МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Всеукраїнська науково-практична конференція
Іноземні мови у вищому навчальному закладі:
теоретичні засади та прикладні аспекти

10 квітня 2013 року
Матеріали конференції

Вінниця – 2013
0

Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні
аспекти: Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції / Гол. ред.
Ямчинська Т.І. – Вінниця, 2013. – 283 с.

Збірнка містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іноземні мови
у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти», представлені
викладачами вищих і середніх навчальних закладів. Доповіді відображають широкий
спектр досліджень у галузі лінгвістики, методики, педагогіки та практичні доробки
учасників конференції.

Редакційна колегія:
доц. Ямчинська Т.І. (головний редактор)
доц. Дробаха Л.В.
ст. викл. Змієвська О.О.
доц. Мосійчук А.В.
доц. Грачова І.Є.

Технічні редактори:
доц. Грачова І.Є.
Брезденюк Ю.В.

© ВДПУ Вінниця, 2013

1

СЕКЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА АСПІРАНТІВ

Ямчинська Тамара
(м. Вінниця)
КОРДОНИ НА КАРТІ ТА В КУЛЬТУРІ: СУЧАСНИЙ СТАН
Кордон як аналітична категорія щільно увійшов в академічний дискурс соціальногуманітарних

наук.

З

поняттям

кордону

пов‘язані

терміни

гіперреальність,

децентралізація, віртуальність, фрагментарність, деструкція, мультикультуралізм і т.ін.
«Дискурс кордону всюдисущий, … кордон став феноменом міждисциплінарності»
[Bouman 2000:7].
В різних ситуаціях кордон культури постає як полоса спілкування або стіна
роз‘єднаності. Якщо кордон існує як зона спілкування – тоді це і зона творчості, зона
формування культур. Якщо кордон - зона роз‘єднаності, тоді він консервує культуру,
омертвляє її, надає їй жорстких і спрощених форм. Спрощених тому, що такі форми
культури дозволяють їй боронитися. Жорсткі тому, що в культурі зростає прагнення до
збереження за рахунок прагнення до розвитку. На початку розвитку культури її кордони є
переважно кордонами спілкування та обміну досвідом. Під кінець формування кордони
культури стають кордонами охорони себе від сусідніх культур. Бувають і змішані форми
відносин між кордонами культур, які підлягають впливу сусідніх культурних ареалів і
трансплантують накопичений досвід взаємодіючих культур в дещо «третє», інше. Вони
перетворюють ці відносини в специфічний регіональний аналог, який виділяє дану
область із прикордонних, надаючи їм транскордонного забарвлення.
Такий кордон, що носить переважно смисловий характер, знаходить і власне
фізичне відбиття. Особливим типом постають кордони, які маркують територію, над якою
оголошено суверенність. З одного боку, вони відмежовують одне територіально-політичне
утворення від іншого. З іншого боку, глобалізація, інтеграція та регіоналізація нівелюють
«старі» кордони.
Як наслідок виникла ціла низка понять, що відбивають культурні кордони на карті.
Edge - символ невлаштованості, нестабільності, невигідного розташування, вразливості
від будь-якої небезпеки. Найчастіше використовується для дефініції відносин між
сусідами. Limit – це майже метафізична категорія, за межами якої лежить невідомість.
Limit є абсолютним, за ним можливий сакральний простір або простір заборон. Periphery
– залежне джерело ресурсів; неоднорідний, подрібнений простір. Містить в собі високий
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ступінь субординації території центру та ієрархії. Сучасні соціокультурні простори мають
тенденцію до поляризації по лінії «центр – периферія», при чому периферійні території в
період кризи деградують дуже швидко [Зубаревич 2001:31]. Як правило, функція
периферії – грати роль «буферної зони», тобто відгороджувати центр від негативних
впливів зовні. Перешкодами для транскордонної інтеграції периферійних територій є їх
незначні ресурси. Boundary – лінія, де закінчується одна територія і починається інша. Це
поняття відбиває узагальнене сприйняття кордону як природної зовнішньої межі, яка
майже не підлягає змінам. Це межа чогось великого і обмеженого, що не потребує
легітимізації. Border – це те, що необхідно перетнути, щоб попасти на прилеглу
територію. Використовується для позначення наявності чітко визначеного, юридичного
кордону між частинами простору, в тому числі між територіями держав. Borderlands – це
території, свого роду регіональні одиниці, які мають специфіку, що сформувалась під
впливом тісної взаємодії з сусідами та мультикультуралізма. Frontier вказує на
протиставлення однієї території іншій. Це певна вільна зона між кордонами, для якої
характерні відчуженість і неосвоєнність. Фронтирні якості прикордонних територій
виявляються в процесі освоєння, колонізації нової або погано обжитої території. Фронтир
як певний невизначений пояс земель зникає після отримання політико- юридичного
статусу. Margin – окраїна; вона не тільки синонімічна неповноцінності, але й часто
дозволяє впливати рішучим чином на хід міжнародних процесів ті позиції ведучих
світових суб‘єктів.
Згадані категорії кордону наочно демонструють різнобічне розуміння, стан і якість
феномену кордону в сучасності. При цьому смислом кордону і логікою його розвитку як
завжди залишається не ізоляція, а скріплення воєдино окремих частин простору на карті і
в культурі.
Зубаревич

Н.В.

Новая

центро-периферийная

конфигурация

постсоветского

пространства // Процессы интеграции в постсоветском пространстве: тенденции и
противоречия. – М.: ИМЭПИ РАН, 2001.
Bouman O. Don‘t Save Art, Spend It. In F.Bonami(ed.) Bordeline Syndrome. Energies of
Defence. – Ljubljana, 2000.
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Балашова Світлана
(м. Вінниця)
ДІЛОВА ГРА У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Головною метою вивчення іноземної мови у немовному ВНЗ має стати формування
іншомовної комунікативної компетентності студентів, що передбачає використання мови
як засобу спілкування у сфері майбутньої професійної діяльності. Саме на реалізацію
вказаної мети і націлений процес ділової гри.
Розв'язання мовленнєвих завдань створює умови для комунікативної практики
студентів у процесі гри. Комунікативна практика передбачає розвиток умінь чітко,
логічно формулювати свої думки, а саме: вміти робити узагальнення на основі прикладів,
проводити аналогію, оцінювати пріоритети, виводити причини, вести бесіду, діалог,
дискусію, тобто вміти слухати, висловлюватися чітко і ясно [1].
Ділова гра практикується викладачами як форма відтворення предметного і
соціального

змісту,

професійної

діяльності

спеціаліста,

моделювання

відносин,

характерних для цієї діяльності. Ділова гра являє собою імітаційний процес, спрямований
на прийняття рішень в умовах, які максимально моделюють професійну діяльність.
Використання ділових ігор у процесі вивчення іноземної мови у вищому
навчальному

закладі

зумовлює

позитивні

зміни

в

іншомовній

комунікативній

компетентності студентів, оскільки процес ділової гри пов‘язаний із розвитком умінь
майбутніх спеціалістів використовувати мову як засіб спілкування у сфері майбутньої
професійної діяльності [1].
Метою ділової гри є набуття і відпрацювання навичок прийняття рішень, спільної
діяльності і міжособистісного спілкування у процесі професійної діяльності [3, с.65-66].
Головною детермінантою визначення мети ділової гри є орієнтація на формування
іншомовної комунікативної компетентності, закріплення теоретичного матеріалу під час
вирішення професійних завдань.
У процесі вивчення іноземної мови метод ділової гри має за мету перш за все
навчання спілкуванню у ході вирішення проблем професійного характеру, а його
завданнями є оволодіння комплексом умінь і навичок, достатніх і необхідних для
майбутньої мовленнєвої діяльності, а також опанування мовним матеріалом, який
забезпечує формування та розвиток іншомовної комунікативної компетентності.
У методичному плані ділова гра має вирішити три завдання:
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 лінгвістичне;
 комунікативне;
 діяльнісне.
Успіх вирішення лінгвістичного завдання пов'язаний із знанням мовного матеріалу
(лексики, граматики, стилістики) та вмінням використовувати його в мовленнєвій
діяльності. Таке завдання перетворюється в комунікативне, тобто здійснюється обмін
інформацією в процесі спілкування, і, врешті, у завдання співробітництва (вербального і
невербального) учасників спілкування.
Головною метою вивчення іноземної мови у немовному ВНЗ має стати формування
іншомовної комунікативної компетентності студентів, що передбачає використання мови
як засобу спілкування у сфері майбутньої професійної діяльності. Саме на реалізацію
вказаної мети і націлений процес ділової гри.
Розв'язання мовленнєвих завдань створює умови для комунікативної практики
студентів у процесі гри. Комунікативна практика передбачає розвиток умінь чітко,
логічно формулювати свої думки, а саме: вміти робити узагальнення на основі прикладів,
проводити аналогію, оцінювати пріоритети, виводити причини, вести бесіду, діалог,
дискусію, тобто вміти слухати, висловлюватися чітко і ясно.
Використання імітаційно-ігрового підходу до організації навчання у вузі є
правомірним, оскільки ігрові форми й методи в підготовці спеціалістів економічної сфери,
у

тому

числі

менеджерів,

дозволяють

оптимально

врахувати

вимоги

обраної

спеціальності, створити ситуації, включаючись в які вони оволодівають мистецтвом
швидко й ефективно вирішувати управлінські завдання, опановують прийомами
іншомовного спілкування, вдосконалюють економічне мислення. Такий підхід забезпечує
заміну традиційної педагогічної технології більш ефективною, специфіка якої полягає в
нових принципах відбору й організації мовного й мовленнєвого матеріалу, побудові
моделі іншомовного професійного спілкування, оволодінні студентами психотехнікою
ділового спілкування [2].
Результативність ділових ігор у підготовці студентів до іншомовного спілкування
професійного спрямування зумовлюється сукупністю педагогічних умов, у число яких
входить: позитивна мотивація навчально-пізнавальної діяльності студентів; характер
стосунків у системі "викладач-студент", що будуються на принципі педагогічної
взаємодії, співпраці й співтворчості; різноманітність ігрових ролей, що стимулюють
позитивні емоції студентів; високий рівень інтелектуальної активності її учасників і
сформованості комунікативних умінь; залучення студентів до активної комунікативної
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діяльності; забезпечення психологічного комфорту для кожного учасника гри та високий
рівень професіоналізму викладачів вищої школи.
Література
1. Волкова Л.В. Педагогічна технологія застосування ділової гри у процесі формування
іншомовної

комунікативної

компетентності

майбутніх

спеціалістів

фінансово-

економічного профілю : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. В. Волкова; Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К., 2006. – 206 с.
2. Друзь Ю.М. Педагогічні умови використання ділової гри в підготовці студентів до
іншомовного спілкування: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ю.М. Друзь ;
Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2000. — 18 с.
3. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение: / Платов В.Я. – М.:
Профиздат, 1991. – 240 с.

Бірюкова Олена
(м. Вінниця)
КОРЕЛЯТИВНI ОСОБЛИВОСТI АНГЛIЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ
ЕВФЕМIЗМIВ У СУЧАСНОМУ СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНОМУ ДИСКУРСI
Суспільно-політична лексика в українській та англійській мовах поступово
стабілізується, конкретизується та набуває щораз більшої системності. Політичні
словники

фіксують

найрізноманітніші

семантичні

зрушення,

трансформації,

що

відбуваються в усному і писемному мовленні.
Різна прагматична настанова політичної інакомовності та евфемії викликає різні
трансформації семантики слів, при цьому основне поняття залишається незмінним,
модифікується лише його мовне вираження.
Потужна культурно-поведінкова і мовна тенденція отримала назву "політичної
коректності" (Political Correctness - P. C), що з'явилася у зв'язку з виникненням ідеї
культурного плюралізму і необхідностю відповідно до нової ідеології пропорційно
подавати твори літератури і мистецтва.
Поняття політичної коректності досить багатоаспектне і неоднозначне. Найбільш
адекватне визначення зазначеного терміна міститься в книзі професора С. Тер-Минасової,
присвяченій проблемам мови та міжкультурної комунікації. Дослідниця слушно
наголошує на тому, що "політична коректність мови визначається в прагненні знайти нові
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засоби мовного вираження замість тих, які зачіпають почуття і гідність індивіда,
порушують його людські права звичною мовною безтактністю і/або прямолінійністю
щодо расової та статевої приналежності, віку, стану здоров'я, соціального статусу,
зовнішнього вигляду і т.і."
Л. Цурікова трактує політичну коректність як "поведінковий і мовний феномен, що
відображає прагнення носіїв мови подолати існуючу в суспільстві і усвідомлену
суспільством дискримінацію по відношенню до різних членів цього суспільства" [3, с.19].
Згідно з цими постулатами виділяємо два найбільш суттєвих аспекти політичної
коректності:
1. Культурно-поведінковий аспект, який тісно пов'язаний з ідеологією та
політикою, особливо в галузі освіти;
2. Мовний аспект політичної коректності, який виявляється в пошуці нових засобів
мовного вираження та коригуванні мовного коду.
Культурно-поведінковий аспект політичної коректності є домінуючим. У передмові
до книги "Are You Politically Correct? "Ф. Беквіт і М. Бауман дають визначення політичної
коректності як "мережі взаємопов'язаних ідеологічних поглядів, які ставлять під сумнів
основи університетської освіти: традиційний навчальний план, погляди на об'єктивність
отриманих знань, надаючи значення культурним, статевим, класовим і расовим
відмінностям".
Останнім часом в США розгорілися дебати з приводу впливу ідей політичної
коректності на суспільство і мову. Центральними темами цих суперечок стали проблеми
мультикультуралізму (multiculturalism) і мовних кодів (speech codes).
Прихильники мультикультуралізму закликають враховувати при навчанні такі
чинники, як расова та етнічна приналежність, стать, суспільне становище, мова, релігія,
вік та ін. Згідно з ідеями політичної коректності, набір до навчальних закладів має
проводитися відповідно до плану "позитивних дій" (affirmative actions).
Поняття мовного коду (Р. Белл) передбачає "норми поведінки, якими індивід
повинен керуватися". При цьому до сфери заборон належать "використання образливих
прізвиськ", "недоречні жарти", "неправильно адресований сміх" (misdirected laughter). У
статутах багатьох американських коледжів перераховані різні види дискримінації:
"аблеізм" (ableism) - утиск осіб з фізичними вадами, "етноцентризм" (ethnocentrism) дискримінація культур, відмінних від домінуючої, "гетеросексізм" (heterosexism) дискримінація людей нетрадиційної сексуальної орієнтації, "лукізм" (lookism) - створення
стандартів краси і привабливості та обмеження прав тих, хто їм не відповідає.
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Таким чином, явище політичної коректності пов'язано зі зміною норм мовної
поведінки в сучасній англійській й українській мовах. В основному це стосується
обмежень на вживання того чи іншого слова або виразу в певній ситуації. Дискримінація
може виявлятися не тільки в будь-яких діях, але й у словесних формах (verbal harassment
hate speech). Щоб уникнути такого виду дискримінації і створюються політично коректні
терміни, що мають наступні категоріальні ознаки:
а) інтегральна

–

відсутність

в конотативному значенні

мовної

одиниці

дискримінації за расовою, національною, статевою приналежністю, віком і майновим
статусом, станом здоров'я;
б) диференційна – здатність мовної одиниці виключити вияви зазначених вище
видів дискримінації.
Виходячи

з

цього,

можна

виділити

лексеми,

що

характеризуються

наявністю/відсутністю даної ознаки: African-American/Negro, Asian / Oriental, Native
American / Indian, senior / old, physically сhallenged / handicapped, low-income/poor та ін.
Дуальніть означених лексем, що мають однакове денотативне значення, спричиняє
виникнення різних конотацій, на підставі яких їх можна розглядати як політично коректні
/ некоректні.
Однією з вагомих причин політичної евфемії є цензурна заборона. Власні назви
деяких країн, міст, підприємств, військових частин та осіб замінюються буквами або їх
назвами. Наприклад: N /єн/, NN /ен-ен/, N-ський /енський/, місто Ікс, Ігрек, Зет. Можуть
також застосовуватись описові вирази типу одна сусідня держава – one neighbouring state,
один дипломатичний представник – one diplomatic representative та інші.
Отже, функціонування суспільно-політичних евфемізмів, їх перетворення у
нейтральні слова чи описові вирази поглиблюють розумiння природи мiжособистiсної
комунiкацiї.

Бобошко Тетяна
(м. Київ)
ЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ
Таємниця оцінного значення протягом віків хвилювала філософів, логіків,
психологів, лінгвістів та спеціалістів з інших сфер діяльності. Такий посилений інтерес
зумовлений складністю процесу породження оцінки, під час якого те чи інше явище
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повинно бути не лише сприйняте, але й зіставлене з картиною світу, яка існує в свідомості
людини, з особистими цінностями людини та пропущене крізь сферу людських почуттів і
відповідно класифіковане (Т. А. Космеда).
Важливо зазначити, що серед дисциплін, суміжних із мовознавством, логіка
найбільш продуктивно дослідила поняття, сутність та структуру категорії оцінки.
Логіка оцінок, або формальна аксіологія, інтерпретується як розділ логіки, який
займається аналізом передумов, рішень та висновків оцінки. Досліджуючи форму
висновків, логіка оцінок розмежовує обґрунтовані й необґрунтовані їх типи та
систематизує перші (О. А. Івін).
Суттєвим здобутком О. А. Івіна є ідея про те, що не лише кожна людина по-різному
оцінює одне й теж явище, але й ставлення однієї особи до певного об‘єкта може
змінюватися у діахронічному розвитку, що свідчить про гнучкість реалізації естимативних
висловлювань у мовленнєвій практиці індивіда.
Більшість дослідників категорії оцінки з точки зору логіки (О. А. Івін, В. В. Юрчук,
В. В. Петров та інші) вважають, що дане явище не є дескриптивним, а лише «описує
настільки, скільки необхідно для виконання основної функції».
О. А. Івін акцентує увагу на тому, що логічна теорія оцінок повинна включати
логіку порівняльних оцінок, що формується за допомогою понять «краще», «гірше» або
«рівноцінно», та логіку абсолютних оцінок, показниками яких є «добре», «погано» та
«оцінно нейтрально».
В логіці оцінок необхідно розрізняти оцінку в широкому та вузькому значенні
слова. У першому випадку оцінка являє собою кваліфікацію, що визначається як
«судження суб‘єкта про предмет, опираючись на порівняння даного об‘єкта із обраним
еталоном» (Г. Г. Круглікова, Г. С. Яковлєва).
У випадку вузького значення слова оцінка пов‘язана з ознаками «добре / погано», з
установленням ціннісного відношення між суб‘єктом та об‘єктом оцінки:
- категорія теорії цінностей, що позначає сам процес і логічно втілений в оцінному
судженні наслідок усвідомлення позитивної чи негативної значущості будь-яких явищ
природи, витворів праці, суспільно-історичних подій, моральних вчинків, творів
мистецтва, результатів пізнання для задоволення об‘єктивно зумовлених потреб, цілей
(В. І. Шинкарук, В. П. Андрущенко);
- філософська категорія, що позначає аксіологічне ставлення особи до всього
нормативно представленого різноманіття предметних втілень людської життєдіяльності та
до можливостей їх пізнавального та практичного освоєння (В. Є. Кемеров);
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- визначення цінності особи, предмета, явища: «оцінка характеризує об‘єкт
дослідження не сам по собі, а у відповідності до його ставлення до людини, її інтересів,
потреб, емоцій, смаків тощо» (В. В. Петров).
Говорячи про структуру категорії оцінки, О. А. Івін виділяє чотири її компоненти:
• суб’єкт оцінки – особа (або група осіб), що оцінює певний об’єкт;
• предмет оцінки – об’єкт, що оцінюється, або група об’єктів, цінності яких
співставляються;
• характер оцінки – вказівка на абсолютну чи порівняльну цінність об’єкта;
• основа оцінки – точка зору, з якої здійснюється оцінювання.
Продовжуючи традиції попередніх поколінь дослідників, сучасні вчені пропонують
такі класифікації категорії оцінки у логічному аспекті:
• якісна / кількісна оцінка;
• індивідуальна / загальна оцінка;
• відносна / абсолютна оцінка;
• суб‘єктивна / об‘єктивна оцінка;
• позитивна, нейтральна та негативна оцінка [Г. М. Іваніна, В. І. Шинкарук,
H. Schmidt, G. Schischkoff].
Оскільки оцінка характеризує не самі по собі предмет або явище, а їх відношення
до людини та її інтересів, доцільно виділяти декілька типів естимацій:
• прагматична естимація – встановлюється практичне значення (важливість,
корисність, ефективність тощо) досліджуваного об‘єкта;
• емоційна естимація, що є результатом емоційного відношення (радість, смуток,
сум тощо);
• етична (моральна) естимація об‘єкта.
Підводячи підсумки, зазначимо, що в науках, суміжних із мовознавством, оцінка
(естимація) досліджується перш за все як судження, в основі якого лежить позитивне,
негативне, нейтральне (або амбівалентне) ставлення суб‘єкта до оцінюваного об‘єкта у
відповідності з певним тезаурусом особистості, що формується на основі індивідуального
досвіду та в результаті розвитку соціальних норм.
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Бойко Юлія, Марченко Олена
(м. Вінниця)

