіофайлом, який відображає особливості 

мовлення, свідомості й мислення носіїв певної мови та соціокультурних 

традицій, то необхідно детально розібратися з його видами.    

Аналіз науково-методичної літератури засвідчив, що на сьогодні 

не існує єдиної загальноприйнятої класифікації подкастів. Тому для 

більш цілісного уявлення про види й типи подкастів ми розглянемо різні 

думки науковців, які досліджували технологію подкастингу.  

British Council в рамках Teaching English виділяє такі види 

подкастів:  

 Автентичні подкасти (authentic podcasts) – створені носіями 

мови, не завжди мають освітній характер. Більшість з них підійдуть лише 

для студентів, які мають високий рівень володіння англійською мовою. 
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 Створені вчителем  (teacher podcasts). Випускаються 

викладачами, часто для власних занять. Ці подкасти, як правило, 

спрямовані на допомогу студентам навчитися, створюючи вміст 

прослуховування, який недоступний в інших місцях. 

 Створені студентом (student podcasts). Створені студентами, але 

часто за допомогою вчителя. Ваші учні та студенти можуть слухати їх і 

відчувати культуру мовців і чути про життя та інтереси інших студентів з 

усього світу. 

 Методичні (educator podcasts) – охоплюють питання, пов’язані з 

методикою викладання іноземної мови (Stanley, 2005).  

Так як в цій класифікації наявне поняття «автентичний подкаст», 

то вважаємо за необхідне надати його тлумачення для більш цілісного 

уявлення й детального розуміння класифікації подкастів.  

Під автентичністю в методиці навчання іноземної мови розуміють 

застосування автентичного мовного та мовленнєвого матеріалу у процесі 

навчання. Автентичність – це така якість тексту, що забезпечує під час 

його опрацювання функціонування саме тих мовленнєвих механізмів, які 

реалізують спілкування в природних умовах реального життя. В 

автентичному тексті представлені широкий вибір лексики і правильне 

граматичне оформлення висловлювання, а також змістовна сторона, що 

відіграє важливу роль та містить інформацію про культуру країни; 

відтворено національну специфіку країни, мова якої вивчається; 

інформацію, яка є цікавою та значущою для учнів і відповідає їх 

потребам та інтересам. Такий текст викликає певну реакцію, стимулює 

розумову діяльність учнів на уроках іноземної мови. Жанрова 

різноманітність дозволяє навчати учнів сприймати інформацію з різних 

сфер життя: описи подій, розповіді, радіо і теленовини, лекції, розмови, 

інтерв'ю, оголошення, пісні, поезія тощо (Маркобок, 2014).  

Автентичний (з англ. „authentic”) – справжній; що базується на 

першоджерелі. Важливого значення набувають саме автентичні 

матеріали, бо містять інформацію подану закордонними виданнями, 

супровід озвучено представниками іншомовної спільноти, тобто носіями 

мови. Саме в автентичних матеріалах можна знайти еквіваленти та 

визначення тих чи інших термінів з фаху (Матвіїв-Лозинська, 2015).  

Автентичні подкасти – аудіофайли, записані носіями мови, що не 

створювалися спеціально для потреб навчання іноземної мови. Як 

правило, більшість з них підходять лише для навчання студентів 

достатньо високого рівня, які можуть сприймати оригінальне мовлення 

на слух (Грицик, 2015).  

Інші дослідники виділяють такі види подкастів, як аудіоподкасти, 

відеокасти та скрінкасти.  

Відеокасти мають певну перевагу над аудіоподкастами, тому що 

вони активізують не лише слухове сприйняття, а й візуальне, що сприяє 

кращому запам’ятовуванню інформації. Скрінкастинг (англ. screen – 

екран та англ. broadcasting – передача) – жанр подкасту, сенс якого 

полягає в трансляції для широкої аудиторії відеопотоку із записом того, 
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що відбувається на екрані комп’ютера автора. Додатково накладаються 

аудіокоментарі та текстові блоки з поясненням того, що відбувається 

(Кардашова, 2015, с. 179).  

Олена Балтіна пропонує  класифікувати подкасти за більш 

детальними критеріями: 

 в залежності від варіанта англійської мови, що був 

представлений в подкасті, наприклад, американський або британський 

варіант англійської мови; 

 спеціалізовані, в залежності від тематичної спрямованості 

подкаста, наприклад, ділова англійська мова, спортивна спрямованість, 

подкасти переважно з новинами, подкасти з начиткою класичної 

англійської поезії, присвячені темі дебатів та ораторського мистецтва, 

подкасти для дітей та ін.; 

 в залежності від рівня мовної підготовки цільової аудиторії 

подкастів (Балтіна). 

