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юриста. Саме ці професії потребують високого рівня теоретичних знань та практичних навичок. Отримання диплому вимагає складання іспитів. Для людей, які займаються цими видами діяльності, в суспільстві ставляться з повагою та пошаною. Проаналізувавши різні визначення «концепту», можна зробити висновок, що концепти виступають як ідеальні, абстрактні одиниці, смисли, якими людина оперує в процесі мислення. Вони відображають зміст отриманих знань, досвіду, результатів всієї діяльності людини і результати пізнання нею навколишнього світу у вигляді певних розумових сутностей. Людина мислить концептами, які подають відомості про об’єкти і їх властивості, тобто концепт – це результат пізнання. 
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 ПЕРШОДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ'ЇВ ТА ПРИКАЗОК  Прислів'я та приказки використовуються в процесі навчання іноземної мови вже дуже давно. Зараз їх використання допомагає опановувати такі аспекти мови як вимова, граматика, лексика. Також прислів'я та приказки допомагають учням оволодіти найважливішим видом мовної діяльності – говорінням. 
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Використання прислів'їв та приказок при організації уроків у школі буде сприяти більш глибокому розумінню національного світосприйняття, відображеного у мовній картині світу. Даний аспект сприяє виділенню основних «життєвих» концептів, котрі дозволятимуть вивчати іноземну мову, поринувши в культуру і традиції народу. Стан практичної розробки питань про джерела походження англомовних прислів'їв та приказок такий, що ми маємо відомості про їх генезу завдяки працям українських дослідників Г. Удовиченка, А. Коваль, і зарубіжних В. Мокієнка, О. Молоткова, Г. Бюргер та ін. Серед лінгвістів, що досліджували походження прислів'їв та приказок англійської мови загальновідоме ім’я О. Куніна [1, с.128]. Але не зважаючи на численні наробки у цій галузі, все ще залишається не достатньо розробленим питання про першоджерела походження прислів'їв та приказок, саме тому метою є більш детальне ознайомлення з різноманітними джерелами походження  прислів'їв та приказок при вивченні англійської мови. У рамках цього дослідження увага зосереджена на деяких дисертаційних роботах українських дослідників, які стосуються розглядання джерел походження  прислів'їв та приказок при вивчення англійської мови. Починаючи огляд напрацювань слід відмітити, що прислів'я та приказки – стародавній жанр народної творчості. Вони виникли в далекі часи і сягають своїм корінням найдавніших витоків [1, с.130]. Багато з них з'явилися ще тоді, коли не було писемності. У фразеології виділено спеціальний розділ – пареміологія, яка вивчає структурно-семантичний тип стійких словосполучень, які називаються прислів'ями та приказками [2, с.40].  Цікаві напрацювання представлені у роботі A. Волкова, який стверджує, що пареміологія – це розділ фольклористики, що займається мовним і структурним аналізом паремій – прислів'їв і приказок. Також зазначає що існує розділ фольклористики – пареміографія, який є невід'ємною частиною пареміології [3, с.89].  Особливе значення мають роботи М. Лановника та З. Лановника, які вважають що пареміографія – це частина фольклору, яка об'єднує найкоротші жанри, що в образній формі відтворюють найістотніші явища і реалії дійсності: прислів'я, 
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приказки (приповідки) та їх жанрові різновиди – вітання, побажання, прокльони, порівняння, прикмети, каламбури, тости. Окрім цього вчені довели що все  це – словесні мініатюри, що в процесі формування закріпились як своєрідні усталені формули, образні кліше [4, с.18-19]. Мовознавці розглядають лише лінгвістичний аспект: відносять їх до розряду мовних фразеологізмів, пояснюють лексичне значення (пряме і переносне), вивчають вживання у живому мовленні» [5, с.45-46]. Вивченням походження прислів'їв і приказок займалися багато лінгвістів, ними висунуті різні гіпотези про їхню появу і функціонування в мові. В. Жуков стверджує, що дуже важко визначити, з яких часів серед народу почали ходити прислів'я. Невідомо і час виникнення перших приказок, але, на думку дослідника, незаперечно одне: прислів'я та приказки виникли у віддаленій давнині і з того часу супроводжують народу на всьому протязі його історії [1, с.141].За висловом С. Бережан, одним з джерел появи прислів'їв і приказок є усна народна творчість – пісні, казки, билини, загадки [1, с.149]. Отже, аналізуючи різні точки зору лінгвістів, прислів'я та приказки в переважній більшості створюються самим народом і відбивають найрізноманітніші сторони людського життя. В майбутньому тематика прислів'їв значно розширилась. Проте, їх повчальний зміст зберігся та незабаром став однією з їх відмінних жанрових ознак [6, с.53-54]. У даній роботі розглянуто основні джерела виникнення англійських прислів'їв і приказок. Відібрана література та розглянуті роботи українських дослідників дозволила виділити наступні способи  походження прислів'їв та приказок: народне, літературне, біблійне, запозичення з іншої культури, а також висловлювання відомих людей.   Література 
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