TRANSLATION AS A POWERFUL CONDUCTOR OF CULTURES:
UNDERSTANDING LANGUAGE

In an age where technology allows increased accessibility and faster communication
translation plays a vital role in cultures of both languages (target language and source language).
Nowadays it is important to understand how people interact with, react to, and utilize technology
and how these culturally related concepts (culture and technology) can affect communicated
messages. Additionally, translation involves understanding how the Internet has influenced
different cultures across the globe. Varying languages, cultural influences on Internet usage
patterns, and media preferences force translation techniques to be culturally diverse in a
technological sense. Consequently, translation is the medium through which language, discourse
and communication can exist in a global world. As technology creates easier and faster means of
communication and the world moves toward becoming a global community, the need to
communicate with people from multiple language backgrounds also grows.
So, translation is obviously one of the noticeable aspects of teaching English in a global
world as a means of understanding different cultures. The role of it in classroom activities has
and will continue to be a highly debatable issue. The use of the students‘ first language in the
foreign language classroom has been an issue of argument for teachers and linguists. Though,
they use the native language in lessons to influence the classroom dynamic, offer a sense of
security and authenticate the learners‘ experiences. The actual usefulness of translation in
English classes lies in exploiting it in order to compare grammar, vocabulary, word order and
other language points in English and the student‘s mother tongue. Translation should be an
integral part of the classroom activity, as it is useful for:

■ practicing grammatical structures;
■ explaining vocabulary items;
■ testing at all levels;
■ developing communicative competence.
One more significant benefit of translation in language teaching is that teachers can use it
as an effective means of explaining particular aspects of language such as cultural differences,
(as it was said above) grammatical rules and syntactic structures with which the students have
difficulty. Taking into consideration the global importance of culturally-oriented teaching aspect
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of translation though these are certain translation techniques we must follow: literal, borrowing,
transliteration, calques, transposition, inversion, amplification, compensation, omission, splitting,
equivalence and adaptation.
For all that, translation can be a breeze when we are familiar with the subject matter and
while it might look like certain word phrase choices come to us spontaneously while translating,
there is the theory we must follow to make sure our ―spontaneous‖ choice on a specific piece is
correct in the target language.

Бойчук Валентина
(м. Вінниця)
КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Сьогодні розпочато ґрунтовну дискусію навколо того, як озброїти вчителя
необхідними вміннями та знаннями для забезпечення його гармонійної взаємодії з
технологічним суспільством, що швидко розвивається. Саме тому важливим є
усвідомлення компетентності в педагогічній науці і практиці.
Професійна компетентність учителя поєднує в собі загальні вимоги до педагога як
до особистості, особливості його професійно-педагогічної діяльності та конкретний прояв
цих властивостей, вимог, якостей, притаманних особистості, в діяльності окремого
педагога.
Основними компонентами професійної компетентності вчителя іноземних мов є
такі: соціальний, полікультурний, ауто психологічний, когнітивно-технологічний та
персональний.
Одним із найважливіших компонентів професійної компетентності вчителя є
когнітивно-технологічний, який складається з професійних знань, вмінь та навиків.
Специфіка компетентності вчителя іноземних мов полягає в наявності сформованої
іншомовної

комунікативної

компетенції

(яка

входить

до

складу

когнітивно-

технологічного компоненту).
На думку українських учених-лінгвістів, основними складовими компонентами
галузі освіти ―Іноземна мова‖ є три види компетенцій, розгалужених від поняття
―комунікативна компетенція (іншомовна)‖, а саме: мовленнєва компетенція; мовна
компетенція; соціокультурна компетенція.
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Однак ці види компетенцій, в свою чергу, також включають цілий ряд компетенцій.
Мовленнєва компетенція передбачає здатність сприймати й відтворювати іншомовні
тексти згідно з поставленим чи виниклим комунікативним завданням, яке включає
ситуацію спілкування й комунікативний намір. Вона базується на чотирьох видах
компетенції: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Отже, для формування мовленнєвої
компетенції повинні бути сформовані мовленнєві вміння в чотирьох видах мовленнєвої
діяльності.
Мовна (лінгвістична) компетенція включає такі компетенції як : лексичну,
граматичну, фонологічну й орфографічну і передбачає знання системи мови й правил її
функціонування при іншомовній комунікації.
Соціокультурна компетенція включає знання історії, географії, економіки,
державного устрою, культури країни, мова якої вивчається.
Всі зазначені види компетенцій, що входять до складу іншомовної комунікативної
компетенції, мають бути сформовані у майбутніх вчителів іноземних мов.
Для формування професійної компетентності студентам педагогічних вузів
необхідно усвідомлювати значущість своєї майбутньої професійної діяльності. Це
сприятиме розвитку мотивації навчання, оволодінню основами педагогічної майстерності,
професіоналізму, прагненню до професійної самоосвіти й самовдосконалення.
Особливістю персонального компонента професійної компетенції є те, що він
пов‘язаний з професійно-значущими якостями педагога. Найважливішими якостями
якими повинен відрізнятись майбутній вчитель є такі : почуття відповідальності,
інтелектуальність і моральна чистота, толерантність доброзичливість, справедливість
тощо, без яких неможлива робота з дітьми.
Важливим компонентом формування професійної компетентності сучасного
вчителя іноземних мов є самонавчання або само вивчення іноземної мови майбутнім
фахівцем. Ця проблема особливо чітко окреслюється в європейській іншомовній освіті,
адже в рамках кредитно-модульної системи оцінювання знань, вмінь і навичок студента
зростає роль фактора самостійної роботи, самостійної підготовки.
Отже, формування професійної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов є
складним процесом, що вимагає від них оволодінням цілим рядом ключових
компетентностей (комунікативна, філологічна, психолого-педагогічна, соціокультурна
тощо). Компетенції майбутнього вчителя не є раз і назавжди сформовані, їх потрібно
постійно вдосконалювати шляхом самонавчання, само вивчення іноземних мов.
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Бучацька Світлана
ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ
ДО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
Суттєвою перешкодою професійного спілкування іноземною мовою студентів із
фахівцями з інших європейських країн є емоційно-вольовий стан, який спричинює певні
психологічні бар‘єри у обміні думками, прояви невпевненості, нездатність управляти
своїми емоціями, хвилюваннями тощо. Тобто для значної частини студентів характерним
є низький рівень розвитку емоційно-вольової готовності до ділового спілкування
іноземною мовою.
Проблеми емоційно-вольової регуляції особистості у навчальній діяльності стали
предметом досліджень цілої низки вітчизняних психологів, зокрема, О.Ф. Бондаренко,
О.Я. Чебикіна, Н.В. Чепелєвої, Т.С. Яценко та інших. Проте дослідження власне
емоційно-вольової готовності особистості до ділового спілкування іноземними мовами
залишилось поки що поза увагою науковців. Окремі аспекти зазначеної проблеми
представлені лише у працях О.І. Бондаренко [1], О.Б. Павлик [2], С.П. Тетерук [3] та ін.
Емоційно-вольова готовність особистості до ділового спілкування іноземною
мовою – одна з найважливіших складових загальної психологічної готовності. Під нею ми
розуміємо здатність особистості свідомо регулювати свою поведінку, дії в будь-яких
ситуаціях професійного за змістом спілкування іноземною мовою.
Емоційні стани, що проявляються у студентів під час навчання іноземної мови різні
за силою, модальністю, спрямованістю і стійкістю. Стримування чи посилення їх можливе
за рахунок розвитку вольових якостей. Оволодіння студентами іноземних мов є складною
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емоціогенною діяльністю, що пов‘язана з постійним подоланням труднощів, негативних
психічних станів (страхів, хвилювань). Все це вимагає формування у майбутніх фахівців
здатності

до

емоційної

саморегуляції

діяльності,

психічних

станів.

Найбільш

характерними проявами негативних емоційних станів у процесі навчання, спілкування
іноземними мовами, як встановлено нами, є фрустрації, страхи, тривога, пригніченість,
стрес та деякі інші.
Зазначимо, що фрустрація як психічний стан, найчастіше проявляється у випадку
затяжного конфлікту між значимою для особистості метою та реальними можливостями в
її досягненні. Такі труднощі супроводжуються сильними переживаннями у студентів
вищих навчальних закладів і проявляються часто як стани розчарування, роздратованості,
відчаю. Причиною таких станів можуть бути як значна за складністю мета, так і
завищений рівень домагань особистості у процесі вивчення іноземної мови.
Зазначимо, що тривога як психічний стан особистості, також часто супроводжує
навчальну діяльність студента. Такий стан проявляється в порушенні психічної рівноваги,
появі безпредметної загрози, хвилювань. Рівень зазначеної тривоги, а це частіше всього
так звана, соціально-ситуаційна тривога особистості, визначається як об‘єктивною
ситуацією, в якій опинився студент, так і індивідуально-типологічними його якостями.
Такі стани, як свідчить практика, є превалюючими і в ході нашого експериментального
дослідження детально вивчались та аналізувались. Переживання тривожності може
відбуватись на декількох рівнях. По-перше, власне на рівні тривоги, тобто у формі
почуття неусвідомленої небезпеки, переживання невизначеної загрози. Вона виникає
внаслідок недостатнього обсягу або ж суперечливості інформації про небезпеку між
установками індивіда і рівнем сприйняття реальної ситуації. По-друге, на рівні страху, як
результату встановлення особистістю причин тривоги та конкретних факторів небезпечної
ситуації. В основі страху лежать складні інстинктивні механізми (самозбереження,
захисту), а тому в умовах навчальної діяльності вони певною мірою обмежують необхідні
навчальні, мовленнєві операції, дії.
Таким чином, такі негативні психічні стани особистості як тривога, страх,
скованість, пригніченість та інші, що проявляються у процесі спілкування студентів на
заняттях з іноземної мови, суттєво знижують ефективність та результативність
формування у них іншомовних знань, навичок та умінь. У процесі вивчення причин
прояву хвилювань, негативних емоційних станів у студентів на заняттях з іноземної мови,
їх змісту та особливостей, встановлено, що хвилювання при вивченні іноземної мови
характерні для 62,2% студентів. З їх числа проявляють радість та задоволення від
вивчення іноземної мови лише 12,2%; зацікавленість, пізнавальний інтерес – 64,4%
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опитаних; скованість, боязкість – 17,6%, страх – 5,9%, байдужість – 4,3%, пригніченість –
3,7%. Це дозволяє зробити висновок, що навіть при досить високому рівні пізнавального
інтересу студентів до вивчення іноземних мов, у значної їх частини проявляються
негативні емоційні стани, а це є результатом незадоволення ними потреби у їх засвоєнні,
недостатньої ефективності навчально-виховного процесу у ВНЗ, зокрема, організації
процесу оволодіння студентами інших мов.
Негативні емоційні стани у студентів при їх спілкуванні діловою іноземною мовою
викликаються як об‘єктивними, так суб‘єктивними чинниками.
Однак, студенти достатньою мірою усвідомлюють власні проблеми при вивченні та
спілкуванні іноземною мовою, вони роблять спроби знайти шляхи їх розв‘язання.
Загалом тривожність студентів може бути зумовлена багатьма чинниками. Ми
виокремили у експерименті три найбільш типових, а саме: тривожність, що зумовлена
самим процесом засвоєння іноземної мови, тривожність, яка детермінована процесом
спілкування іншою мовою та тривожність, яка викликана оцінкою мовних здібностей
студента іншими.
Зазначене вимагає розробки спеціальної програми з формування емоційно-вольової
готовності студентів до ділового спілкування іноземними мовами. Така програма має
включати комплекс занять, вправ, тренінгів, спрямованих на розвиток необхідних
особистості вольових якостей, навичок психічної саморегуляції.
Таким чином можна зробити висновок, що за результатами констатувального
експерименту, виявлені й проблеми з розвитком емоційно-вольової готовності студентів
до ділового спілкування іноземними мовами, а це вказує на необхідність пошуку
психолого-педагогічних засобів її вдосконалення у навчально-виховному процесі.
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Вишивана Наталія
(м. Вінниця)
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ VERBA DICENDI У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ
Дієслова мовлення (verba dicendi) мають велику функціональну значимість: на
відміну від інших дієслів, вони використовуються для введення прямого та непрямого
мовлення, внаслідок цього вони відіграють важливу роль при конструюванні тексту,
оскільки репрезентують як безпосередньо акт комунікації між діючими особами в
художньому творі, так і авторські ремарки, тобто служать для передачі мовленнєвих актів.
Вперше вивчення дієслів мовлення з точки зору теорії мовленнєвих актів здійснила
у своєму дослідженні М.Я.Гловинська. Основу теорії мовленнєвих актів складають ідеї,
викладені англійським логіком Дж. Остіном та його послідовником Дж. Серлем, який
опублікував своє бачення у монографії «Мовленнєві акти».
Об‘єктом дослідження в теорії є акт мовлення, суть якого полягає в тому, що в
ситуації безпосереднього спілкування зі слухачем той, хто говорить, промовляє речення з
метою певного комунікативного впливу на слухача. Слід зазначити, що головна
особливість теорії – це підхід до акту мовлення, як до способу досягнення людиною
певної цілі і дослідження тих мовних засобів, які при цьому використовуються. Зважаючи
на вищесказане, під мовленнєвим актом ми розуміємо цілеспрямовану мовленнєву дію,
актуалізацію речення, що розглядається в межах певної прагматичної ситуації.
Особливість підбору автором дієслів комунікації розкриває їхнє функціональне
навантаження в творі, створює запланований прагматичний ефект. Автор впливає
засобами художнього слова через систему образів на розум, почуття і волю читачів, формує ідейні переконання, моральні якості та естетичні смаки, а також (що особливо
важливо у нашому випадку) мовленнєву поведінку читачів.
Тому при дослідженні функціонування дієслів мовлення ми спираємося перш за
все на приклади з художньої літератури.
У нашій роботі ми дослідили функціональні особливості дієслів мовлення та
виділили наступні групи дієслів, які стали предметом більш глибокого вивчення:
1)

Дієслова, що передають повідомлення:

mitteilen, erzählen, berichten, schildern, darstellen, beschreiben, benachrichtigen,
melden, informieren, äußern, ausdrücken, ausrichten, betonen, unterstreichen.
Всі

ці

дієслова

позначають

передачу

інформації

безвідносно

до

її

правдивості/неправдивості. Так дієслово mitteilen може передавати як вірну так і
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неправдиву інформацію, informieren можна як правильно, так і неправильно, erzählen
можна історії, вигадки, нісенітниці. Вони є досить частотними в текстах та не містять
додаткових відтінків значень. Вживаючи дані дієслова, автор наголошує інколи на
провідних мотивах мовця, які можуть відрізнятися. Наприклад, мотивом дієслів mitteilen
та informieren є бажання повідомити інформацію, а для дієслів erzählen, berichten, schildern
- бажання мовця, щоб співрозмовник слухав те, що йому кажуть. Дієслово beschreiben
використовується для того, щоб адресат мовлення уявив собі предмет чи ситуацію, про
яку йдеться. Важливе функціональне значення мають дієслова betonen та unterstreichen,
які вживаються для того, щоб адресат звернув увагу на важливість повідомлення.
2) Дієслова, що передають прохання: bitten, flehen, betteln, sich wenden.
Спільним для всіх дієслів даної групи є вираження прохання. Дієслово bitten
охоплює випадки, коли мовцеві важливо, щоб дію виконав адресат мовлення і коли
необхідно створити відповідну ситуацію. Дієслово flehen, використовується для передачі
сильного бажання, відчуття розпачу, якщо прохання не буде виконано, підкреслює
надзвичайну важливість. Мовець знаходиться в особливому емоційному стані і
намагається здійснити вплив на уяву співрозмовника та на його емоційний стан. Дієслово
sich wenden характеризується тим, що безпосередньо називає особу, до якої звертаються з
проханням.
3) Дієслова, що передають поради та пропозиції: raten, empfehlen, vorschlagen,
konsultieren, anbieten.
Поради та пропозиції виражають як прохання, так і уявлення про можливу дію
адресата. Дієслово konsultieren передбачає професійну пораду, а дієслово empfehlen
містить компонент, який передає впевненість мовця в тому, що дія буде корисною для
адресата.
4) дієслова, що репрезентують реакцію співрозмовника на запитання чи ситуацію:
antworten, entgegnen, erwidern, widersprechen.
Основна функція дієслів даної групи полягає у продукуванні реактивної відповіді
на запитання чи ситуацію. Дієслова entgegnen, erwidern, widersprechen репрезентують
різку відповідь, яка вказує на небажання продовжувати бесіду, або на неприємність
ситуації

для

співрозмовника.

Дієслово

antworten

є

найбільш

нейтральним

та

загальновживаним, хоча в певних випадках автор уточнює комунікативну ситуацію за
допомогою прислівників.
5) дієслова, що характеризують мовні ритуали та етикет (ввічливість):
danken, grüßen, sich verabschieden, sich entschuldigen, gratulieren, wünschen.
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Дієслова, які відносяться до даної групи, характеризують мовленнєву поведінку
суб‘єкта, прийняту в суспільстві.
Функціональне значення дієслова danken має свої особливості. В багатьох
випадках, при незначних послугах, слова подяки виступають настільки автоматичною
реплікою, що сприймаються як належне, при цьому ніякого спеціального бажання почути
їх у мовця, який здійснив послугу немає. Мовець сприймає їх як норму, як природну
репліку та не звертає значної уваги
6) дієслова, що виражають незадоволення: brummen, rügen, schreien, röhren,
knurren, brüllen, schimpfen. Функціональне значення дієслів даної групи полягає у
вираженні незадоволення мовця в художньому тексті.
7) Дієслова, що імітують звуки: krächzen, grunzen, trompeten, trommeln, dröhnen,
meckern, miauen.
Об‘єднує їх те, що всі вони вживаються лише у метафоричному значенні й
обов‘язково в умовах відповідного контексту можуть бути компонентами групи дієслів
мовлення. Неоднорідним в таких словах є експресивне й емоційне навантаження.
Переважно звуконаслідування тварин вживається для передачі негативного змісту,
зневажливого ставлення до мовлення та мовця. Ці дієслова виражають підсилення
негативних значень аж до грубого та навіть вульгарного забарвлення. Метою такого
перенесення значень є емоційний вплив на співбесідника.
Отже, функціональні особливості дієслів мовлення полягають у впливі на
різноманітні сторони особистості адресата - розум, почуття, волю. Вони характеризують
статус мовця, його соціальне становище, емоційний стан.