Науковці О. Шелестова та Є. Канаєва пропонують таку 

класифікацію навчальних подкастів: 

1) за технічною платформою подкасти діляться на: 

– автономні (подкаст як окремий аудіофайл, створений на 

спеціальному сайті або за допомогою автономної програми), 

– інтегровані (створені на спеціалізованому сайті подкастів, або на 

сайті-сховищі даних файлів); 

2) за режимом доступу і завантаженням даних матеріалів: 

– тільки з комп'ютера, 

– через web-додаток на телефоні, 

– за допомогою комп'ютера і web-додатків; 

3) за типом мультимедіа: 

– аудіоподкаст, 

– відеоподкаст (водкаст); 

4) за кількістю авторів: 

– індивідуальний, 

– колективний; 

5) за юридичним статусом авторів: 

– організація (освітня установа) / компанія, 

– приватна особа, група авторів; 

6) за авторським складом: 

– викладацький, 

– студентський; 

7) за кількістю дикторів і формою представлення: 

– монолог, 

– діалог, 

– полілог, 

– поєднує елементи монологу / діалогу / полілогу; 

8) за типом і цільовим призначенням: 

– автентичний, 

– навчальний, 
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– професійний (питання методики навчання іноземних мов); 

9) за кінцевою метою навчання: 

– формування окремих навичок (фонетичних, граматичних, 

лексичних), 

– розвиток комплексних умінь мовленнєвої діяльності, 

– досягнення специфічних цілей; 

10) за доступністю ресурсів подкаста: 

– у вільному доступі, 

– з платним доступом з частини ресурсів, 

– повністю платний (Шелестова О., Канаева Е., 2014). 

Дослідниця А. Драгунова пропонує класифікацію подкастів, в 

основі якої лежить формування окремих субкомпетентностей іншомовної 

комунікативної компетентності: 

 лінгвістичні подкасти – містять матеріали, спрямовані на 

формування граматичних / лексичних / фонологічним навичок; 

 соціолінгвістичні подкасти – містять матеріал, присвячений 

використанню мовних засобів у соціальному контексті (етикетні форми, 

реєстри спілкування тощо), і забезпечують практику мовлення; 

 соціокультурні подкасти – містять різнобічну інформацію про 

країну / народи / культуру країни, мова якої вивчається; 

 стратегічні подкасти – пропонують інформацію про поведінку 

носіїв мови в різних ситуаціях (Драгунова, 2014).  

Щодо навчання англійської мови,  дослідниця Дугарциренова В. 

поділяє подкасти на окремі категорії: 

 Discrete category podcasts. Ця категорія подкастів 

спеціалізується на вивченні окремих аспектів мови: граматика, фонетика, 

та ін. (The Grammar Girl Podcasts), або видів мовленнєвої діяльності, або 

на конкретних завданнях навчання, наприклад, вивчення нової лексики 

(Just Vocabulary Podcasts, Learn Out Loud). 

 ESL-focused Podcasts. Ця категорія об'єднує подкасти, створені 

спеціально для тих, хто вивчає англійську мову. Сайти подкастів цієї 

категорії пропонують як безліч безкоштовних, так і платних ресурсів 

(Breaking  News English, The Culips ESL Podcast, The Chatter Box Podcast, 

Podcasts in English, etc). 

 General audience podcasts. До третьої категорії відносяться 

подкасти, спрямовані на вивчення англійської мови за допомогою вправ 

на лексику, граматику і т. д. Тут ми можемо знайти великі колекції 

подкастів на найрізноманітніші теми для масової аудиторії. Отже, їх 

використання в навчання можливо, якщо учні мають досить високий 

рівень володіння іноземною мовою (TED Talks, Pod Bean, etc). 

 ESL superpodcasts. Велика кількість вільно розповсюджуваних 

навчальних подкастів, які пропонуються компаніями і організаціями, та 

містять велику кількість матеріалів для комплексного досягнення різних 

цілей і завдань навчання англійської мови (The BBC Learning Podcast, 

Learn English Podcast, The VoA News Podcast, etc) (Дугарцыренова, 2013, 

с. 11). 
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Щодо класифікації жанрів подкастів, то виокремлюють такі 

основні жанри подкастів: аудіоблоги (аналог онлайн-щоденника), 

музика, техніка, комеді-подкаст, аудіокниги, освітні подкасти, інтерв’ю, 

новини, політика, радіовистави й радіошоу, спорт, ігри (Данилюк, 2014, 

с. 155).  