Habriichuk Liudmyla, Tulchak Liudmyla
(Vinnytsia)

INTERACTIVE TEACHING METHODS

The most important task of the education reform in Ukraine is to prepare an educated and
creative personality of physical and moral health. Solving this problem involves the educational
process through implementation of innovative teaching methods at higher schools, bringing up a
wide array of innovative approaches into the academic process.
Today higher schools are ready to introduce the modern pedagogical technologies such as
distance learning and training involving interactive (online) techniques.
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The reform of higher education and the requirements to the graduates of universities,
academies, institutes should change the training techniques of the higher school. Nowdays, there
is a transition from authoritarian pedagogy to personal development, from the accumulation of
knowledge to the ability to operate knowledge, from "one-time" education to the current
organization of training and to the individual organization of training. The new paradigm of
education has identified the update of the professional education; it is particularly relevant in
connection with the fundamental education changes taking place in different countries.
Educators, psychologists, practitioners of professional subjects need the implementation
of such methods and the implementation of a personal approach to a student. This approach is
one of the most important organization principles of educational work.
Currently, it has been impossible to teach discipline traditionally. The implementation of
interactive teaching methods enables to change radically the attitude to learning. A student
becomes a co-author of the lesson, he/she is in the centre of the learning process which
encourages a student to activity and creativity. This new approach is called "learning by
participation" or "cooperative learning". It promotes better understanding of educational
material, the development of thinking and speech. Interactive (online) training at high schools
provides a methodical destruction of the former teacher‘s stereotypes.
Training as a process of focused transfering and mastering of certain experiences can be
made according to the forms of training. Category "forms of training" refers to the major ones in
didactics. Scientists define such forms as frontal, group and individual. These forms differ in the
number of employed students and ways of work.
The form of group training had come into being as an alternative to traditional forms of
training. A kind of training within the system was a system of mutual training. At the beginning
of the 20th century a system of individual training appeared. Each student mastered material
independently using identified sources of literature where answers can be found.
The form of group training compensates all the shortcomings of the frontal and individual
work. It is a form of training in small groups of students united by general educational purposes,
the teacher guides each student indirectly. The relationship between the teacher and students
features cooperation because the teacher directly intervenes only if the students have some
question and need help from the teacher. The form of group training as a kind of educational
activity is multifunctional: educational, organizational, motivational and developing.
In the process of group training students show high results of knowledge performing 2030% more exercises than during the frontal and individual work. In despite of these positive
characteristics of the group form of working it would be a big mistake to substitute other forms
of training (individual and frontal) by it as well as to prefer it.
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So, the form of group training in comparison with the others has a number of advantages:


over the same period of time the actual work is much bigger;



high effectiveness in absorbing knowledge and skill development;



ability to co-work is formed;



the motives of learning are formed developing humane relations between students;



training activities are developed (planning, reflection, control, self-control).

During the training sessions the form of group training as any form of work with students
is imperfect, too. The introduction of new methods of teaching at high schools compels teachers
to change their attitude to their role as the head of the process of teaching during the training
sessions. This causes certain teacher‘s prejudices:


the fear of losing a leading role during the educational process;



the unwillingness to have troubles with the changes in the training courses;



the thrill of losing control over the training of students;



the inability to keep hard discipline and silence at lessons.

Every teacher is considered to have the right to choose such forms of work which
correspond to the academic discipline. However, teaching Humanities at higher schools needs to
be changed. This process is time-consuming. It depends on the activity of students, their
common desire to self-improve.

Hadaichuk Natalia
(Vinnitsa)

PROBLEMS WITH TRANSLATING TECHNICAL TEXTS

Technical translations can pose a challenge for teachers of technical universities.
Technical translations involve translation of texts dealing with electronics, medicine, law,
economics, chemistry, computer science, automotive engineering, geology, etc. The number of
technical fields is infinitely large, and terminology is expanding and changing daily.
Ideally, a technical text should therefore be translated by a specialist in the specific area
in question, who is familiar with the terminology of the company for which the translation is
being done. Obviously, this is not always possible in practice. What is important, however, is
that the translator be familiar with the technical concepts involved in the text, so that the
translation conveys the right idea to the engineer or technician reading it. Dictionaries do not
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always provide the right answers to technical terminology problems. The non-technical translator
may translate the German word Spannung as stress or voltage, and the word Geschwindigkeit as
speed, velocity, or rate. Obviously, the correct choice will depend on the context. A technical
translator will know the proper term to use. Translation/conversion of units of measurement
poses a special challenge to the translator. It's not only finding the correct conversion factor from
pound per square inch to kilopascal, but also choosing the right fractional units to avoid
expressing the weight of a microchip in tons or its dimensions in miles. Competent technical
translators should know that converting a temperature from Fahrenheit to Celsius units or viceversa requires a different formula from converting a temperature difference between the same
units. They realize that some units are not to be converted.
Even if the terminology and all information contained in the document is correct,
technical writing has a style that is difficult, if not impossible, for a non-technical person to
imitate. A high-quality technical translation combines correct terminology and a style
appropriate for the type of document and the intended audience.
When translating technical documents it's essential that all the terminology is translated
correctly. Taken to an extreme, technical translation can literally be the difference between life
and death. It sounds a bit dramatic, but imagine if a slight misinterpretation in an installation
manual meant that wires were connected incorrectly. That's why it's absolutely necessary that the
translators working on your document have proven expertise in your field.
A translator may boast of excellent language and engineering skills, but would be literally
at a loss for words, unless they are familiar with technical jargon in both languages. To
complicate matters, there are regional differences in names: A freight car in America becomes a
wagon in England; a railcar refers to a diesel multiple unit (DMU) in Ireland.
In general, to get a good result it is not enough to be a good translator, nor to use good
bilingual dictionaries, that, moreover, are often inadequate and out of date. One needs to have
sufficient technical skill to understand the meaning – in technical terms – of the source text and
understand, or know how to find, the right technical term for the target text.
One needs to be a technician and have an aptitude for researching information, know
where to find the sources, know the specialised magazines, have a technical library, and know
how to use the many resources available today on the Internet.
The Internet is a very important topic – and a tool – and is becoming more so every day.
Every company, every research or development organisation has a place on the Internet, where
all kinds of materials are put, generally connected to their own activities, production, sales and
usually written in their own language.
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So on the web we can find product catalogues, specifications, manuals of every level,
specialist studies, popular articles, written by specialists in their own language, advertising, and
dictionaries, glossaries, encyclopedias, newspapers and newsletters. The technical translator
needs to know how to move through these in search of terminology, with a shrewd use of the
most suitable search engines, intuitively and cleverly, disregarding the irrelevant, identifying
those that have not been written in the author‘s language (but have been more or less translated
well), conveniently ordering the terminology information collected.
In all of these cases it is not enough to be a good technician, to produce a good translation
of the text into one‘s own language; one needs to know how to write well, in a style that is
appropriate to the character of the text and right for the audience the text is aimed at.
Even though writing well, communicating effectively and convincingly are so important
for work and everyday life, these topics are not in general covered by university education, never
mind technical and scientific training. Nor on the other hand, does writing well consist simply of
applying a few memorised rules. On the contrary, it requires to love the art of writing and to
have matured it with adequate professional training, consisting of trials, examinations,
improvements and finally success and satisfaction over many years of writing, presenting,
communicating, to inform, to explain, to demonstrate, to persuade, and to inspire.
Literature:
1. T Jody Byrne. Technical Translation. Usability Strategies for Translating Technical
Documentation. – 2008.
2. Пумпянский А.Я. Чтение и перевод английской научной и технической литературы. –
1997.

Herasymenko Nadiia, Magas Liudmyla
(Vinnitsa)

MOTIVATIONAL FACTORS IN TEACHING ENGLISH

Most students study English because they believe it will benefit them in one way or
another. They see English as a means to earn more money, to fulfill certain education
requirements, to travel abroad, to gain access to the culture of English-speaking nations, or
simply to meet more people. But even though students' initial motivation may be quite strong,
under the strain of learning a new language with all its complexities of pronunciation, syntax,
and vocabulary, motivation may wane.
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A primary responsibility of the teacher is to revive motivation. Without strong motivation
students will fail in their attempt to bridge the gap between the manipulative and the
communicative phase of language learning, and their hopes of speaking English fluently will
never be realized.
Your own personality and outlook may provide students with fresh motivation. If you
have a genuine interest in the students and their welfare, if you smile often and give praise where
deserved, if you are responsive to students' difficulties, and if you show faith in their abilities,
they will try harder to succeed in speaking English.
Other sources of motivation which are important are those that you build into an English
course to reinforce the students` original desire to learn the language. Earl Stevick discussed
these sources in a lecture he gave a few years ago at the Foreign Service Institute in Washington,
D.C. He pointed out that there are four major classroom sources of motivation:
1. The joy of discovery. Students find it thrilling to discover something about a new
language by themselves. If you direct the students to the point where they make a discovery
about English rather than having it all explained to them, the benefit is more lasting. Not only are
they apt to remember the point better, but they are stimulated to make further discoveries.
2. The satisfaction of control. Mastering new language material provides the students
with a feeling of confidence and accomplishment which is of paramount importance in
sustaining their enthusiasm.
3. The joy of remembrance. When you occasionally have students to return to material
from an earlier stage of their language program, you give them a chance to do something they
already know well with its resultant psychological rewards. In addition, they have a dramatic
illustration of how much progress they have made.
4. The elation of use. If you can provide some way for students to use English outside the
classroom, whether through contact with native speakers or writing to a pen pal in English, you
will provide them with the best source of motivation of all the elation that comes from truly
communicating with native speakers.
It is quite a large order—to take a number of students, many whom may not be
acquainted with each other, and mold them into a group of people motivated to speak English.
Yet, a good conversation leader thrives on this kind of challenge. He knows he must show his
own interest in the students and make them truly interested in each other in order to transform
the loosely knit class into a cohesive group, animated and eager to communicate. One device that
always helps in building a group spirit is to make each student feel that you are a member of the
group too. Arrange chairs (if possible) in a congenial form such as a circle or semi-circle. Be part
of the circle, not the teacher who is always up front. And try not to let students get attached to
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one chair or one part of the room. Move them around so that they sit next to new neighbours and
can know each other better.
Once your students develop a strong group identity, you will find that they are more
motivated to express themselves in English, to become real participants in the activities you plan
for them, and ultimately to function as confident English speakers in the world outside the
classroom.

Гладьо Світлана
(м. Вінниця)
ФРЕЙМ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТОВИХ ЗНАНЬ
1. Термін «фрейм» запозичений із сфери когнітивної психології. Під фреймом
розуміється модель організації знань, своєрідна схема понятійних значень (за Ю.
Карауловим). Фрейм як набір слів, кожне з яких означає частину концептуального чи
аспектуального цілого» (Ч. Філмор 1983), вважається найважливішим типом мовної
структури, пов'язаний з визначеною частиною певного цілого. Для позначення
багатогранного поняття фрейм існує ціла низка термінів-варіантів, таких як сцена,
схема,

опис,

шаблон,

сценарій,

прототип,

модуль

та

інші,

термінологічне

розмежування яких практично неможливо через інтеграцію семантики зазначених
понять – адже слова мовного фрейму активізують у свідомості того, хто говорить чи
пише, весь фрейм і пов'язану з ним ситуацію (сцену, схему, опис та ін.), яка далі
використовується як інструмент організації блоків для конструювання моделі тексту.
2. За П. Гейсом (Hayes 1980), фрейми одночасно виступають: 1) набором
припущень про устрій формальної мови для вираження знань, як альтернатива для
семантичних мереж або для вирахування предикатів; 2) набором сутностей, що існують в
описуваному світі (метафізична інтерпретація поняття) – фрейм дає уявлення про те, який
вид знань є важливим для такого опису; 3) організацією уявлень, збережених у пам'яті
(людини і/або комп'ютера) плюс організацією процесів обробки і логічного висновку, що
оперують над цим сховищем (евристична, або імплементаційна інтерпретація). Отже,
фрейм – це структура даних для представлення стереотипних ситуацій, особливо при
організації великих обсягів інформації.
3. Теорія фреймів, розроблена у працях М. Мінського і його послідовників,
привертає пильну увагу лінгвістів, когнітологів, нейролінгвістів, психологів, спеціалістів
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зі

штучного

інтелекту

найрізноманітніших

та

явищ

вчених

інших

об‘єктивної

галузей

дійсності

науки,

адже

потребують

дослідження

вищого

рівня

узагальнення. Питання фреймової організації мовних та текстових структур привертають
увагу багатьох зарубіжних та вітчизняних мовознавців (G. Bateson, T.A. van Dijk, Ch.
Fillmore, E. Goffman, С. Жаботинська, І. Карасик, Ю. Караулов, Е. Кубрякова, М.
Полюжин та ін.). Згідно їх досліджень фрейм може розглядатися як: 1) система вибору
мовних засобів – граматичних правил, лексичних одиниць, мовних категорій, пов'язаних із
прототиповими ситуаціями. Крім внутрішних зв'язків фрейму, слід враховувати
міжфреймові відносини, що існують як результат того, що різні фрейми містять той самий
мовний матеріал, а елементи ситуацій є подібними, визначаються тим самим репертуаром
сутностей, відносин або субстанцій, а також контекстів вживання в житті людини; 2)
framework (каркас) (E. Goffman, G. Bateson), що вказує на «аналітичні підпірки», за
допомогою яких люди опановують власний досвід. У цій концепції, яка виходить за межи
штучного інтелекту і стосується етимології мови, фрейми розглядаються як базові
елементи, що можуть бути ідентифіковані в рамках ситуацій. Ситуації підкоряються
організуючим принципам, які "генерують" певну (соціальну, культурну та ін.) подію. Ці ж
принципи регулюють і суб'єктивну участь людини у подіях; 3) загальне родове
позначення набору понять типу: схема, сценарій, когнітивна модель, «наївна» або
«народна» теорія (folk theory) як система категорій, структурованих відповідно до
мотивуючого контексту. Деякі слова існують для того, щоб забезпечити комуникантам
доступ до знання таких фреймів, а одночасно категорізують досвід, спираючись на
систему понять. Мотивуючий контекст, у свою чергу, виступає як корпус розумінь,
структура практик або історія соціальних установлень, на тлі яких адресатам здається
збагненним створення конкретної категорії в історії мовного колективу; 4) одиниця знань,
що організована навколо певного поняття, але, яка на відміну від асоціацій, містить дані
про істотне, типове і можливе для цього поняття. Фрейм наділений більш-менш
конвенціональною природою і тому конкретизує, що в даній культурі характерно і типово,
а що – ні. Фрейми організують наше розуміння світу в цілому, а тим самим висвітлюють
повсякденну поведінку (T.A. van Dijk 1989). При такому підході фрейм розглядається як
структура даних для представлення стереотипної ситуації, що відповідає типовим, але
іноді і непродуктивним стереотипам.
4. Можливість використання певних фреймів для аналізу мовних та мовленнєвих
моделей в семантиці художнього тексту обумовлюється тим, що будь-який текст кодує
людські знання і виступає засобом передачі суспільного досвіду. Він акумулює в собі
досвід людства, соціокультурну інформацію, етнографічні й культурно-історичні реалії. У
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лінгвістичному розумінні це означає, що художній текст відзначений когнітивною
структурованістю знань, закодованих в ньому, тобто виступає як фрейм інтерпретації
дійсності, що відбиває стан розвитку певного соціуму та його мовних і культурних
контактів.

Глазунов Максим
(м. Вінниця)
МОТИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Стрімкого розвитку на сьогоднішній день набуває поширення так званих
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Дані технології пов'язані зі створенням,
збереженням, передачею, обробкою та управлінням інформації. За останні роки одним з
найбільш популярних засобів технологій Веб 2.0 стали соціальні мережі, такі як Facebook
(FB), Myspace та інші. FB є потужним інструментом для навчання, враховуючи постійне
вдосконалення його можливостей та нескінченний потенціал для використання.
Зокрема, дослідники виділяють наступні функції FB, що впливають на формування
внутрішньої мотивації студентів до учіння: взаємодія, спілкування, соціальні стосунки та
співучасть [3].
Значний вплив на мотивацію студентів мають також наступні три фактори:
комунікативна взаємодія викладача та студента, зручність технології та загалом позитивне
ставлення студентів до FB. З усіх вищезгаданих факторів, останній має найсильніший
вплив на навчальну мотивацію.
Для соціальної мережі FB притаманні певні переваги, що стимулюють студентів до
їх активного використання у процесі вивчення англійської мови: наявність реального
адресата, включаючи носіїв мови, частий та оперативний зворотний зв‘язок від однолітків,
можливість реального спілкування з викладачем, можливість обирати для обговорення
тематику, цікаву для користувачів, ефект новизни. Крім того, дослідження свідчать, що
рефлексія студентів на сторінках FB спонукає їх до самопізнання, вчить цінувати
навчання протягом усього життя, поліпшує практичні життєві навички та розвиває
впевненість у собі.
Дослідження, проведене Muhhamad Camarul, показує, що 72% студентів
погоджуються с тим, що FB є середовищем, здатним мотивувати їх спілкуватись
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англійською мовою. 72,2% студентів також визнають, що платформа FB спонукає їх до
читання англійською мовою. 67,3% учасників експерименту вважають, що соціальна
мережа мотивує їх до письма англійською мовою [1, 2, 4].
Таким чином, FB має значний навчально-мотиваційний потенціал, який доцільно
досліджувати та використовувати у навчанні студентів іноземних мов.
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Глазунова Тамара
(м. Вінниця)

DIGITAL NATIVES VS DIGITAL IMMIGRANTS?
Cучасних школярів та студентів, тобто молодь, яка народилась у період з 1980 по
1994 роки, фахівці комп‘ютерних технологій жартома називають digital natives (дітьми
цифрової епохи), яких обєднує здатність швидше (у порівнянні з попередниками)
сприймати та переробляти інформацію, та активно використовувати комунікаційні
технології як з академічними цілями, так і з метою підтримки соціальних та професійних
стосунків.
Цілком

зрозуміло,

що

учителям

загальноосвітніх

шкіл

та

викладачам

універсистетів, тим, «кому за 40», тобто digital immigrants, слід докласти зусиль, щоб іти в
ногу з часом та скоротити відстань між собою та тими, кого вони навчають. З цією метою
28

вони освоюють застосування онлайн інтерент ресурсів, smart boards, опановують
премудрості дистанційного навчання.
Одним із таких цікавих інноваційний проектів стала співпраця інституту іноземних
мов ВДПУ з волонтером Корпусу миру США Адамом Тутором, який люб‘язно погодився
провести серію онлайн занять для студентів 2 курсу на матеріалі своєї книги ―Colour the
Pants Blue‖. Матеріалом для обговорення стала частина книги, у якій описується
діяльність автора у Південноафриканській республіці у якості тренера баскетбольної
команди.
Підготовка до заняття крім читання фрагменту книги передбачала ознайомлення
студентів з історією політики апартеїду у південній Африці з 1948 по 1992 роки, з
діяльністю Н.Мандели, першого чорношкірого президента країни та підготовку промови
«у дусі соратників Н.Мандели». Студентам також довелося помірковувати над
проблемами расової дискримінації та свого власного ставлення до людей з чорним
кольором шкіри. Крок-за-кроком перед студентами розкривалась краса свободолюбного
та гордого чорношкірого населення Кайяманді (регіон країни), вони перейнялись духом
колективізму та взаємодопомоги, властивих цьому народові. Автор майстерно розкрив
перед студентами вічні цінності, заради яких варто жити – любов, родинні стосунки,
переважання духовних цінностей над матеріальними.
На зянятті пролунали палкі зворушливі промови як «соратників» Н.Мандели, так і
самого «Мандели». Студенти активно обговорювали проблеми, запропоновані Адамом,
дивуючи викладачів як глибокими думками, так і мовним їх оформленням. Діалог з
автором продовжився на сторінках його блогу, де студенти охоче поділились своїми
враженнями від книги та від заняття.
Не викликає сумніву значний академічний та виховний потенціал занять такого
типу, які уможливлюють паралельно з розвитком мовленнєвих умінь виховання почуття
колективізму, патріотизму, поваги до іншого народу.

Горлова Людмила
(м. Вінниця)
ПРИНЦИПИ ВИДІЛЕННЯ СЕМНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ЇХ ІЄРАРХІЯ
Шпальта тлумачного словника представляє собою семантичну систему слова, під
якою ―розуміється структурна сукупність лексико-семантичних варіантів слова, які
29

перебувають стосовно один одного в епідигматичних відношеннях семантичної деривації‖
[3, с. 37]. Семантична система багатозначного слова, чи семантема, містить декілька
семем, структури значення яких включають певну кількість сем [1, с. 14].
Отже, принцип лексикографічного опису полягає в тому, що семемі відповідає одна
шпальта тлумачного словника, що має номер арабськими чи римськими цифрами, а семі –
слово із цієї шпальти. При цьому слід враховувати, що завдяки багатогранності
відображуваної дійсності семема А має включати не лише відомі а+б+в, а й можливі х+у,
які з‘являються у мовленні та можуть пізніше стати релевантними у мовному відношенні.
Внаслідок цього словник має враховувати резервні ділянки значення, які простежуються
завдяки певним синтагматичним зв‘язкам [цит. за 3, с. 165].
Саме з метою урахування синтагматичних зв‘язків семні комплекси слід розглядати
не лише у словниках, а й у текстах. Якщо лексикографічні джерела, задіяні в
епідигматичному аналізі, укладені, як у нашому випадку, в кінці ХХ ст. – на початку ХХІ
ст., то і текстовий матеріал слід обмежувати цими хронологічними рамками.
Зауважимо, що чітких критеріїв для розмежування семем та семних комплексів не
існує, тому потрібно виробити певний алгоритм виділення семних комплексів,
враховуючи особливості досліджуваного матеріалу. При цьому слід пам‘ятати, що ―між
значеннями багатозначного слова існує певна ієрархія, послідовність організації семем‖
[3, с. 39], тому і виділені семеми та комплекси сем слід розташовувати в певному порядку,
який має визначатися частотою їх вживання, тобто слід встановити ієрархію їх
вживаності. Цього можна досягти, застосовуючи формалізовані методи. На основі
компонентного аналізу проводиться процедура зворотнього ранжування (R), яка
передбачає, що кожному значенню слова (тобто виділеній семемі) надається певний ранг в
залежності від номера його рубрики в словниковій статті. При цьому найвищий показник
(1) приписується першій рубриці. Для визначення рангу кожної наступної рубрики 1
ділиться на порядковий номер цієї рубрики (R = 1/r) [2, с. 13]. Якщо ж слово не
багатозначне, то виділеним в його семантичній структурі семним комплексам надаються
ранги відповідно до відстані, на якій вони розташовані від тлумаченого слова, тобто
перший в тлумаченні семний комплекс отримує 1-ий ранг і т. д. Потім визначається
ієрархія семних комплексів на основі їх реалізації в текстах і порівнюється, чи відповідає
встановлена на основі словників ієрархія тій, що отримана на основі частоти їх вживання
в текстах.
Аналіз епідигматичного потенціалу лексичних одиниць у взаємозв‘язку із їх
синтагматичними зв‘язками та парадигматичними відношеннями дозволяє у повній мірі
розкрити особливості їх функціонування у мові.
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Grachova Iryna
(Vinnytsia)

THE SIMPLE FORMS OF OE NUMERALS

The atomic numerals of Old English constitute the series of lowest valued numerals up to
the first base without any idiosyncrasies disturbing the sequence. In Old English, there are nine
atomic numerals for the numerical values from ‗1‘ to ‗9‘ and the lowest base of the numeral
system represents the numerical value ‗10‘. In this respect, Old English does not differ
typologically from any other Germanic language and from most other languages with a decimal
numeral system. Higher base numerals usually represent powers of the lowest base numeral. This
is the case in Old English, too, where the second and the third power of ‗10‘ are represented by
base numerals.
Atoms and bases can only be described by simply listing the relevant forms because their
shapes are arbitrary and mono-morphemic. The following atomic numerals:
‗1‘ ‗2‘

‗3‘

‗4‘

‗5‘ ‗6‘

‗7‘

‗8‘

‗9‘

AN TWA TREO FEOWER FIF SYX SEOFON EAHTA NIGON
Generally, any numeral valued higher than the lowest base is expressed as a complex
numeral unless it is itself a base. In the Germanic languages, however,
the expressions for the two numerical values subsequent to the base ‗10‘ – i.e. ‗11‘ and
‗12‘ – are, analysed synchronically, simple and arbitrary forms in the same way as atomic and
base numerals. However, because they are neither bases nor atoms, they constitute an
idiosyncrasy. It should, however, be borne in mind that, for many of these expressions, there is a
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considerable variation of actually attested forms. This is caused by many factors such as different
scribal conventions, phonological changes during the Old English period and, in most of the
cases, dialectal differences. Such differences cannot be dealt with in detail here and they will be
taken into consideration only in relevant cases. We take the forms listed as the default forms,
being aware that this is a simplification of what we understand the linguistic reality in Old
English times to be.
A discussion of the forms of OE AN ‗1‘ as a numeral in the strict sense is difficult,
perhaps impossible. AN is used with a wide range of semantic and functional nuances, of which
the strictly numerical sense – i.e. the specification of the cardinality ‗1‘ – and the use as a
genuine indefinite marker constitute the two extremes. While the morphosyntactic behaviour of
AN, if unambiguously used as a numeral, generally corresponds to that of the numerals ‗2‘ and
‗3‘, other, more pronominal uses allow a wider range of morphosyntactic properties displaying
correspondences with those of both adjectives and pronouns. In particular uses, for instance, a
distinction between weak and strong adjective inflection is made and there are also examples of
plural inflection. To scrutinize the range of attested functional implications of AN and the
respective morphosyntactic properties would by far exceed the scope of this study. Since a clear
distinction between a numerical and a determiner use of AN is generally difficult, if not
impossible, to draw, all we can say here is that the more the specification of the cardinality ‗1‘ is
implied by a particular use of AN, the more likely its inflection is to be restricted to the paradigm
of the strong adjectives. Weak forms of AN are generally not used as consistently as those of
genuine adjectives. However, the more AN is used in a particular case solely to mark
indefiniteness, the more likely it is that the weak forms will be employed. If used in the sense of
‗sole, exclusive, only‘, the weak form for the nominative masculine ANA predominates, and a
consistent assignment of a Case or Gender value by the modified NP, i.e. the use of weak forms
other than that of the nominative masculine is rare. As a frequentative adverb, the strong genitive
singular masculine form ANES is used in the sense ‗once‘.
LITERATURE
Mengden Ferdinand von. Cardinal Numerals. – Berlin: Walter de Gruyter GmbH&Co,
2010. – 344 p.
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Дмітренко Наталя
(м. Вінниця)
ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ
Сучасні підходи до вивчення іноземних мов, зокрема, комунікативний передбачає
побудову процесу учіння за принципом «self-discovery» тобто, пізнання та розкриття
певних мовних явищ самостійно та «learning by doing», що передбачає набуття мовного
досвіду шляхом спроб та помилок. Для розвитку комунікативних вмінь широко
застосовується принцип «task-based teaching» за яким викладання іноземної мови
відбувається через постановку проблеми та завдань для її вирішення. Очевидними
перевагами методів, що базуються на зазначених принципах є те, що вони дають
можливість удосконалювати одразу усі чотири комунікативних вміння, стимулювати
мотивацію студента, вивчати мову у більш природній спосіб, створювати фаховий
контекст, який підтримує процес вивчення мови.
Одним з найефективніших сучасних комунікативних методів навчання вважається
кейс-метод або метод аналізу ситуацій. Це інтерактивний, аналітико-синтетичний метод
навчання, який поєднує прийоми ігрових методів і проектного навчання, оскільки йому
притаманні ділові, рольові та інші ігри, в ході яких студенти мають виробити певні
стратегії поведінки, створити систему ролей та ін. Крім того, студенти мають
сформулювати проблему, самостійно вивчити її, колективно розглянути, проаналізувати і
прийняти рішення.
Кейс-метод або метод аналізу ситуацій «тримається на трьох китах»: «кейсі»,
ситуаціях, що входять до складу «кейса», та їх аналізі. «Кейс» (англ. ситуація, проблема,
аргумент, контейнер) – це змістовий модуль, збірка, що включає зміст курсу; це
інтелектуальний продукт, у якому віддзеркалюється результат діяльності викладача.
Ситуації, що закладені у зміст «кейса», є відображенням соціальної реальності, в яку
потрапляють дійові особи з певною метою. Ситуації обов‘язково мають бути тематично
орієнтованими, тобто охоплювати усі сфери життєдіяльності людини, а також містити
комплекс знань, навичок і вмінь, якими студенти мають оволодіти протягом певного
відрізку часу. Аналіз ситуації починається з визначення проблеми, формування меж
проблемного поля, класифікації проблеми, що міститься в ситуації. Аналіз може бути
чуттєво-наочним, який має місце на чуттєвій стадії пізнання при включенні в процес
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відчуття й сприйняття, та мисленнєвим, який здійснюється за допомогою понять, суджень
та умовиводів.
Аналітична діяльність студентів має відбуватися у три етапи: презентація
ситуації; мозковий штурм; дискусія. На етапі презентації ситуації викладач акцентує
увагу студентів на проблемі, яка вимагає певних знань і неоднозначності у прийнятті
рішень. Наприклад, обговорення теми «Beauty Will Save the World» (рівень В2) може
розпочатися з чуттєво-наочного аналізу поняття «beauty», оскільки кожна людина має
власне бачення прекрасного.
Після того, як кожен студент дасть власне визначення поняттю «beauty», викладач
може запропонувати висловитися відносно наступних тверджень: Beauty is in the eye of the
beholder. (English Proverb), Beauty is not in the eye, it is in the mind. In our minds there is an
awareness of perfection. (Agnes Martin, American modernist painter). Отже, викладач
пропонує студентам зробити мисленнєвий аналіз, який має пройти етап мозкового штурму
й широкої дискусії, перш ніж студенти приймуть остаточне рішення відносно дилеми,
запропонованої викладачем.
На етапі мозкового штурму або групового методу розв‘язання проблеми студенти
мають, по-перше, обрати модератора, створити сприятливу психологічну обстановку
взаємодовіри, по-друге, розпочати власне штурм, а саме генерувати і фіксувати всі, навіть
неймовірні ідеї, не претендуючи на авторство; по-третє, провести творчий аналіз
зафіксованих ідей з метою конструктивно розв‘язати проблему, що розглядається.
Лише після мозкового штурму студенти можуть перейти до дискусії, оскільки вони
вже досягли певного рівня компетентності, оволоділи значним ступенем зрілості й
самостійності мислення, готові обґрунтовувати й доводити власну точку зору.
Зовсім по-іншому відбувається аналіз ситуації, коли студентам пропонується
розв‘язати складнішу проблему, наприклад, сформулювати й обґрунтувати «категорії
краси», а саме: trivial categories, до яких можна віднести appearance, approval, good
quality, relationships і т.ін. та sophisticated categories of beauty, до яких можна віднести
mathematical beauty, aesthetic beauty, repulsive beauty, attractive evil і т.ін. У ході такого
аналізу студенти мають продемонструвати знання, отримані з художніх і наукових
джерел, а не лише чуттєвого досвіду. Якщо студенти не володіють достатньою
інформацією для розв‘язання проблеми, її обговорення буде проходити безініціативно,
поверхово, що не зможе розширити інформаційне поле учасників дискусії і закріпить їх
«пізнавальний консерватизм».
Цілком зрозуміло, що впровадження кейс-методу потребує, з одного боку,
підготовленості студентів до колективної роботи, яка буде ефективною за умови їх
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відповідального ставлення до самостійної роботи, а з іншого – готовності і здатності
викладача заповнити інформаційний вакуум.
Тут слід зазначити, що сучасний викладач іноземної мови, який працює в умовах
кейс-методу, має відповідати певним вимогам. Він перестає бути лише носієм знань і
перетворюється на «експерта», «консультанта», «керівника», «фасілітатора», який
допомагає студентам зорієнтуватися у багатогранному світі інформації. Його завдання,
передусім, полягає у створенні реальних умов навчання, у яких існує нерозривний зв‘язок
між тим, що студенти отримують у ході навчання, і тим, з чим вони зустрічаються,
розпочинаючи професійну діяльність.
Використання проблемно-практичного кейс-методу створює умови для розвитку у
студентів умінь діагностувати й аналізувати проблему, чітко обґрунтовувати власну
позицію стосовно проблеми, вміння дискутувати, сприймати й самостійно знаходити та
обробляти інформацію, розв‘язувати проблему з урахуванням конкретних умов і наявності
фактичної інформації.

Dobrovolskyi O., Stepanov V.
(Vinnytsia)

UP-TO-DATE ASPECTS OF TEACHING ENGLISH TO
FUTURE AUTOMOTIVE ENGINEERS

Modern technology is evolving dramatically these days putting its impact on practically
all spheres of life, not only on manufacturing and shop service. New world of education is being
formed based on online platforms and adaptive learning technologies. Technology is changing
the way students learn and what it even means to learn, to teach and be continuously educated in
the 21st century. In fact new approaches try to return teaching to its original, perhaps medieval,
roots, when tutors engaged students in dialogue, encouraged critical thinking rather than
conveying information. Experts emphasize that the very function of knowledge is gradually
changing: ―Knowing something is becoming an obsolete idea since increasingly today you do
not need to know anything. You can find out anything at the point when you need to know it. So
the teacher doesn‘t need to give any answers because answers are everywhere. Rather, it is the
teacher‘s job to point the learner‘s mind to the right kinds of questions―.[1]
Automotive industry, service and maintenance in the whole world are developing
dynamically and steadily, so automotive professionals in the shop and service bays have to
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accept the idea of ongoing training as a fact of life. To be competitive Ukrainian automotive
professionals have to master the latest educational techniques as well as the best possible
command of English. They need to recognize the most significant technology trends shaping the
industry, adapt these trends to their own unique environment and business situation, then develop
means to leverage them into profit or some other desired benefit.[2] The more mobile they are
the sooner they will reach the next stage of success. New educational platforms, software and the
content being issued in English is the existing reality.
University automotive educators, aftermarket and shop service employees can enjoy a
number of game-changing teaching solutions that have emerged recently on IT basis.
Big Data comprises the technologies and techniques used to capture and use the
exponentially increasing streams of data. The goal is to develop programs and algorithms that
can tame the massive data explosion to help organize and stream meaningful knowledge
whenever, wherever and to whomever needs it.
Cloud computing is driving a major shift in how organizations obtain and maintain
software, hardware and computing capacity. Google was one of the first public clouds. But there
has been a more recent shift from public to private clouds by such firms as Flextronics, Siemens
and others that enables the rapid transformation and customization of business processes,
including the delivery of education.
Hardware as a Service (HaaS), Software as a Service (SaaS) and other on-demand
services will be increasingly offered to educators and businesses to help them inexpensively gain
access to the functionality provided by powerful software programs and the latest technology
without having the internal expense of a large IT staff and time-consuming, expensive upgrades.
The proliferation of ―apps‖ is just the tip of the iceberg.
Another fast-moving trend is using advanced simulations and skill-based learning
systems that are self-diagnostic, interactive, gamelike and competitive. This trend is focused on
providing users with an immersive experience and often includes a social component.
The very state-of-the-art innovation is Carquest Auto Parts, an m-Learning teaching
solution that overcomes the well-known troublesome conventional classroom challenges such as
scalability, effectiveness and interactivity. Consuming, creating information as well as
interacting is available to any automotive technician having a mobile digital device and speaking
English.
Teaching English as a part of University Curricula to future automakers, technicians
engaged in service and shop bays is the subject of vital importance. Good command of the
language provides access to the latest publications and documents. The new aspect of it is the
possibility to get the up-to-date specialized training in the field.
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Долина Аліна
(м. Київ)
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ФОНЕТИЧНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ СТАРШОГО СТУПЕНЯ НАВЧАННЯ
Для визначення рівня сформованості фонетичної компетенції (ФК), враховуючи сталий
інвентар фонем та інтонем англійської мови (АМ) та рівень володіння студентів-філологів
старшого ступеня навчання вимовою, доцільно рахувати кількість випадків відхилення від
вимовної норми, тобто кількість вимовних помилок. Проте до цього часу серед дослідників
немає єдиної точки зору стосовного того, що можна вважати вимовною помилкою.
Найчастіше розрізняють фонологічні та фонетичні помилки. Під фонологічною помилкою
мають на увазі некоректне вживання сегментних та супрасегментних одиниць, що
ускладнюють або порушують процес комунікації, а фонетичні помилки не впливають на
процес комунікації, але призводять до утворення іншомовного акценту. Тобто, вимовні
помилки поділяються на ті, що впливають на зміст спілкування, та ті, що впливають на
якість звучання [3, c. 116]. Ця проблема набуває особливої актуальності у зв‘язку з
перетворенням АМ на засіб іншомовної міжнаціональної і міжкультурної комунікації та з
появою поняття "фонологічна толерантність", яка розглядається М. Конеллі як система
допустимої варіативності вимови, що дозволяє англомовним співрозмовникам розуміти
один одного [4, c. 128].
Проте незважаючи на важливість фонологічної толерантності у процесі іншомовної
міжкультурної комунікації, це поняття, на нашу думку, не може використовуватися по
відношенню до студентів-філологів старшого ступеня навчання, чия вимова повинна
стати у їх майбутній професійній діяльності еталоном для наслідування. Саме тому,
відхилення від вимовної норми АМ, наприклад, заміну голосної фонеми у словах peak
[pi:k] – pick [pɪk], що змінює лексичне значення слова, та вимову фонеми /р/ без аспірації,
що лише утворює іншомовний акцент, ми вважаємо рівноцінними помилками.
Той факт, що студенти останнього року бакалаврату вже володіють ФК на певному
рівні, дозволило нам відбирати критерії оцінювання, спираючись на окремі аспекти
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фонетичного оформлення мовлення, які найчастіше призводять до виникнення типових
помилок і утворюють залишковий акцент. Для цього ми скористалися ієрархією маркерів
вимовного акценту [2, с. 117], визначеною шляхом аудитивного аналізу англійського
мовлення 43 українських викладачів АМ факультетів іноземних мов аудиторами-носіями
АМ, та результатами власного тестування студентів третього курсу [1, с. 31].
Відібрані критерії оцінювання та об‘єкти контролю для визначення рівня
сформованості ФК в аудіюванні, говорінні та читанні вголос наведено у таблиці.
Таблиця
Критерії оцінювання рівня сформованості фонетичної компетенції

1. Комплексний критерій відносної фонетичної правильності:
1.1. Вимова і розпізнавання окремих звуків
1.2. Вимова і розпізнавання звуків у зв‘язному мовленні
1.3. Вживання і розпізнавання словесного наголосу
1.4. Використання і розпізнавання мелодики мовлення і логічного
наголосу
1.5. Вживання і розпізнавання фразового наголосу та
синтагматичне членування
2. Швидкість читання вголос