Інтернет-технологія подкастингу базується на основах технічних 

та дидактичних характеристик: 

1) Подкасти автентичні, вони значно збагачують знання мови, бо 

є автентичним матеріалом, який призначений для прослуховування на 

високому рівні вивчення мови. Варто відзначити, що можливість 

створення автентичної ситуації для учнів, покращує  процес вивчення 

іноземної мови, робить його мотивованим. 

2) Подкасти актуальні. Навчання за допомогою подкастів надає 

можливість завжди бути в тренді: регулярно поповнювати архів аудіо- та 

відеоподкастами з мережі Інтернет. Унікальна можливість мати на 

своєму комп’ютері різноманітні файли, які містять цікаву та актуальну 

інформацію з різних сфер життєдіяльності. 

3) Подкасти формують компетентність в сфері медіа- та 

Інтернет-технологій. З технічної точки зору, використання подкастів 

дуже просте та не потребує додаткових зусиль, проте саме це може стати 

основою для перспективного майбутнього потенціалу. 

4) Робота з подкастами може здійснюватися автономно. 

Автономність та дистанційність є одними з основних переваг мережі 

Інтернет як навчальної платформи та ресурсу інформації. За умови 

самостійного визначення вимог до свого навчання в аспекті принципів 

автономної освіти, автономність, як фактор успішного навчання, не 

тільки має можливість гідно конкурувати, але й перевищувати 

традиційне комунікативне заняття. 

5) Використання мобільного технічного пристрою за межами 

навчального закладу. Частіше за все ми зберігаємо подкасти не лише на 

персональному комп’ютері, але й на телефонах. Це надає можливість  

для розширення сфери навчання, тобто доступ до подкасту в 

позанавчальний час надає шанс навчатись у вільний час. Більше того, 

учень здатен самостійно адаптувати розуміння складного аудіофайлу 

відповідно до своїх особливостей сприймання інформації. 

6) Продуктивність системи. По-перше, на початковому етапі 

роботи з подкастами, ми відтворюємо матеріал. По-друге, на середньому 

етапі ми виконуємо вправи та завдання, які пропонуються після 

прослуховування. По-третє, на вищому рівні ми можемо самостійно 

створювати та розповсюджувати подкасти. Отже, учні мають можливість 

роботи з перспективною інформаційною технологією в реальному житті 

7) Інтерактивність системи. Під інтерактивністю ми вбачаємо 

створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває 

свою успішність, інтелектуальну спроможність. Процес навчання 

відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учнів. 
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Подкастинг у навчанні іноземній мові надає необмежені можливості 

кооперативної взаємодії, надає навчальному процесу інтерактивності.  

Існують фактори, котрі можуть спричинити труднощі у процесі  

розуміння подкастів, тому важливою складовою успішного опанування 

іншомовної комунікативної компетентності є врахування критеріїв їх 

добору. До таких лінгвістичних критеріїв ми відносимо: 

1) Фонетичні (інтонація, артикуляція, темп мовлення) – це ті 

подкасти, які направлені на розвиток та вдосконалення фонетичних 

навичок. Інтонація – це сукупність певних характеристик пропозиції, які 

є обов’язковою ознакою усного мовлення. Саме інтонація оформлює все, 

що ми говоримо. Інтонаційні навички – це мовленнєві навички: мовлення 

є ситуативним за своєю природою й наша інтонація завжди залежить від 

мовленнєвої ситуації. Основні складові інтонації в англійській мові – це 

тон (мелодика мови), ритм, темп, тембр голосу, фразовий і логічний 

наголос. За коректну роботу органів мовлення, спрямовану на 

продукування звуків, відповідає артикуляція.  Уся сукупність навичок 

артикуляції, засвоєних людиною з самого дитинства разом із 

опануванням мови, створює т. зв. артикуляційну базу, властиву кожному 

мовному колективу. Темп мовлення поняття відносне. Він може 

змінюватися відповідно до змісту не тільки з огляду прискорення чи 

сповільнення, а й мати безліч відтінків у межах певного висловлювання. 

Це значить, що навіть в одній окремій фразі, яка характеризується 

певним загальним темпом, можуть бути слова, що вимагатимуть 

уповільнення або пришвидшення вимови  (Бігич, 2012, с. 25).  