Кількіс
ні

Якісний

Критерії

Об’єкти контролю

3. Темп мовлення

Види
мовленнєвої
діяльності
Читання
вголос
Говоріння
Аудіювання

Читання
вголос
Говоріння
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Драбовська Віра
(м. Вінниця)
ВІДОБРАЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ АМЕРИКАНЦІВ У
ПРІЗВИСЬКАХ ПРЕЗИДЕНТІВ США
Поняття «культура» має дуже широке етнографічне значення. Із одного боку, вона
звернена до реальності, а з іншого – до особливостей суспільної свідомості людей, їхнього
бачення навколишнього світу, національно-культурних, моральних і етичних проблем.
Відповідно до такого розуміння, виділяються об’єктивні та суб’єктивні аспекти культури.
До елементів об‘єктивного аспекту належать артефакти (тобто все, що доступне
спостереженню) і суспільні інститути (економічна система, соціальні звичаї, політична
структура і процеси). Суб‘єктивні аспекти невидимі, до них належать культурні ролі, цілі,
норми, ідеали, когнітивні структури, ціннісні індикатори. Об‘єктивний аспект культури,
тобто національні реалії, опис яких міститься у лінгвокраїнознавчих довідниках є вже
достатньо вивченим лінгвокраїнознавством. Однак, лексичні одиниці, що характеризують
суб‘єктивний аспект культури, ще не отримали докладного висвітлення на сторінках ні
вітчизняної, ні зарубіжної лінгвістичної літератури.
Одна з інтерпретацій культури в мові, яка передбачає звернення до її ціннісних
характеристик, базується на розумінні культури як загальних положень, уявлень про
життя і певні прояви цивілізації, які репрезентовані у світогляді конкретного народу.
Аксіологічний аспект культури у мові, який розглядає останню як дзеркало базової
системи цінностей певного соціуму та найважливіше джерело знань про неї, здатний
надати досліднику доступ до основ світогляду й глибинних мотивів поведінки його
представників. Оцінка як класифікація понять і явищ на позитивні, нейтральні та
негативні є важливим складником картини світу, вона є соціально обумовленою, оскільки
емотивно-оцінне ставлення завжди визначається світоглядом народу-носія мови, його
культурно-історичним досвідом та системою критеріїв оцінювання, які склалися в тому чи
іншому соціумі.
Серед найбільш типових мовленнєвих явищ, які несуть у собі певний культурний
символізм, прийнято розглядати форми привітання, звертання, наказу, прохання,
вибачення, прощання тощо. Прізвиська є тим феноменом, який притаманний усім мовам, і
вони належать до мовних універсалій, що мають дуже давні традиції. Вони, по суті, є
неофіційними іменами, які використовуються як доповнення до або замість офіційних
імен.
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Система найменувань у США була запозичена з Європи і за період у понад 200
років зазнавала постійних змін. Щодо утворення прізвиськ, то ця тенденція є однією з
найхарактерніших рис американського суспільства: вони властиві всім верствам
населення та диференціюються залежно від соціальної, етнічної, гендерної, політичної
належності, а також у зв‘язку з активною участю людини у спортивному й культурному
житті країни та належності до різних суспільних інститутів. Функціонування прізвиськ у
політичній сфері зокрема має свої давні традиції і за своєю суттю має британські корені.
Прізвиська є ефективним знаряддям політичної та соціальної оцінки задля створення
певного образу, що використовується як прихильниками, так і супротивниками. Отже,
створення та використання прізвиськ є частиною політичних ігор, оскільки вони слугують
для створення певного образу, хоча й не завжди реального, однак такого, який впливає на
сприйняття президента широким загалом.
У базові поняття ЛК, які у своїй сукупності створюють модель лінгвокультурної
реальності, входить поняття ключових концептів культури. Культурні концепти є
базовими одиницями – носіями культурного фонду або того обсягу знань, який наявний у
типового представника певної лінгвокультури. Інакше кажучи, концепти – це «пучок»
уявлень, знань, асоціацій, переживань, які супроводжують слово; те, у вигляді чого
культура входить у ментальний світ людини, її свідомість. Поява прізвиськ зумовлена
порівнянням конкретної особистості з властивостями прототипу, які існують у свідомості
представників суспільства, та її відповідності або невідповідності цим стереотипним
уявленням, що зумовлює появу оцінних сем значення у вторинному найменуванні особи.
Традиція використання прізвиськ є культурно-специфічною для США, і тому вони є
культурно-маркованими одиницями, а їхнє вживання – репрезентацією одного або
декількох культурних концептів.
На нашу думку, розглянути прізвиська президентів США з позицій культурних
цінностей, закладених у характеристиках, що стоять за їхніми найменуваннями, є цікавим
завданням для лінгвістичного аналізу. Об‘єктом такого аналізу виступають прізвиська
президентів США як будь-які додаткові імена чи найменування людини, які відрізняються
від загальноприйнятих, використовуються по відношенню до референта та є пізнаваними
збоку членів суспільства, які їх вживають. Загалом, прізвиська президентів США можна
розглядати як периферійні прояви ядерного концепту «президент США». Підставою для
їхнього утворення є суспільне прототипне уявлення про президента як представника
американської дійсності.
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Дробаха Лариса
(м. Вінниця)
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ У РОБОТІ НАД ІНШОМОВНИМИ
ЛІТЕРАТУРНИМИ ТВОРАМИ
Поява на сучасному уроці інтерактивної дошки сприяє використанню нових
інформаційних технологій у навчанні іноземній мові. В інтернетресурсах з‘являються
цікаві розробки уроків із застосуванням інтерактивної дошки. На увагу заслуговують
стимуляційні завдання, які використовуються при роботі з іншомовними літературними
творами. Симуляційні завдання – це практико-орієнтовані творчі групові і колективні
завдання, які створюють типове середовище проекту і дозволяють відпрацювати
конкретні навички колективної проектної поведінки в імпровізованих учбових умовах.
В якості основного методичного підходу при вивченні іншомовного літературного
твору за допомогою інтерактивної дошки обрано імітаційний підхід, який заснований на
моделюванні типів поведінки героїв у процесі колективної діяльності в віртуальному
середовищі літературного твору. Успішне виконання таких завдань базується на вимогах
надмірності мовного і мовленнєвого матеріалу, а також різноманітних формах його
представлення в процесі навчання. Це дозволяє тим, хто навчається, зробити вибір між
різними варіантами розвитку ситуації літературного твору, створюючи при цьому ті або
інші моделі поведінки героїв. Завдання поділяються по пріоритетному типу інтерактивної
взаємодії компонентів освітнього середовища уроку «вчитель-учень-мультимедійна
система» на динамічні, ігрові, командні, аналітичні, творчі, тренувальні і тестові.
Динамічні завдання слугують для пред‘явлення нового матеріалу і первинної актуалізації
отриманих знань. Основна увага тут зосереджена на процесі виконання дій, які ведуть до
досягнення учбового результату. Такі завдання можуть носити мовний характер, коли
основна

увага

приділяється

роботі

з

текстом

літературного

твору:

лексикою,

граматичними структурами. Сюди належать також продуктивні вправи на розвиток
навичок усного і писемного мовлення: дискусії і підготовчі вправи для письма. Ці
завдання поділяються на завдання з заданою динамікою (яку диктують вмонтовані
ролики) і завдання з вільною динамікою. Ігрові завдання створюються для відпрацювання
мовних навичок, а також навичок і вмінь мовленнєвої діяльності на матеріалі
літературного твору в ігровій формі, яка приваблює. Вправи такого типу оснащені
функцією перевірки правильності відповідей і подібні до тестових завдань, часто з
підрахуванням пунктів. Цими вправами доречно закінчувати заняття. Командні завдання
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носять характер змагання і виконуються двома командами одночасно (для цього
використовують двосторінковий режим демонстрації слайдів на інтерактивній дошці) або
послідовно з фіксацією результату і часу виконання завдання. Для цього кожний слайд
споряджений таймером, який запускається перед початком змагання. Аналітичні завдання
застосовуються для роботи з текстом оповідання. Завдання цього типу являють собою
лінгвістичні проблемні вправи, виконання яких потребує від учнів проведення пошуководослідницьких операцій. Творчі або продуктивні завдання складаються з набору полів для
створення письмових і зображувальних компонентів, пов‘язаних з лінгвокраїнознавчим і
соціокультурним середовищем оповідання. Це може бути аналіз характерів героїв або
культурно-історичного фону твору, а також завдання на моделювання аутентичних
ситуацій

і

різноманітних

реалій

родинно-побутового,

етикетного,

історичного,

культурного, духовного або матеріального характеру. Тренувальні і тестові завдання
слугують для відпрацювання мовних навичок і навичок мовленнєвої діяльності, а також
для контролю засвоєного матеріалу. Ці завдання можуть бути оздоблені функцією
автоматичної перевірки правильності відповідей, отриманих в результаті колективної
діяльності. Розглянуті принципи розробки стимуляційних завдань для інтерактивної
дошки при вивченні іншомовних літературних творів базуються на комплексному,
системному підході до вивчення особливостей і технології використання цієї складної
мультимедійної системи.

Жмурко Дина
(г. Винница)
АНТРОПОНИМИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ДЕТЕКТИВАХ А.МАРИНИНОЙ
Анализ специфики употребления личных имен в современных детективных
романах представляется актуальным, так как эта область мало исследована. В детективах
А.Марининой выступает целая галерея действующих лиц. Для главных персонажей автор
использует разнообразные антропонимические формулы и модели. Всего было
зафиксировано

820

антропонимических

единиц.

Мужской

именник

детективов

А.Марининой составляют 72 личных имени и 156 их различных форм. Женский именник
включает в свой состав 58 личных имен и 125 вариантов этих имен. В состав
антропонимического поля детективов А.Марининой вошли также 226 фамилий для
номинации мужских персонажей и 84 для женских; 46 отчеств для мужских персонажей и
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20 для женских; 32 прозвища и 9 псевдонимов. Если автор для именования персонажа
использует только имя, то в каждом конкретном случае она подбирает к этому имени
уменьшительные или народные и разговорные формы имени общеязыкового именника,
что помогает типизировать героев, показать их взаимоотношения: в разговорах
сотрудников одного подразделения – Коля, Колян, Ася, Аська, Настя, Настасья; в
разговорах родственников — Анютка, Асенька, Светланка, Лешик, Витюшка; в речи
автора — Настя, Юра, Леша, Вова.
В детективах встречается номинация родных и близких главных действующих лиц
без использования имени самого персонажа. На степень родства или близости указывает
нарицательная лексика: дочь, сын, мать, отец, тетя, дядя, муж, жена, тесть, теща,
зять, свекровь и др. Например, жена депутата Березина, сестра Светланы, сын
Денисова, внучка свидетеля Ковалева, отец Каменской, мать Насти, сокурсник
Пашковой, подруга Короткова, родственница Татьяны. И вместе с тем такие именования
выполняют

и

номинативную

(дифференциальную)

функцию,

и

эмоционально-

стилистическую, показывая и авторское отношение к персонажу, и реальность образа.
Иногда этот персонаж только так и именуется. В остальных случаях на протяжении всего
текста автор с каждым новым эпизодом вводит новые антропонимические формулы для
одного и того же персонажа: бывшая жена Стасова – первая жена Маргарита – первая
жена Владислава Стасова Маргарита – мать Ляли – Лялькина мать – Маргарита – Рита –
Ритка – Рита Мезенцева – Маргарита Мезенцева – Маргарита Владимировна – Маргарита
Владимировна Мезенцева.
Маринина в своих детективах активно использует прецедентные имена. Наиболее
часто в текстах детективных романов и повестей встречаем имена поэтов и писателей
(шире – людей искусства) – около 89 %, лишь изредка автор использует имена
политических деятелей. Высокий процент прецедентных имен, особенно имен известных
русских и зарубежных поэтов и писателей, актеров и режиссеров, свидетельствует о
приоритетах автора. А.Маринина очень хорошо знает отечественную историю, прекрасно
осведомлена в истории русской литературы и в истории мирового искусства. Интерес к
мировой культуре и мировому искусству реализуется через антропонимическую лексику,
а также через уровень топонимов и гидронимов. Именования реальных исторических лиц
и людей искусства выполняют определенные стилистические функции, начинают
«говорить». Они активно участвуют в создании исторического и национальнокультурного колорита, выражении авторских интенций, мировоззренческих позиций,
литературных взглядов. Многие имена являются прецедентными, вызывая у читателей
определенное эмоционально-оценочное восприятие текста и широкие ассоциации.
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Например, в романе «Стилист» автор использует такие имена в качестве сравнения: «Он
сидел перед ней, такой невозможно элегантный и надменный, холодно глядя на неѐ
огромными черными глазами, как на полотнах Пиросмани» или « – Вы маэстро, —
искренне сказала Настя. — Паганини вербовки. Бернстайн допроса».
В текстах детективов активно используются имена артистов и режиссеров, певцов
и прорицателей, известных широкому кругу читателей. Например, в повести «Не мешайте
палачу»: Винокур, Макаревич, Феллини, Джуна, Ванга. Они не являются действующими
лицами, и их имена автор использует для характеристики своих персонажей, для
отображения реалий их быта, мира увлечений и т.п. Но в некоторых случаях, сравнения с
историческими личностями не очень эффективны, так как для современного молодого
читателя они «пустые», ничего не говорящие: например в романе «Мужские игры», «Ты,
конечно, не Павлик Морозов, чтобы копать под любимого отчима». В повести «Смерть и
немного любви» для сравнения используется фамилия известного тяжелоатлета
Жаботинского: «Тоже мне, Жаботинский выискался». Эти антропонимы рассчитаны на
фоновые знания читателя, но это не всегда оправдывается. При использовании таких имен
автору просто необходимо давать пояснения в самом тексте или в сноске.
Антропонимы в детективных романах и повестях А.Марининой имеют самую
высокую частотность употребления по сравнению с другими разрядами ономастической
лексики и составляют 63,1 % от общего массива имен собственных, что обусловливает их
текстообразующую роль в произведениях и отнесение их к ядру ономастического
пространства.
Анализ структуры и состава личных имен детективов А.Марининой позволяет нам
отметить, что для характеристики героев широко используется вариативность имен,
повышающая
варианты

эмоциональное

имени

воздействие

воспринимаются

текста,

объемнее,

как

а

экспрессивно-эмоциональные
отражение

закономерностей

эмоционально-психологической стороны человека.
Характерная особенность детективных романов и повестей А.Марининой состоит в
том, что стилистика имен в художественном тексте строится на основе стилистики
реально существующих имен. Антропонимия произведений Марининой – это составная
часть общей русской антропонимической системы конца ХХ – начала XXI века.
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Забужанська Інна
(м. Вінниця)
СПЕЦИФІКА ПРОТОТИПНИХ УЯВЛЕНЬ У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ З
КОЛОРАТИВОМ «ЧЕРВОНИЙ»
Символізація червоного кольору у фразеологічній системі української та
англійської мов тісно пов‘язана з життєвим досвідом народу, його асоціативним
мисленням. Зважаючи на те, що червоний колір досить поширений у навколишньому
середовищі людини, то асоціації, які він викликає у представників україно- та англомовної
культур, є однаковими. Підтвердженням цього є мовна репрезентація червоного кольору у
фразеології досліджуваних мов однаковими вербальними засобами: КРОВ, ВОГОНЬ, що є
підставою вважати ці поняття прототипами червоного кольору.
Концептосфера червоного кольору в англійській фразеології репрезентована
концептом КРОВ: red as blood, red blood. У фразеологічному звороті red as blood
лінгвоментальність відбито на примітивному рівні, адже кров є і може бути тільки
червоного кольору. Тут лексема на позначення кольору вжита у прямому (первинному)
значенні. «He thrust his head on his long neck toward the wounded man on the stake; his eyes
shone red as blood in the firelight.» (Robert E. Howard)
Фразеологізм red blood є метафоричним і означає фізичну силу, мужність.
Семантика цієї метафори виражена майже експліцитно. «For one thing, because there were
writers of such trash, who, themselves comfortably lodged, have not red blood enough in their
veins to feel for those to whom everything is denied» (Jacob A. Riis). Фізична сила, мужність
асоціюються з кров‘ю, адже кров є сигналом того, що людина здорова, а отже може
працювати фізично, бути мужньою.
В українській етносвідомості концепт КРОВ представлений опозиційно: життя
(власне кров як символ душі) і смерть (битва, війна теж асоціативно пов‘язані зі смертю).
Пор.: червона юшка – кров: «Умитих червоною юшкою, майже непритомних, їх
(арештантів) кидають у кузов «чорного ворона» й відвозять у поліцію» (Ф. Маківчук);
кров з молоком – здоровий, рожевовидний, рум'яний (про людину та її обличчя) «Гриць ..
був хлопець незвичайної вроди, кров з молоком» (І. Франко);
Аналіз фразеологізмів показує, що червоний колір асоціюється з вогнем. В даному
випадку мова йдеться про візуальні відчуття, асоціації, що дають уявлення про зовнішній
стан

суб‘єкта.

Внаслідок

причинно-наслідкового

зв‘язку,

шкіра

людини

стає

червонуватою і це відображено у фразеологізмах: вогнем (огнем, полум’ям ) горіти - дуже
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червоніти (про обличчя): «Не ждав я, щоб і мені, старому, прийшлось згорати від сорому
перед добрими людьми за тебе!» (С. Васильченко)
В

англійській

фразеології

концепт

ВОГОНЬ

представлений

такими

фразеологічними одиницями: red as fire – червоний, як вогонь, вогняно-червоний: «Marilla
turned red as fire but she never said a word» (Lucy Maud Montgomery); red in the face –
червоний, пашить вогнем: «Out in the backyard, I saw Ron trip and fall, then sit there beside
his obstinate pencil, red in the face and puffing» (I. Asimov).
Поряд з однаковими асоціаціями червоного кольору як в українському так і в
англійському ментальному просторі спостерігаються різні асоціації, що репрезентують
особливість кожної лінгвокультури.
В українській етнокультурі червоний колір представлений широким діапазоном
відтінків: червоний (кольору крові), кров'яний, кривавий, калиновий; бордовий, бордо,
вишневий, червлений; гранатовий (темно-червоний), малиновий, рубіновий, маковий, але
для фразеології характерним є саме червоний колір.
Концептосфера червоного кольору в українській фразеології представлена
специфічними для даної лінгвокультури концептами: КАЛИНА, РАК, НИТКА, ЖАР
тощо.
Червоний колір у фразеологічній системі англійської мови як засіб вираження
лінгвоментальності англомовного народу репрезентований такими концептами: ВИШНЯ,
ТРОЯНДА, ЛОБСТЕР, ОДЯГ, МОНЕТА тощо.
В англійській мові досить розповсюджені фразеологізми, до складу яких лексема
red увійшла в первинному значенні. Прототип тієї чи іншої фразеологічної одиниці
переосмислювався завдяки сполуці кольорової ознаки та значення іншої складової
частини фраземи.
У фразеологічній системі англійської мови наявні фраземи з колірним
компонентом purple. Пурпуровий колір — темно-червоний або яскраво-червоний колір з
фіолетовим відтінком; багряний. Як показало дослідження, в англійській фразеології
немає фразеологічних одиниць з даним колоронімом компаративних за своєю структурою.
Це можна пояснити відсутністю прототипу, найбільш репрезентативного прикладу
поняття, що фіксує його типові властивості. У природному навколишньому середовищі
людини фіолетовий колір взагалі не зустрічається.
Для української мови не є характерним вживання пурпурового (або ж фіолетового)
кольору у складі фразеологічних одиниць, тому у ході дослідження не зафіксовано
жодного прикладу з даним колоронімом.
46

Незважаючи на те, що червоний колір не настільки поширений в навколишньому
середовищі людини, як білий і чорний кольори, він досить широко використовується у
фразеології

української

та

англійської

мов.

Дослідження

червоної

колірної

концептуалізації в структурі фразеологічних одиниць має велике значення для розуміння
етномовної концептуальної картини світу. Колоратив червоний та його відтінки
виступають образно-смисловим центром української та англійської фразеосфер, що
відбиває культурні традиції етносів, підтверджує взаємозв‘язок та взаємопроникнення
культур.

Запухляк Ірина
(м. Львів)
ОЦІННИЙ КОМПОНЕНТ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У повсякденному житті людина постійно стикається з явищами, подіями та іншими
людьми. Навколишній світ відображається у мові не лише як звичайний опис середовища,
а й аналізується відповідно до його якостей, позитивних чи негативних з точки зору
людини. Мовець співвідносить весь навколишній світ відповідно до попередньо
сформованих оцінних уявлень, які визначаються суспільством та власне ним.
Кожен учинок можна визначити як гарний чи поганий залежно від того, чи він
заохочується, чи відкидається мовною спільнотою. Також кожна людина має власні
переконання, що допустимо, а що ні. Проте норми поведінки все ж регулює суспільство,
що може змінювати або доповнювати існуючі правила. Не варто і забувати про
загальнолюдські уявлення, що об‘єднують всі людські спільноти: вбивати – це погано,
допомагати другу у скруті – добре.
Саме суспільство виробляє певні еталони, які й визначають позитивне чи негативне
сприйняття позначуваного. Звернемо увагу на вислови a heart of oak

та jackdaw in

peacock's feathers. Перший вислів використовується для позитивної оцінки чиєїсь сміливої
поведінки, відваги. Англійська лінгвоспільнота схвалює сміливість та хоробрість,
оскільки без сміливих людей країна не здійснила б стільки завоювань та не посіла б гідне
місце у світовій політиці. Натомість jackdaw in peacock's feathers сприймається як щось
недоречне, неприродне, а значить – погане. Простежується негативна конотація
фразеологізму завдяки метафоричному переосмисленню за подібністю. Етимологічно
вираз походить з однієї з байок Езопа, де висміювалися вади людини.
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Відхилення від цих еталонів сприймаються негативно, незважаючи на те, чим це
зумовлено. Працьовиті люди завжди сприймалися позитивно у будь якому суспільстві.
Проте занадто зайняті люди не є позитивним прикладом. Вислів to have too much on one’s
plate – «бути дуже зайнятим» демонструє саме такий випадок. Негативно сприймається
ситуація загалом, а не людина, що опинилась у такому становищі.
Мейоративна

та

пейоративна

оцінка

у

значенні

фразеологізмів

чітко

простежується. До фразеологізмів з позитивною оцінкою належать ті, що позитивно
характеризують об‘єкт загалом, напр.: – a past master (справжній майстер), the golden mean
(золота середина), a square thing (чесна угода) або ті, що позитивно оцінюють певну якість
чи вчинок: to put one’s back into smth. (прикласти всі зусилля), to take thing a as they are
(бути задоволеним власною долею).
Однак значно численнішу групу фразеологічних одиниць складають ті, що мають
пейоративну оцінку. На нашу думку, це цілком логічно, адже суспільство засуджує
відхилення від норми та осуджує неправильну з його точки зору поведінку чи ситуацію.
Розглянемо такі фразеологізми, як to get into deep waters і to get into hot water. На перший
погляд ці вислови синонімічні та обидва мають негативну оцінку. Проте це не так.
Перший вираз має значення «потрапити у скрутне та небезпечне становище», що звісно
оцінюється негативно, і на додаток викликає співпереживання та співчуття. Другий вислів
означає «потрапити в біду з власної вини, втягнути когось у неприємності». У цьому
випадку не лише ситуація, а й актант оцінюються негативно. Залежно від контексту цей
фразеологізм може мати емотивний компонент осуду, докору чи зневаги.

Змієвська Олена
(м. Вінниця)
КОНЦЕПТУАЛЬА ІНТЕГРАЦІЯ МЕНТАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ СЕНСОРИКИ ЯК
ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПЕРЦЕПТУАЛЬНИХ ОБРАЗІВ
У даних тезах робочою гіпотезою є те, що основним когнітивним механізмом
(cognitive operation) взаємодії ментальних просторів є концептуальна інтеграція
(conceptual blending). Згідно з Ж.Фокон‘є та М.Тернером, ця модель передбачає наявність
чотирьох просторів – двох увідних ментальних просторів (Input space 1 та Input space 2) –
концептуальних сфер (царин), елементи яких підлягають інтеграції; 2) генеруючого
простору (Generic space) (в термінології Л.І.Бєлєхової ―батьківський‖) – ―робочої
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площадки‖, на якій відбувається інтеграція елементів увідних ментальних просторів за
спільною для них ознакою; 3) інтегрованого простору (Blended space), де відбувається
концептуальне злиття елементів увідних ментальних просторів для побудови остаточного
продукту інтеграції просторів – бленду (blend). В межах цього останнього простору
породжується емергентна структура (emergent structure) –будівельний майданчик
[Бєлєхова 2002: 210] для відтворення нових значень та смислів, які співвідноситься з
основними віхами авторського світосприйняття та світооцінки.
Аналіз ілюстративного матеріалу дозволяє зробити висновок, що інтеграція
сутностей відбувається, як правило, на тлі концептуальних метафор Розглядаючи
отримані концептуальні метафори помічаємо, що в основі їх формування лежить
когнітивний процес, під час якого ми осмислюємо абстрактну сутність через сутність, яку
можна фізично спостерігати. Тобто людина отримує уявлення про ту чи іншу річ, яку не
можна спостерігати, завдяки тому фізичному досвіду, який вона набуває через органи
чуттів.
Звернемось до прикладів. В оповідання К.А.Потер ―The Jilting of Granny
Weatherall‖ (JGW, p. 1488-1494) лексична одиниця сенсорної номінації ―light‖ може бути
трактовано як концепт домена-джерела, в термінах якого метафоризується концепт LIFE.
Тут ми знаходимо приклад реконструкції мережі ментальних просторів сенсорики шляхом
інтеграції їх сутностей.
Героїня оповідання, восьмидесятирічна жінка, доживає свої останні дні.
Паралізована та не в своєму розумі, до неї час від часу повертається свідомість, але
здебільшого жінка марить. У маячні вона бачить свій дім, повний її маленьких діточок та
світло, яке вона запалювала увечері, щоб ―повернути життя‖ в оселю:
Lighting the lamps had been beautiful. The children huddled up to her and breathed like
little calves waiting in the bars in the twilight. Their eyes followed the match and watched the
flame rise and settle in a blue curve, then nobody moved away from her. The lamp was lit, they
did not have to be scared and hang on to mother any more. (JGW, p.1490)
Лексична одиниця flame, що належить до тематичної сітки сенсорики та означає у
текстовій тканині модус зору, є сенсорно значущою складовою ментального простору
(МП1), реконструйованого у даному уривку. Одночасно у текстовій семантиці
реконструюється ментальний простір жінки (МП2).
Фізичний стан жінки поступово погіршувався, вона повністю втрачала свідомість,
але укол повернув її до життя:
Light flashed in her closed eyelids, and a deep roaring shook her. (JGW, p.1493)
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Автор вживає лексичну одиницю light, що контекстуально асоціюється у нашій
свідомості з життям.
Стан жінки знову погіршується. Світ навколо темнішає, кімната, де знаходиться
жінка, стає для неї темною та невиразною (dark colors with the shadows) (JGW, p.1492), і
ось приходить остання хвилина її життя:
The blue light from <…> lampshade drew into a tiny point in the corner of her brain, it
flickered and winked like an eye, quietly it fluttered and dwindled. Granny lay curled down
within herself, amazed and watchful, staring at the point of light that was herself; her body was
now a deeper mass of shadow in an endless darkness and this darkness would curl around the
light and swallow it up. <…> She stretched herself with a deep breath and blew out the light.
(JGW, p.1493-1494)
У наведеному фрагменті слово light вживається з п‘ятьма однорідними присудами
drew into, flickered, winked, fluttered, dwindled. Метафорично так можна описати останні
хвилини життя жінки – її життя ―мерехтіло, миготіло, залишало‖ її. Особливої уваги
заслуговує остання фраза в наведеному прикладі. Власне це речення є останнім в
оповіданні. На наш погляд, автор поставив слово light в сильну позицію тексту – кінцівку
– для того, щоб ―зробити більш ефективним збудження, думки, уяву та емоції читача‖.
Так, після когнітивної операції асоціативного суміщення сутностей ментального простора
світла та ментального простора жінки на тлі концептуальної метафори LIFE IS LIGHT,
з‘являється бленд з емергентною структурою образу жінки ВОНА Є ЖИТТЯ.

Zubenko Oksana
(Vinnytsia)

THE IMPORTANCE OF COGNITIVE SKILLS IN LEARNING A FOREIGN
LANGUAGE IN HIGH SCHOOL

The importance of foreign language study is best realized by studying one. The
accomplishing feeling you get on learning a foreign language, the enrichment in you that the
language brings, can be felt only by experience. There are many reasons why one should learn a
foreign language. Some of the benefits of learning a foreign language in high school are that it
improves knowledge in the native tongue, increases cognitive skills, and meets requirements for
entry to any educational establishment. Moreover, these studies tend to expand comprehension
of other cultures, make travel to areas where the language is spoken richer and more enjoyable,
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and can benefit a career. Learning in high school also means students have a chance to study
more intensively from the point of view of professional aspect of mastering a foreign language.
Cognitive skills are improved by learning a foreign language in high school. Different
researches show that students who pursue this path are likelier to become stronger thinkers.
"We have strong evidence today that studying a foreign language has a ripple effect,
helping to improve student performance in other subjects." - Richard Riley, U.S. Secretary of
Education under Bill Clinton.
Because learning a language involves a variety of learning skills, studying a foreign
language can enhance one's ability to learn and function in several other areas. People who
have learned foreign languages show greater cognitive development in areas such as mental
flexibility, creativity, and higher order thinking skills, such as problem-solving,
conceptualizing, and reasoning.
Cognitive skills are like any other skill; they develop with practice. Cognitive skills are
not easy to see or recognize through casual observation. They function behind the scenes as you
process the information received from every possible source - sound, touch, sight, and even
information received from yourself while thinking, speculating, or recalling. Cognitive: the
process of obtaining knowledge through thought, experience, and the senses. From Latin ―to
consider‖ — it means to think deeply on… knowing or apprehending by the understanding of
something. A person's cognitive skill set is made up of several cognitive skills including auditory
processing, visual processing, short and long term memory, comprehension, logic and reasoning,
and attention skills. Each of these can also be divided into identifiable sub-skills. For example,
memory consists of short-term, long-term recall, and working memory.
Cognitive skills are the essential but often overlooked fundamental tools of effective
learning. Learning is not about how much you know, but how effectively you process or handle
the information you receive. Cognitive skills are the mental mechanisms that process incoming
information, they are not the subjects taught in classrooms, and those are academic skills or
disciplines. Academics consist of an accumulation of knowledge, rules, and systems concerning
different subjects like algebra, biology, history, and foreign language. Actually, there is a
significant difference between cognitive and academic skills. Cognitive skills are the individual
capabilities needed to successfully learn and use academic disciplines and science. Cognitive
skills are the underlying tools that enable you to successfully think, prioritize, plan, understand,
visualize, remember, create useful associations, own projects, and solve problems. The
importance of cognitive skills is summed up in the following points:


When cognitive skills are strong, academic learning is fast, easy and efficient;



When cognitive skills are weak, academic learning will be problematic or even impossible;
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Cognitive skills are the essential tools for effective learning.
Learning a foreign language in high school or at any other time increases a person‘s

understanding of his or her native tongue. The new language provides a constant basis for
comparison that monolingual speakers simply don‘t possess. Most students will develop a better
sense of things like native vocabulary, usage, grammar and style as they compare it to a different
communication system.
Foreign language learning is much more a cognitive problem solving activity than a
linguistic activity, overall. Studies have shown repeatedly that foreign language learning
increases critical thinking skills, creativity, and flexibility of mind even in young children. They
are steps or operations used in learning or problem solving that require direct analysis,
transformation, or synthesis of learning materials. In the following, some of the cognitive
strategies are exhibited:


Clarification / Verification;



Guessing / Inductive Inferencing;



Deductive Reasoning;



Practice;



Memorization;



Monitoring.
In addition to cognitive benefits, the study of foreign languages leads to the acquisition

of some important life skills. Language studies almost always have a cultural context. Students
don‘t just learn about the words spoken — they also get a view into the cultural behaviors of
another language‘s speakers. This makes taking a foreign language in high school even more
useful because it imparts a global perspective, widening understanding of the greater world.
They also learn to effectively handle new situations and improve the ability to understand and
communicate with people from different walks of life.

Ivakhnenko Olena

PERFECTING SPEAKING SKILLS IN EVERY LESSON

Pronunciation practice should be a natural part of every lesson.
Speaking correctly is such a huge part of learning English. Pronunciation practice should
include communication, correction, and lots of organic speaking opportunities.
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One of the most important aspects of any class is creating a safe environment for learning
where students are also corrected when they misspeak or make mistakes. This is especially
important when approaching pronunciation because if students are allowed to make mistakes
over and over again, they will develop bad habits that are difficult to break. In order to make
corrections meaningful, students should repeat the correction on the spot immediately after the
teacher corrects them. Students look to the teacher for consistent pronunciation correction
because it establishes a level of trust; you are not going to allow them to speak incorrectly. So it
is key for teachers to be able to correct with confidence and without stopping the flow of games
or conversations. A good guideline for correcting pronunciation is to wait until you hear a
student misspeak at least twice before jumping in to adjust the mistake. You have to seize the
right moment to correct. Don't miss the opportunity to pass, but if you do miss your moment, be
sure to snag the next chance. In addition, if you hear multiple students making the same mistake,
it is time to not only correct, but to stop what you are doing to provide a short explanation of the
correction.
It can sometimes be challenging to create stimulating reading activities that provide an
equal amount of practice for all students. In order to practice pronunciation as well as
vocabulary, stress and intonation students should spend some amount of class time reading
aloud. This doesn't have to be as dry as it sounds. Make games out of it. One option is to divide
the class in half, and have a short reading or conversation in front of all students. Each half of the
class will take turns reading a sentence as a group. The groups will alternate quickly. To make it
more fun have students stand as a group as they read their sentence uniformly. This game should
move fast from group to group, and students should be encouraged to speak clearly, loudly, and
enthusiastically. You can also throw in additional elements like asking students to read with a
particular emotion or characteristic like sadly or egoistically.
Other ways to incorporate reading aloud is to build in rounds practice. Students are
generally given a structure to follow, but must create their own question, answer, or opinion.
This encourages students to pay attention and to be present in class because they know that they
will be expected to speak in each and every class. Incorporating rounds practice takes the
pressure off speaking aloud because the expectation is the same for everyone. It also gets
students interacting with one another.
There are several ways to make using a dictionary fun and inspiring. Some of the best
ways to do this are to create games that utilize a dictionary so that students not only practice
pronunciation of new words, they also begin learning how to build vocabulary and remember
new words.
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To introduce dictionary work, make a team game out of quickly looking up words. You
can do this by putting students into small groups and providing each group with an English
dictionary. Then choose a word at random, say it to the students, and have them race to find it in
their dictionaries. The first group to find the word reads out the definition and practices natural
pronunciation as they go. To reward the winning group allow them to choose the next word to
search. Before playing this game be sure that you have introduced how to locate words in a
dictionary, and how to utilize the elements of the entries such as the pronunciation guide, the
parts of speech, and the definitions. A variation on this game could be to write out a list of words
on the board that the students must look up. That way they have to work out the pronunciation as
well as locate the definition. To make this even more challenging, misspell some of the words,
and have students make the corrections together.
Dictionary tasks and games get students comfortable using dictionaries and empowers
them to take control of their learning and pronunciation.

Kirilenko Valeriy
(Vinnytsya)

DEFINING STANDARD AMERICAN ENGLISH

American English (AE), also known as United States English or U.S. English, is a dialect
of the English language used mostly in the United States of America, it is estimated that
approximately two thirds of native speakers of English live in the United States.
Differences between the two variants of English (BE and AE) include pronunciation,
grammar, vocabulary spelling, punctuation, idioms, formatting of dates and numbers, and so on.
A small number of words have completely different meanings between the two dialects or are
even unknown or not used in one of the dialects. One particular contribution towards formalizing
these differences between British English and American English came from Noah Webster, who
wrote the first American dictionary (published 1828) with the intention of showing that people in
the United States spoke a different dialect from Britain.
Thus we have arrived at the point where the questions ‗What is Standard British?‘ and
‗What is Standard American?‘ are very often asked.
The first of these is easier to handle since what is usually referred to as Standard British is
the language spoken by the BBC radio announcers; in terms of geographical location and social
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status — the language of the educated class of people centered in London and the vicinity of the
city. Also the territory south of London is often included in the ―Standard British area‖.
American English, however, presents much more trouble. The difficulty in stating what
Standard American is results primarily from three causes:

1.

the immense size of the country that comprises the fifty American states,

2.

the linguistic mixture of many European languages which influenced the

American English word stock in one way or another,

3.

the existence of many socially established varieties of AE which can by no means

be denied the status of standard.
Furthermore, irrespective of what dialectal division of the country is suggested, each
dialect is characterized by features which occasionally (and some of them consistently) overlap
another area. For example, r in oar, bar and before consonants is lost both in the eastern New
England dialect and in the Southern dialect. Therefore when asked the question ‗What is
Standard American?’ a native of America usually racks his or her brain before even attempting
to answer. For our purposes, it seems most adequate to define the term Standard American as the
language combining features which can be detected in the speech of the majority of educated
speakers all over the territory of the United States.
Two other frequently used terms (when a comparison of British and American English is
attempted) are Americanism and Briticism.
The first definition of Americanism was given by John Witherspoon in 1781. It ran as
follows: ―... ways of speaking peculiar to this country‖. Pickering, in turn, divided Americanisms
into three categories:
1.

We have formed some new words.

2.

To some old ones, that are still used in England, we have affixed new significations.

3.

Others, which have been long obsolete in England, are still retained in common use

among us.
These definitions have been quoted only to demonstrate two of the various meanings
assigned to the term. For our purposes, the terms Americanism and Briticism will be applied to
linguistic items in exclusive usage in Standard American and Standard British, respectively.
A great, number of words which were originally American made their way into BE. In
the nineteenth century words like caucus and lobby began to be used in BE. Some of the early
Americanisms that got into BE have become so thoroughly naturalized that the British
dictionaries no longer mark them as alien.
Because of tourist mobility of the American and British people, the exchange of press,
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literature, the movie industry, TV, computers, music, and other factors it is very often difficult to
state if a particular item is British or American [1, 2]. It can rarely be agreed upon that a word or
an expression (sound differences are more evident and easier to handle) is purely American or
British. When foreign informants are approached and asked to give their opinion concerning the
usage of a word or phrase their answer often is Perhaps I would use it but it is rare or I would
not use it but I have heard it. This applies to both British and American speakers when
approached about an item concerning the other variety.
For this reason the differences and similarities suggested in many textbooks may be
favored by some native speakers of either British or American English and strongly opposed by
others. This fact seems inevitable. Sharing an opinion or disagreeing with it when a practical
linguistic point in considered is a universal law and it can be easily tested when examples from
other languages are discussed.
Despite the heavy American influence which has been exerted on BE in recent years, the
two varieties of English show a considerable number of differences. The English often use
different words for the same common objects; they make frequent use of words and phrases that
are seldom or never heard in America. They use different sounds in their speech. They have a
different repertoire of obscenities.
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Козачишина Оксана
(м. Вінниця)
ГЕНДЕРНІ СТУДІЇ У ЛІНГВІСТИЦІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
Гендерологія у цілому та лінгвістична гендерологія зокрема, в рамках яких
вивчається взаємозв‘язок біологічної статі людини з її культурною ідентичністю,
соціальним статусом, психічними особливостями й поведінкою, є відносно новими
науковими напрямками. За своїм характером ці дисципліни належать до антропологічних
наук: центральним об‘єктом дослідження в них виступає людина. Безмежна складність та
багатогранність вимірів людської природи породжує неможливість її глибокого й
об‘єктивного вивчення в межах однієї наукової дисципліни. Згідно із зауваженням
М.Бубера, ―з незапам‘ятних часів людина знає про себе, що вона – предмет, гідний
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найбільш ретельної уваги, але саме до цього предмета в усій його цілісності, з усім, що в
ньому є, вона й боїться приступати‖. Специфіка лінгвістичної гендерології, що передбачає
необхідність врахування біологічних, психологічних та соціально-культурних чинників
гендерної специфіки людського мовлення, повністю виключає можливість відособленого
існування цієї дисципліни. Справді наукове та ґрунтовне вивчення мовлення чоловіків та
жінок потребує створення ―міждисциплінарної парадигми‖ (Халєєва І.І.), залучення
напрацювань різних галузей наук про людину, а також критичного використання арсеналу
даних, накопичених у лінгвістиці стосовно цієї проблеми.
Категорія ―гендер‖ з‘явилась у мовознавстві у 80-і роки ХХ століття – дещо пізніше,
ніж в інших суспільних науках, проте передісторія гендерних досліджень у лінгвістиці сягає
своїм корінням у глибоку давнину. Зазвичай виділяють чотири основні етапи вивчення
особливостей мовлення чоловіків та жінок.
Перший етап бере свій початок ще з античних часів, з намагання осмислити
категорії природної статі (sexus) та граматичного роду (gender). Саме в цей час виникає
символіко-семантична концепція категорії роду, специфіка якої полягає в тому, що рід
розглядається в тісному зв‘язку з безпосередньою реальністю: наявністю людей різної
статі. Символіко-семантичну гіпотезу підтримували вчені, які мали великий вплив на
лінгвістику: Я. Грімм, В. Гумбольдт та інші, що і визначило її тривале панування у
мовознавстві. Для пояснення екстралінгвістичної мотивованості категорії роду дослідники
використовували свій позамовний досвід, що призвело до появи оцінності в інтерпретації
цієї категорії. Іменникам, що відносились до чоловічого роду, приписувалась семантика
сили, активності, енергії. Іменники ж жіночого роду, навпаки, характеризувались
пасивністю, підпорядкованістю.
Важливу роль у привнесенні оцінності в гендерні аспекти лінгвістики відіграла
також досить впливова давньокитайсьва філософія з її основними поняттями – ян та інь.
Концепція про взаємодію полярних сил ―інь‖ – ―ян‖ являє собою вчення про основні
рушійні сили розвитку, дуалізм яких виражається в нерозривній єдності та боротьбі
світлого й темного, твердого й м‘якого, чоловічого та жіночого начал у природі.
Використання оцінності в поясненні мовленнєвих явищ надовго закріпилось у
лінгвістичній традиції, відгомін якої відчувається і в наш час у тенденційності тлумачення
певних мовних знаків, які асоціюються з ―жіночим‖ чи ―чоловічим‖, а також із чоловічою
та жіночою мовленнєвою поведінкою.
Дослідження символіко-семантичного напрямку присвячувались вивченню суто
мовних явищ – особливості мовлення представників двох статей ще не становили
особливого інтересу для вчених.
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Другий етап вивчення гендерних особливостей мовлення можна пов‘язати з
відкриттям у XVII сторіччі екзотичних первісних мов, де спостерігались чоловічі та
жіночі варіанти мовлення або навіть окремі мови представників двох статей. Хоча
повідомлення про такі мови спорадично з‘являлись завдяки мандрівникам, систематичне
лінгвістичне дослідження їх не проводилось. Часом початкові описання чоловічих та
жіночих мов і варіантів мовлення не зовсім відповідали дійсності, були перебільшеними і
коригувались під час більш ґрунтовних спостережень. Попри все, відкриття подібних
первісних мов, їх дослідження та накопичення інформації про відмінності в мовленні
чоловіків та жінок мало велике значення в розвитку гендерних досліджень. Виявлені
факти навели вчених на думку про можливість таких відмінностей у ―цивілізованих‖
мовах Європи.
Пробудження у ХХ столітті інтересу до особливостей мовлення чоловіків та жінок
у європейських мовах започатковує третій етап гендерних студій у лінгвістиці.
Проблема мови та статі, що довгий час була периферійною для мовознавства, починає
поступово пересуватись на передній план наукових досліджень, привернувши увагу
лінгвістів із світовим іменем. Так, вагомий внесок у подальше дослідження особливостей
мовлення представників двох статей мала книга О.Єсперсена ―Мова: її природа,
походження і розвиток‖, що вийшла друком у 1922 році. Цілий розділ цієї видатної для
свого часу праці присвячений особливостям жіночого мовлення і називається ―Жінка‖.
Заслугою О.Єсперсена можна вважати те, що він був фактично першим, хто
систематично описав відмінності в мовленні представників двох статей на прикладах
різних мов та різних мовних сімей. Значним досягненням вченого, на нашу думку, була
також спроба пояснити ці відмінності соціальними причинами, а саме: статевим
розподілом праці та браком освіти в жінок. Разом з тим, у висновках О. Єсперсена
прослідковується певна непослідовність, упередженість стосовно жіночої статі та
намагання довести розумову перевагу чоловіків. У більшості випадків твердження
вченого носять декларативний характер, ґрунтуючись на його особистих враженнях та
спостереженнях, що не підкріплюються фактичними даними. Праця О.Єсперсена, що
базувалась на пануючих у суспільстві стереотипах, сама стала свого роду стереотипом, на
довгий час визначивши напрямки вивчення особливостей чоловічого та жіночого
мовлення.
Четвертий етап вивчення гендерної варіативності мовлення бере початок з
середини 60-х років ХХ сторіччя. Він характеризується більш інтенсивними та
систематичними дослідженнями мовлення представників двох статей, причиною яких
послужив бурхливий розвиток комунікативної семантики, соціолінгвістики і прагматики,
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увага дослідників до ролі ―людського фактора‖ в мові та мовленні. Вченим стало
зрозумілим, що вивчення особливостей мовлення представників різних соціальних груп
неможливе