2) Лексичні (точність використання одиниць мови) – це ті 

подкасти, які направлені на активізацію лексичних навичок.  Точність 

мовлення – одна з найважливіших його властивостей і характеризує, 

насамперед, зміст висловлювання. Точність досягається в контексті і 

реалізується, першою чергою, лексичними ресурсами мови (лексика, 

фразеологія, словотвір, стилістика). 

3) Граматичні (граматична організація) – це ті подкасти, які 

направлені на вдосконалення та закріплення  граматичних навичок. 

Граматика – складний за своєю організацією розділ мовознавства, що 

вивчає граматичну будову мови. Граматична система мови – це частина 

організації мови, представлена в її граматичних одиницях, граматичних 

формах і граматичних категоріях. Граматична будова мови як система – 

це єдність абстрактних граматичних значень і їх формальних виражень, 

які становлять ту основу, без якої мова не функціонує.  

Отже, в ході нашого дослідження ми визначили подкаст як 

змістовно завершений й інформаційно самодостатній аудіофайл, який 

відображає особливості мовлення, свідомості і мислення носіїв певної 

мови та соціокультурних традицій. Тобто в умовах мобільності та 

глобалізації подкаст дійсно є найсучаснішою інтерактивно-

комунікативною технологією для вивчення англійської мови. 

Дослідивши теоретичний матеріал й класифікації подкастів у наукових 

джерелах, ми дійшли висновків, що не існує єдиної загальноприйнятої 
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класифікації подкастів. Складність їх класифікації полягає у тому, що 

існує безліч критеріїв, за якими ми можемо класифікувати подкасти 

відповідно до: 1) мети використання; 2) рівня мовної підготовки цільової 

аудиторії; 3) вивчення окремих розділів мовознавства; 4) тематики; 

5) жанрів.  

Таким чином, нами було доведено відсутність ознак та 

характеристик, за якими науковці можуть розробити єдину класифікацію 

подкастів.  Встановлено, що інтернет-технологія подкастингу базується 

на основах технічних та дидактичних характеристик: автентичність, 

автономність (дистанційність), актуальність, формування компетентності 

в сфері медіа- та інтернет-технологій, інтерактивність, продуктивність та 

використання мобільного технічного пристрою за межами закладу 

освіти. Ключовим моментом у здійсненні відбору подкастів є окреслення 

та обґрунтування відповідних лінгвістичних критеріїв (фонетичні, 

лексичні та граматичні). 

Подальші перспективи дослідження вбачаємо в розробці 

комплексу вправ для подкастів відповідно до виокремлених критеріїв 

різних класифікацій. 
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Філологічна. 2015. Вип. 52. С. 175-176. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_52_61. 7. Грицик Н. В.  

Технологія подкастинг у викладанні іноземної мови (за професійним 

спрямуванням). Вісник Чернігівського національного педагогічного 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_34_24
https://www.teachingenglish.org.uk/article/podcasting-elt
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_1%281%29__26
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університету. Серія: Педагогічні науки. 2015. Вип. 124. С. 24-26. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_124_8. 8. Кардашова Н. В. 

Англомовний подкаст як засіб формування компетентності в аудіюванні 

студентів мовних спеціальностей. Вісник Київського національного 

лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія. 2015. 

№ 24. С. 176-185. 9. Балтіна О. Б. Подкасти як засіб вивчення та 

викладання англійської мови. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1702/1/Baltina%20Ol

ena%20-%20Podkasty%20jak%20zasib%20vyvchennia%20ta%20vykladannia 

%20anglijskoii%20movy.pdf. 10. Шелестова О. В., Канаева Е. А. 

Потенциал подкаста как средства обучения иностранному языку. Minbar. 

Islamic Studies. 2014. № 7(2). С. 194-201. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу:  https://www.minbar.su/jour/article/view/340/341. 

11. Драгунова А. А. Формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции у студентов факультета иностранных языков через 

использование интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0: дисс. на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.02. 

Ярославль, 2014. 331 с. 12. Дугарцыренова В. А. Подкастинг в обучении 

иностранным языкам: дидактические особенности, возможности и 

проблемы (на материале английского языка). Иностранные языки в 

школе. 2013. № 3. С. 9-16. 13. Бігич О. Б.  Методика формування 

іншомовної компетентності в аудіюванні. Іноземні мови. 2012. № 2. 

С. 19-30. 
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Шехавцова С. О., Протопопова К. О. Англомовний подкастинг 

як найсучасніша інтерактивно-комунікативна технологія   

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню подкастингу як 

найсучаснішої інтерактивно-комунікативної технології для вивчення 

англійської мови, визначенні сутнісних характеристик та критеріїв 

відбору з позиції методики викладання іноземної мови. Визначено, що 

подкаст є змістовно завершеним й інформаційно самодостатнім 

аудіофайлом, який відображає особливості мовлення, свідомості і 

мислення носіїв певної мови та соціокультурних традицій. 

Завдяки аналізу різних класифікацій подкастів деякими 

науковцями встановлено, що не існує єдиної загальноприйнятої 

класифікації. Складність їх класифікації полягає у тому, що існує безліч 

критеріїв, за якими ми можемо класифікувати подкасти відповідно до: 

1) мети використання; 2) рівня мовної підготовки цільової аудиторії; 

3) вивчення окремих розділів мовознавства; 4) тематики; 5) жанрів.  

Доведено, що інтернет-технологія подкастингу базується на 

основах технічних та дидактичних характеристик: автентичність, 

автономність (дистанційність), актуальність, формування компетентності 

в сфері медіа- та інтернет-технологій, інтерактивність, продуктивність та 

використання мобільного технічного пристрою за межами навчального 

закладу. Ключовим моментом у здійсненні відбору подкастів є 

окреслення та обґрунтування відповідних лінгвістичних критеріїв 

(фонетичні, лексичні та граматичні).  

Ключові слова: подкаст, подкастинг, класифікація подкастів, 

критерії відбору подкастів.  

 

Шехавцова С. А., Протопопова Е. А. Англоязычный 

подкастинг как современная интерактивно-коммуникативная 

технология 

Статья посвящена теоретическому обоснованию подкастинга как 

самой современной интерактивно-коммуникативной технологии для 

изучения английского языка, определении сущностных характеристик и 

критериев отбора с позиции методики преподавания иностранного языка. 

Определено, что подкаст является содержательно завершенным и 

информационно самодостаточным аудиофайлом, который отражает 

особенности речи, сознания и мышления носителей определенного языка 

и социокультурных традиций. 

Благодаря анализу различных классификаций подкастов 

некоторыми учеными установлено, что не существует единой 
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общепринятой классификации. Сложность их классификации заключается 

в том, что существует множество критериев, по которым мы можем 

классифицировать подкасты в соответствии с: 1) целью использования; 

2) уровнем языковой подготовки целевой аудитории; 3) изучением 

отдельных разделов языкознания; 4) тематикой; 5) жанрами. 

Доказано, что интернет-технология подкастинга базируется на 

основах технических и дидактических характеристик: аутентичность, 

автономность (дистанционность), актуальность, формирование 

компетентности в сфере медиа и интернет-технологий, интерактивность, 

производительность и использование мобильного технического 

устройства за пределами учебного заведения. Ключевым моментом в 

осуществлении отбора подкастов является определение и обоснование 

соответствующих лингвистических критериев (фонетические, 

лексические и грамматические). 

Ключевые слова: подкаст, подкастинг, классификация подкастов, 

критерии отбора подкастов. 

 

Shekhavtsova S. O., Protopopova K. O. English-language podcasting 

as the most up-to-date interactive and communicative technology  

The article is devoted to the theoretical substantiation of the podcasting 

as the most up-to-date interactive and communicative technology for learning 

English, determining the essential characteristics and selection criteria from 

the perspective of teaching a foreign language. It is determined that the 

podcast is a meaningfully completed and informationally self-sufficient audio 

file that reflects the characteristics of speech, consciousness and thinking of 

speakers of a particular language and sociocultural traditions. 

Due to the analysis of various classifications of podcasts, some 

scientists have established that there is no generally accepted classification. 

The complexity of their classification lies in the fact that there are many 

criterias by which we can classify podcasts in accordance with: 1) the purpose 

of use; 2) the level of language training of the target audience; 3) the study of 

individual sections of linguistics; 4) topics; 5) genres. 

It is proved that the Internet technology of podcasting is based on the 

basics of technical and didactic characteristics: authenticity, autonomy 

(distance), relevance, formation of competence in the field of media and 

Internet technologies, interactivity, performance and use of a mobile technical 

device outside the school. The key point in the selection of podcasts is the 

definition and justification of the relevant linguistic criteria (phonetic, lexical 

and grammatical). 

Keywords: podcast, podcasting, podcast classification, criterions of 

podcast selection. 
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