без

урахування

психофізіологічних

та

соціально-стратифікаційних

характеристик особистості (статі, віку, рівня освіти тощо). Стимулом для цих досліджень
слугував і розвиток квантитативної лінгвістики, яка надала у розпорядження вчених
значний кількісний матеріал стосовно особливостей мовлення різних соціальних груп.
Значний імпульс отримали гендерні дослідження у мовознавстві у кінці 60-х на початку
70-х років завдяки феміністській лінгвістиці, що становила свого роду ―алармістський
етап‖ (Добровольський Д.О.) в розвитку гендерних студій.
Саме середину 60-х років можна вважати своєрідним рубежем, початком якісно
нового етапу вивчення гендерної варіативності мовлення, основними характеристиками
якого є широкий масштаб дослідження та активне залучення даних суміжних із
лінгвістикою дисциплін: психології та психолінгвістики, соціології та соціолінгвістики,
нейролінгвістики, антропології, прагма- та комунікативної лінгвістики, літературознавства
та ін. Об‘єднані зусилля вчених різних напрямків дали змогу впритул підійти до
відповідей на запитання про причини існування відмінностей у мовленні представників
двох статей та про основні риси цих відмінностей.
Дані, накопичені у лінгвістиці щодо особливостей комунікації в гендерно однорідних
та змішаних групах підтверджують наявність відмінностей у мовленні представників двох
статей. Проте ці відмінності та інтенсивність їхнього прояву значною мірою залежать від
екстралінгвальних чинників. Усвідомлення цього факту призвело до того, що наголос у
дослідженні гендерної варіативності мовлення в останні роки робиться на вид діяльності,
акцент зміщується із виявлення відмінностей у мовленні чоловіків і жінок (як це робилося
раніше) на вияснення того, в яких ситуаціях мовлення представників двох статей
відрізняється, як проявляються ці відмінності та які їхні причини. Лише при такому підході
можна сподіватись на отримання об‘єктивних даних стосовно досить тонкої та багатогранної
проблеми гендерної диференціації мовлення.
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Колядич Юлія
(м. Вінниця)
ЕВФЕМІЧНІ СУБСТИТУТИ В ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У сучасних лінгвістичних студіях евфемізми розглядаються як одиниці вторинної
номінації з відносно позитивною конотацією, що використовуються для заміни прямих
найменувань, вживання яких з соціально чи психологічно зумовлених причин вважається
небажаним. Розширене трактування евфемізмів зумовлено тим, що сучасні евфемізми
сфер реклами, політики, медицини тощо необов‘язково є замінниками грубого чи
образливого слова, денотат не у всіх випадках різко негативний, а спектр причин
вживання мовцями сучасних евфемізмів дещо різноманітніший, аніж традиційно
вважалося раніше
Безперечно, аналізуючи евфемізми, слід зауважити, що табуюванню підлягають не
самі поняття, а тільки їх прямі найменування: у своєму денотативному значенні евфемізми
повинні повністю збігатися з табуйованими словами. Отже, тезу про те, що політичні
евфемізми є тільки політкоректним висвітленням понять, вважаємо виправданою.
Складність розмежування політичної інакомовності та політичної евфемії полягає в
тому, що паралельні найменування, які наводяться в ролі прикладів евфемізмів у
політичній лексиці, семантично позитивні за своєю внутрішньою формою або за новим
матеріальним втіленням на відміну від описових політичних виразів, які можуть мати
будь-яке емоційно-експресивне забарвлення.
Враховуючи прагматичні особливості вживання евфемізмів та запропоновані їх
трактування нами виділено наступні функції евфемічних субститутів: вуалітивна,
конспіративна, дистортивна, кооперуюча, елевативна, превентивна та риторична.
Залежно від обставин комунікативної ситуації, прагматичного наміру мовця,
мотивації вживання та інших чинників евфемізми названих функціонально-прагматичних
розрядів можуть виконувати одну або декілька з семи виділених функцій.
Оскільки лексика англійської мови в останні десятиріччя значно поповнилася
одиницями інакомовлення (doublespeak) та «політичної коректності» (political correctness),
лексико-семантичні та стилістичні класифікації евфемізмів згаданих дослідників не
віддзеркалюють увесь спектр мотиваційних чинників вживання мовцями евфемічних
субститутів та не враховують прагматичні особливості неологічних евфемізмів-англізмів.
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Мотивацією вживання евфемізмів на позначення сигніфікатів цих тем-табу є
реліктові та соціальні табу: страх людини перед надприродними силами виступає основою
релігійно-забобонних табу, а згодом пов‘язується з почуттями огиди та сорому, які стають
основними мотиваційними чинниками вживання вербальних субститутів сигніфікатів
статевого життя, анатомії, фізіологічних функцій та людських вад.
Особливістю всіх арготичних евфемізмів є їх вихід за межі джерела походження та
використання – певної групи – і вживання їх людьми, що до групи не належать, значною
мірою внаслідок популяризації через засоби масової інформації: тобто відбувається
функціональна переорієнтаця арготичних евфемізмів – їх перехід з арго до лексики
широкого вжитку.
Втрата та поповнення евфемістичним словником своїх одиниць зумовлюється
зникненням об‘єктів чи мотивів табуювання та втратою евфемізмами їх евфемістичності,
результати зміни якої простежуемо на прикладі евфемістичних ланцюжків – рядів
евфемізмів одного й того ж стигматичного денотата, розташованих у хронологічній
послідовності заміни одного евфемізму іншим через втрату попереднім своїх евфемічних
властивостей.
Евфемічні субститути як вид експресивно забарвленої лексики мають складнішу
смислову структуру, ніж нейтральна лексика: евфемізмам властива конотативна
семантика, що вбирає в себе всю інформацію і реалізує оцінну та емоційну функції.
Подальше

дослідження

явища
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дискурсі

може

здійснюватися шляхом вивчення особливостей взаємодії евфемії та сленгу, розмежування
евфемії та інакомовлення, компаративного дослідження евфемізмів у британському та
американському варіантах англійської мови, стилістичної класифікації евфемізмів з
урахуванням евфемізмів-неологізмів.
Косович Ольга
(м. Київ)
ІННОВАЦІЇ-АБРЕВІАЦІЇ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ:
СИСТЕМНО-ОПИСОВИЙ АСПЕКТ
Динаміка є постійною властивістю системи і структури мови. Наслідок цього —
постійне надходження нових елементів, зокрема, нових слів. В останні роки вивчення
нових слів залишається актуальним, і набуває різноаспектного характеру, орієнтуючись на
нові лінгвістичні парадигми.
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В романістиці новітнього періоду для позначення нового слова використовуються
різні терміни: неологізм, новотвір, інновація, оказіоналізм, при цьому найчастіше перевага
віддається терміну інновація, що має родовий, узагальнений характер.
Одне з основних питань неології — питання про причини появи нових слів.
Поповненню вокабуляру сприяють як чинники зовнішнього, так і внутрішнього порядку.
Характерна особливість мови останніх років — різноманітні експерименти зі словом, що
мають прагматичну спрямованість. В руслі викладеного — численні абревіатурні
інновації сучасної французької мови, що активно поповнюють словниковий склад мови;
це свідчить про релевантність даних типів лексичних одиниць і їхню комунікативнопрагматичну ефективність. Дана наукова розвідка показала значне розширення діапазону
інновацій-абревіацій. Хоча і представленість різних груп нових слів даного типу є
неоднаковою, тим не менше відзначений вище факт відображає достатньо об‘єктивну
лінгвістичну картину.
Сучасний
характеризується
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розмовної, оказіональної лексики, фразеологічних зворотів. В сучасній публіцистиці
особливе розповсюдження отримала абревіація, що дозволяє дати коротше, ніж вихідне
слово чи словосполучення, найменування. Абревіатури є невід‘ємною частиною сучасної
мови преси. Варто визнати те, що збільшення кількості скорочених одиниць, що
вживаються на сторінках сучасної періодики, підтверджують основний принцип видань —
«чергування стандарту та експресії» [1]. Під час дослідження було доведено, що стандарт
перестає бути нейтральним, немаркованим компонентом тексту. Стандартом стає тільки
те, що отримало широке розповсюдження та усталення, відобразилося у мові, пройшло
через своєрідний ментальний «фільтр» читачів, тобто через емоційно-оціночне
сприйняття. Стандарт в такому випадку містить в собі тенденцію до експресії. Таким
чином, діаметрально протилежні на перший погляд поняття експресії і стандарту є
взаємозалежними.
Зазначимо, що графічні скорочені одиниці скорочуються тільки на письмі, а в
усному мовленні відтворюються в повній формі. Такі скорочення не відносимо до
словотвору, оскільки розглядаємо як письмові варіанти вихідних слів і словосполучень.
При розподілі скорочень на лексичні та графічні за основу береться орфографічний
критерій. Проте, як показав аналіз фактичного матеріалу, орфографічний критерій не
може бути єдиним у поділі скорочень на лексичні та графічні, оскільки серед скорочень,
що традиційно вважаються графічними є лексичні і, навпаки, в групу лексичних
скорочень потрапляють в тому числі і графічні: 1) серед графічних скорочень існують
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одиниці з великими літерами: FR — France, ES — Espagne, FI — Finlande, BE — Belgique,
GВ — Grande Bretagne; 2) не всі скорочення з великими літерами слід відносити до
графічних: lops — loi de programmation et d’orientation sur la sécurité; 3) наявність дефісу,
косої лінії не завжди є показником графічного скорочення: UDF-AD — adhérents directs de
l’UDF, A-EF — Afrique-Equatoriale Française.
Таким чином, орфографічний критерій є недостатнім для визначення типу
скороченої

одиниці.

Як

основний

критерій

повинен

використовуватися

спосіб

сприйняття/озвучування скорочення: якщо при прочитанні не відтворюється повна форма,
скорочення є лексичним.
Результати

аналізу

фактичного

матеріалу

дозволили

розділити

лексичні

скорочення, що вживаються на сторінках сучасної французької преси, на такі основні тип:
ініціальні

абревіації, абревіації-утинки

скорочення,

що

дозволяють

дати

та

змішаний

скорочені

тип

скорочення.

найменування

Ініціальні

багатокомпонентним

словосполученням, є найчисельнішими. Окрім цього, на сучасному етапі у французькій
мові активно вживаються абревіації-утинки. Також зазначимо, що в даній мові
найрозповсюдженішими є трьох- і чотирьохкомпонентні абревіації, що пояснюється
омонімією двохкомпонентних скорочень, з одного боку, і тяжінням до двохскладних
скорочень, з другого. Французька мова уникає створення багатокомпонентних скорочених
одиниць

шляхом

утворення

ініціальних

скорочень

від

багатокомпонентних

словосполучень з використанням початкових літер деяких компонентів словосполучення:
GIL — Groupe européen Rhin-Rhône Alpes Genève pour la greffe d'îlots des Landarhans. В
досліджуваній мові поряд з широким використанням малокомпонентних (3-4) скорочень
спостерігається інша тенденція — розповсюдження двохскладних скорочень — акронімів,
які отримали «звичну для слова» оформленість.
Таким чином, утворення абревіацій — процес, що активізувався сьогодні в зв‘язку
з суспільно-політичними та соціально-економічними змінами, які відбуваються у
франкомовному суспільстві, у зв‘язку з активним розвитком комп‘ютерних технологій
тощо. Абревіації зарекомендували себе абсолютно «повноцінними словами» у мові,
утворюють систему твірних, запозичуються з активною трансформацією, мають свою
орфографію, закріплюються у словнику.
Література:
1. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. – М.: Изд-во Московского ун-та,
1971. – 261 с.
2. Georges Himelfarb, Sigles et acronymes, éd. Belin, coll. «Le français retrouvé», 2002. – 638
p.
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Крисак Лариса
(м. Вінниця)
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ АНГЛОМОВНОГО
ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
Державний освітній стандарт вищої професійної освіти вимагає урахування
професійної специфіки при вивченні іноземної мови (ІМ), її націленості на реалізацію
завдань майбутньої професійної діяльності випускників. З метою вдосконалення
іншомовної освіти в Україні було створено принципово нові програми з іноземних мов
для вищих навчальних закладів (ВНЗ): Програма з англійської мови для професійного
спілкування у 2005 році та Рамкова програма з німецької мови для професійного
спілкування у 2006 році.
Необхідність вивчення студентами медичних ВНЗ та медичними працівниками
англійської

мови

є

безперечною.

Майбутнім

спеціалістам

у

галузі

медицини

відкриваються можливості лікувальної практики в різних країнах світу, спілкування з
іноземними колегами та пацієнтами тощо.
Метою професійно орієнтованого навчання ІМ студентів медичних спеціальностей
(МС) є формування комунікативної компетенції ділового спілкування, яка надає
можливість здійснювати комунікацію як загального, так і спеціалізованого напрямку,
навчити майбутніх фахівців використовувати в мовленні термінологічну лексику,
виробничо-професійні та наукові професіоналізми.
Отже, іншомовна підготовка в медичному вищому навчальному закладі це процес
засвоєння лінгвістичних, спеціальних і соціокультурних знань, мовленнєвих умінь та
практичних навичок, спрямованих на професійний, комунікативний і загальнокультурний
розвиток

майбутнього

безперервної

лікаря, здатного до

самоосвіти,

вирішення

постійного професійного

практичних

завдань

в

умовах

зростання,
сучасного

інформаційного суспільства [1, 76].
У

професійній

діяльності

лікарів серед

чотирьох

різновидів іншомовної

мовленнєвої діяльності найважливішим у фаховому іншомовному спілкуванні є діалогічне
мовлення. Тому навчання студентів медичних спеціальностей англомовного професійно
орієнтованого діалогічного мовлення (АПОДМ) є вагомим складником їхньої фахової
підготовки.
Як показує повсякденний досвід, майбутні лікарі, володіючи граматикою
англійської мови і досить багатим словниковим запасом, часто не можуть переступити
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мовний бар‘єр і вільно висловити свої думки, обговорити проблему чи поставлений
діагноз зі своїм колегою або пацієнтом. Це можна пояснити тим, що процес формування
англомовної професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні у студентів
медичних

спеціальностей

обмежується

здебільшого

оволодінням

певного

виду

мовленнєвої діяльності або мовного аспекту (зазвичай лексичного, граматичного або
фонетичного),

залишаючи

поза

увагою

знання,

необхідні

студентам

медичних

спеціальностей для ефективного професійного спілкування.
Недослідженими залишаються питання моделі навчання АПОДМ, відбору і
організації навчального матеріалу для формування англомовної професійно орієнтованої
компетенції в діалогічному мовленні у студентів медичних спеціальностей; відбору типів
діалогів, що є найбільш ефективними засобами професійно орієнтованого спілкування
майбутніх лікарів.
Перспективним напрямом наукових досліджень може стати розробка методики
навчання студентів МС англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення та
її ефективне упровадження.
Література:
1. Ефремова Е.Ф. Педагогические условия совершенствования иноязычной подготовки
студентов медицинских специальностей// Высш. образование сегодня. – 2008. – № 9. – С.
76-81.

Kuzmina Svitlana
(Vinnytsya)

CHARACTER SHAPING IN AMERICAN SCHOOL

What kind of character must Americans have to be successful in their own culture and
country? In the country that is so diverse, that was nurtured on such values as freedom,
independence, individualism and competition do they need a special set of personal character
traits to fit their society?
While visiting foreign countries average Americans are commonly associated with the
officially recognized image of the USA, they don‘t have to bother much about how to gain a
good reputation there: the image of the USA – a wealthy state with a well-developed system of
law and government, which provides every citizen with an opportunity to be a free, autonomous
65

and successful individual, - ―goes ahead‖ of them. We expect all Americans to be born leaders,
who are capable of overcoming all the obstacles on the way to success.
However native born Americans have to learn how to survive and reach success in their
own country which is more challenging sometimes then it might seem at first consideration.
America has always been a highly competitive society, which is already a great challenge for
those who strive to be at the top. Nowadays America is filled with temptations of becoming too
obsessed with consumption, of becoming too self-centered and indifferent to their neighbors.
How to find that golden mean between being competitive, individual, independent as well as
sympathetic with, responsive to and supportive of other people‘s needs? When does the process
of instilling the main American virtues start?
The challenging character building journey starts, certainly, in the family where the kids
get their first ideas of kindness, gratitude, love, humor, spirituality. But the process of character
shaping gets its real start and it is in constant process of perfection in the classroom at school. It
is in the classroom environment where the kids begin to cultivate respect for themselves, respect
for others, responsibility for community. I believe to have character in America implies to have
not only a certain set of positive traits, though it is also important, but to have a certain set of
moral qualities that could become the foundation of democratic citizenship: self-reliance,
benevolence, honesty, etc. That is why American school infuses character education programs
into school curriculum and school environment, which are aimed at bringing up successful
citizens. American educators are well aware that good character traits go hand in hand with
leadership and academic success of their students, which will lead to the positive development of
their society in future.
―You are valuable. Don‘t let anyone make you believe differently‖. ―Self-control is
knowing you can, but deciding you won‘t‖. ―Take time to enjoy nature, take time to be friendly,
take time for family, take time to be responsible, take time to be kind, take time to be respectful
and honest, take time to be your best!‖. These quotations caught my eye at Blanchard
Elementary School, Cape Girardeau, the state of Missouri. The very moment I got inside I was
captivated by the atmosphere of this educational establishment. I couldn‘t help feeling I was in a
magic world created for extremely gifted kids, for them to feel they were special and they would
definitely make a difference in this world. The wonderful displays of their works spoke better
than any words: colorful, artistic, and tasteful they showed the well-developed critical thinking
skills, they were the bright evidence of the students‘ creativity. That school made each kid
special and gifted, enabled the children to feel celebrated and meaningful. I felt school made a
special focus on shaping a very positive character in its students, it monitored positive outcomes
combining different instructions, modeling the future attitudes of their students, setting up
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community-building strategies. I got the same feeling in many schools I visited in the USA. The
first thing you saw at every school was the display of numerous sports prizes that spoke about
more than just positive attitudes towards sports. It showed that sport was worth being proud of.
What can temper our character better than sport?
In Perryville Middle School, which is also situated in Missouri, character shaping is the
main objective of work of the school collective. They teach there good character is important,
making a special stress on the following strengths of character as self-control, social intelligence,
responsibility, respect. You can see character words all about the school. Character words are
brought into the classes by teachers. The Principal of school announces the name of each month.
For example, September is Respect, November – Freedom, March – Peacemaker, June –
Reliability, etc. Teachers remind the students of what type of characteristics should be displayed.
I think the program of character building developed at this school which is being implemented in
the teaching process through these character-building games ignites in the students of this school
the desire to become better citizens of the USA, motivates them to be compassionate,
understanding and tolerant.
A good combination of approaches and tools for character shaping education will result,
firstly, in reducing school violence, disrespect, drug use and prejudices; secondly, it will improve
school climate, making it safer and more comfortable, it will also affect positively academic
achievement and promote intercultural understanding. But what is more important, it will help
children become successful in the future possessing such character qualities as independence,
self-reliance, courage to take risks and readiness to challenge.
I would like to conclude with the words I saw in one of the schools in the USA:
Watch your thoughts – they become words,
Watch your words – they become actions,
Watch your actions – they become habits,
Watch your habits – they become your character,
Watch your character – it becomes your destiny.
References:
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Лавренчук Ярослав
(м. Вінниця)
РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛОВЕСНОГО РІВНЯ РОМАНУ БАРБАРИ ВАЙН «СИН
САЖОТРУСА» У СТВОРЕННІ АВТОРСЬКОГО МІФУ
Авторська міфотворчість є відображенням сучасних тенденцій в літературі,
мистецтві, живописі. Британська література є відображенням сучасних тенденцій, і в ній
також існує явище індивідуальної авторської міфотворчості, зокрема в романі Барбари
Вайн «Син сажотруса». В романі є один професійний письменник, а інший –
непрофесійні. В романі «Син сажоструса» є кілька антропоцентрів: наратор і автор, що
іронізує, і автор, що демонструє процес написання твору – все це є маски, під якими
приховується реальний автор. Антропоцентризм оповіді допомагає втілити аналогічну
ідею в романі: зосередження на конкретній особистості. В нашому випадку – це Джеральд
Кендлесс, відомий письменник. В романі Барбари Вайн присутня реальність і міф.
Сюжетна лінія та вокабуляр зосереджені навколо однієї особи. Важливим є те, що в
романі є справжня людина і створений про неї міф. І міф і справжня особистість
відрізняються, що допомагає зрозуміти месседж романів.
Роман Барбари Вайн «Син сажотруса» є деміфологізацією головного героя.
Знаменитий письменник Джеральд Кендлесс помирає від серцевого нападу. Його любляча
донька Сара починає писати про нього книгу спогадів і згодом дізнається, що її
улюблений батько – не той, за кого він себе видавав. Він навіть не Джеральд Кендлесс,
його справжнє ім‘я Джон Раян. Справжньою причиною зміни своєї ідентичності був
снобізм Джеральда Кендлесса. Він походив із бідної сім‘ї. Його батько був сажотрусом, а
він – сином сажотруса. Це означало, що він ніяк не міг належати до вищого прошарку
суспільства. Тому, жага бути кимось, бути визнаним змусила його пожертвувати своєю
люблячою дружиною та доньками, щоб досягти своїх егоїстичних цілей в житті.
Джону Раяну вдалося глибоко утаємничити всю історію свого життя, і писати під
чужим іменем все життя. Міф, який створив про себе Джеральд Кендлесс можна
відобразити за допомогою фрейму, який через вербалізацію доводить, що міф – це
неправда:
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ПРАВДА – НЕПРАВДА
МІФ

РЕАЛЬНІСТЬ

Джон Раян
Син сажотруса Непорядна
людина Поганй сім‘янин

Джеральд Кендлесс
Відомий письменник
Порядна людина Гарний
сім‘янин

Gerald Francis Candless, OBE novelіst
He worried about his daughters
He wanted them as carefree as they had been when children
He was the most wonderful father anyone could have had
John Ryan, the chimney sweep‘s boy
She hadn‘t shared a room with him for nearly thirty years…
His bedroom was at the other end of the house from hers…
She had never been into his bedroom. Not in this house. She didn‘t
even know what it was like inside
What kind of woman was it who could live with a man for thirty-four
years and not know who he was?
You‘re not saying Daddy told lies! But why would he do that? ‗Oh, I
won‘t believe it. Not Daddy. I can‘t believe that!
Можна зробити висновок, що організація словесного рівня художнього тексту
допомагає талановитому авторові створити про себе міф, в який читач беззаперечно
повірить. Даний контраст був створений за допомогою вербалізації подій в тексті, а ніщо
інше, як фреймова структура найкраще допомагає його побачити.
Список використаних джерел
1. Barbara Vine. The Chimney sweeper’s Boy/ Barbara Vine. – London. – Penguin Books Ltd. –
1998. – 440 p.

Ліпська Євгенія
(м. Вінниця)
СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
У сучасній лінгвістиці домінує думка, згідно з якою „межі між прагматикою і
семантикою в лінгвістиці провести важко і, можливо, необов‘язково―. Однак спроби
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розмежування семантичних і прагматичних явищ мови здійснювались протягом усієї
історії формування семантики і прагматики як напрямів дослідження.
Наведемо основні твердження щодо специфіки вияву семантичних і прагматичних
явищ, сформульовані О. Падучевою:

■ Семантична репрезентація речення відрізняється від його прагматичної
інтерпретації, яка залежить від когнітивних, психічних, психологічних та інших
можливостей реципієнтів.

■ Семантичні явища підпадають під правила, а тому можуть бути віднесені до
граматики; прагматичні явища – під обмежувальні принципи риторичного характеру.

■ Правила граматики є переважно конвенціональними, на відміну від
прагматичних принципів, які є, відповідно, не конвенціональними.

■ Граматичні

пояснення

мають

формальний

характер,

прагматичні

–

функціональний.

■ Мовні явища в більшості випадків суворо граматично детерміновані, тоді як
прагматична характеризація не має такої детермінації. Прагматика часто оперує
континуальними, а не дискретними перемінними, а тому іноді досить важко учасникам
спілкування вловити відмінності між, наприклад, наказом і проханням, погрозою і
обіцянкою тощо.

■ Прагматика співвідносить семантичне представлення висловлення з його
прагматичною інтерпретацією; зв'язок між ними може бути як прямим, так і непрямим.

■ Семантичні
стверджувальний
виражаються,

або

компоненти

характер;
мають

мовних

прагматичні
характер

явищ
(емоції,

пресупозицій,

повідомляються,
почуття,
фонових

тобто

мають

волевиявлення

тощо)

знань,

тобто

суто

комунікативний характер.
О. Падучева вважає, що прагматика – це особливий тип семантики, зорієнтований
виключно на учасників спілкування, а тому семантика вивчає значення, що виражені в
кожній мові конвенціонально, тобто за допомогою немотивованих мовних знаків;
прагматика – це неконвенціоналізовані

"прирощення" до мовних знаків у

комунікації.
На думку Ф. Бацевича, важливим є також те, що корпус семантичних компонентів
теоретично може бути кількісно визначений на певному етапі розвитку конкретної мови.
Проте корпус прагматичних смислів принципово не підлягає кількісному охопленню не
тому, що їх надзвичайно багато, а в силу повної їх залежності від конситуації спілкування,
де вони не прораховуються, а впізнаються, переживаються.
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За Р. Познером, розмежування семантики і прагматики в лінгвістичному описі
повинне ґрунтуватись на розмежуванні значення і вживання слів у мовленнєвій
комунікації. Було б помилково вважати, що в реальному процесі розуміння висловлення
першими в дію вступають семантичні правила, а лише пізніше – прагматичні. Насправді,
семантичні й прагматичні правила породження висловлення діють одночасно; у низці
типів спілкування (суперечка, сварка чи, навпаки, фатична інтеракція) прагматичний
чинник домінує і виходить на перший план породження і сприйняття мовлення.
Важливо також зауважити, що прагматичні значення (комунікативні прагматичні
смисли) стосуються внутрішнього світу учасників спілкування (почуттів, емоцій,
психологічних і психічних станів, вірувань, волі, культурних чинників тощо); вони є
надзвичайно складно формульованими, формалізованими і, як правило, сприймаються і
"декодуються" іншими учасниками спілкування, виходячи із власних комунікативних
навичок та власного світосприйняття. Звідси випливає надзвичайно важлива ознака
прагматичних значень: на відміну від інших типів значень прагматичні комунікативні
смисли набагато більше контекстно і ситуативно зумовлені. У низці випадків вони взагалі
невіддільні від контексту або ситуації вживання.
Як справедливо зазначає Є. Григор'ян, семантика висловлення пов'язана з
позначеною у ньому ситуацією, тоді як прагматика визначається не змістом
повідомлення, а конкретними обставинами комунікації: мовцем, адресатом, просторовими
й часовими параметрами комунікативної ситуації.
Якщо розуміти прагматику як вияв суб'єктивного чинника в мові, мовленні й
комунікації як модусах існування мови, то можна також говорити про цілі сфери
міжособистісної інтеракції і, відповідно, категорії комунікативної лінгвістики, які
ґрунтуються суто на прагматиці. Це стосується стратегій і тактик комунікативної
поведінки, так званих регулятивів комунікації (перш за все принципів, правил і максим
спілкування), а також атмосфери спілкування та деяких інших категорій комунікативної
лінгвістики. Правильним буде також твердження, що семантичні компоненти мовного
коду образно уявляються, а прагматичні – переживаються, впізнаються на основі
спільного духовного досвіду і користування учасниками комунікації однією мовою.
Отже, на сучасному етапі розвитку науки про мову не можна вважати остаточно
розв'язаним питання щодо співвідношення семантичних і прагматичних чинників,
особливо в аспекті розрізнення модусів існування природної мови – мови, мовлення і
мовленнєвої діяльності (комунікації), без урахування якого неможливий подальший рух
лінгвістичних ідей.
71

Лісниченко Алла
(м. Вінниця)
МІКРОВИКЛАДАННЯ ЯК ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАНЯТТЯХ
З ПРАКТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Науковці зазначають, що вже з перших років навчання у виші необхідно
орієнтувати студентів та самореалізацію в професійній діяльності.
Але як свідчить практичний досвід психологів, усвідомлення потреби в
самоактуалізації

та

самореалізації

виникає

лише

на

певному

рівні

розвитку

індивідуальності й пов‘язане з досить високим рівнем її саморозуміння [1, с. 173]. У
зв‘язку з цим виникає питання, наскільки рівень саморозуміння студента вищого
педагогічного закладу відповідає зазначеним вимогам з метою підготовки його до
самореалізації у професійній діяльності. Не викликає сумніву те, що майбутні фахівці
володіють певними уявленнями про власні інтереси, здібності, що виявилось у їхньому
професійному виборі. Проте саморозуміння людини в контексті самореалізації в
професійній діяльності передбачає врахування нею не лише її суто особистісних, але й
професійних якостей, співвіднесення професійних вимог із власними знаннями, уміннями
та навичками. Багаторічний досвід роботи автора в педагогічному університеті
підтверджує, що образ ―Я-професійне‖ для майбутнього вчителя має невизначений,
абстрактний характер, студент не повністю усвідомлює, що саме складає сутність
майбутньої спеціальності, а тому застосування мікровикладання на заняттях з практики
англійської вже в перші роки навчання може стати першим етапом на шляху до
професійного становлення.
Мікровикладання полягає у плануванні, підготовці та проведенні групами
студентів частини заняття (15-20 хв.) з певним навчальним матеріалом. Решта студентів
виконує роль учнів. Функція викладача – допомагати, консультувати студентів на всіх
етапах їх роботи щодо розподілу обов‘язків в групі, способах семантизації нових
лексичних одиниць, підборі різних типів вправ перевірки змісту тексту, планування
обговорення проблемних питань, форм роботи та контролю. Значною мірою в цьому
студентам допомагає рефлексія роботи викладача на занятті. Складовою частиною
мікровикладання є знання класноурочної лексики. Тому підготовка до заняття зобов‘язує
студентів вивчити її. В цьому допомагає базовий підручник В. Д. Аракіна з практики
англійської мови для другого курсу, що містить необхідну інформацію.
Перед впровадженням в навчальний процес мікровикладання викладач проводить
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ґрунтовну роботу щодо мотивації студентів на досягнення успіху в професійній роботі.
Цьому сприяють навчальні теми, що вивчаються на другому курсі – ―Професія вчителя‖,
―Система освіти у Великобританії‖. Під час їх розгляду викладач заохочує студентів до
обговорення таких проблемних питань: ―Чому я обрала професію вчителя?‖, ―Яким
повинен бути вчитель?‖, ― Що є складовою успіху вчителя?‖ тощо.
Рефлексивне заняття з мікровикладанням дає можливість майбутньому вчителеві
випробувати та осмислити себе у професійній ролі в університетському навчальному
процесі. На відміну від педагогічної практики, тут студент освоює цю роль у психологічно
безпечній для себе, але, разом із цим, професійно реальній ситуації. Майбутній вчитель
має можливість отримати зворотній зв'язок про свою діяльність від ―учнів‖ ―тут і зараз‖.
Знання про себе на основі аналізу іншими своєї професійної діяльності розвиває у нього
здатність до децентрації як механізму виходу в рефлексивну позицію. Виконання ролі
учня теж дає йому важливий досвід. Сприйняття навчальної ситуації одночасно з точки
зору учня та вчителя дозволяє отримати більш рельєфне уявлення про професійну
діяльність: від розробки уроку до його результатів як прогнозованих, так і реально
досягнених. Мікровикладання допомагає майбутньому фахівцеві розкрити свої творчі
можливості, оцінити свою професійну готовність та скласти план професійного розвитку.
Окрім цього мікровикладання допомагає студенту зрозуміти, що педагогічна діяльність не
є стандартизованою, заданою зверху діяльністю. Її смисл полягає у творчому виборі
способів, методів та форм діяльності з метою творчого розвитку учнів, організації творчої
співпраці з ними.
Література
1. Вітковська О. І. Професійне самовизначення як життєва проблема особистості /
О. І. Вітковська // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 171-179.

Макодай І.І., Калініченко А.І.
(м. Вінниця)
ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНЕ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У
ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У сучасних умовах в зв‘язку з активізацію євроінтеграційних процесів у сфері
культури та економіки зростають вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів
іноземних мов. Педагоги й психологи основні шляхи вдосконалення професійної
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підготовки учителів іноземної мови вбачають у застосуванні активних методів навчання
(М.Бланкпайн, Р.П.Мільруд, В.Л.Скалкін, В.М.Скрипченко, А.Ребуллє, Г.О.Харлов та ін.);
використанні імітаційно-ігрового підходу (Г.В.Беркаш, Г.О.Китайгородська, Г.Лозанов,
С.І.Мельник та ін.); впровадженні ігрового моделювання (П.Б.Баранов, Н.Г.Баришникова,
Н.І.Гез, І.Н.Горєлов, Ю.М.Друзь, В.М.Єфімов, К.Лівінгстоун, С.І.Мельник, Н.П.Потапова,
А.П.Хачатурян та ін.); орієнтації на комунікативний підхід до викладання іноземних мов
(І.А. Зимняя, Є.І. Пассов, Г.А. Китайгородська, І.Л. Бім, У.Літвуд і ін.)
На наш погляд, перспективний напрям підвищення ефективності викладання
англійської мови у вищих педагогічних навчальних закладах полягає в посиленні його
професійної спрямованості. Мається на увазі використання під час занять з іноземної мови
методів і форм навчання, що імітують зміст і соціально-психологічні особливості
майбутньої професійної діяльності студентів.
Мета даної статті полягає в обґрунтуванні методичних шляхів посилення
професійної спрямованості викладання англійської мови у вищому педагогічному
навчальному закладі.
Теоретичну основу реалізації такого підходу ми вбачаємо у концепції контекстного
навчання, розробленій А.О.Вербицьким [1]. Контекстним називається навчання, в якому
за допомогою всієї системи дидактичних форм, методів і засобів моделюється предметний
і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності фахівців, а засвоєння ними
конкретних знань і умінь накладається на канву цієї діяльності. Така організація навчання
сприяє розвитку професійної мотивації, стимулює пізнавальну активність студентів.
У концепції контекстного навчання виділяються три базові форми діяльності і ряд
проміжних. Базовими є власне навчальна (наприклад, лекція, семінар), квазіпрофесійна
(аналіз конкретних ситуацій, ділова гра та інші ігрові форми) і навчально-професійна
(науково-дослідна робота, практика, підготовка дипломного проекту) діяльності. У
формах навчальної діяльності здійснюється, головним чином, передача і засвоєння
інформації; у формах квазіпрофесійної – моделюються цілісні фрагменти майбутньої
професійної діяльності, її соціально-рольовий і предметний зміст; у формах навчальнопрофесійної діяльності студенти здійснюють дії і вчинки, які відповідають нормам
майбутньої професійної діяльності.
Зазначеним формам діяльності студентів відповідають три навчальні моделі:
семіотична, імітаційна і соціальна. Семіотична містить завдання і проблемні ситуації, що
передбачають роботу з текстом як знаковою системою і забезпечують засвоєння
студентами лексико-граматичних знань. Одиницею діяльності студентів у цьому випадку
є мовленнєва дія – аудіювання, читання, говоріння, письмо. Це типова навчальна модель,
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коли засвоєння студентами іноземної мови спонукається власне учбовими мотивами, поза
зв‘язком із майбутньою професійною діяльністю. Оскільки семіотична модель, як
правило, не забезпечує достатньої мотивації навчання, ми орієнтуємося переважно на
імітаційну і соціальну моделі, які вводять засвоєння іноземної мови у контекст майбутньої
професійної діяльності студентів.
Імітаційна модель забезпечує вихід навчальних завдань на майбутню професійну
діяльність студентів. За таких умов навчальна інформація виступає засобом виконання
професійної діяльності і набуває особистісного смислу.
У соціальній моделі навчальні завдання подаються у вигляді проблемних ситуацій і
задач, що імітують різні випадки професійної взаємодії. Вони розгортаються у парних і
колективних формах діяльності, внаслідок чого студенти набувають умінь і навичок
іншомовної комунікації, необхідних для ефективного виконання майбутньої професійної
діяльності. Найбільшою мірою такий ефект досягається під час проведення ділових ігор та
інсценізацій.
Проблема забезпечення адекватності форм організації навчальної діяльності
студентів формам їх майбутньої професійної діяльності розв‘язувалась нами шляхом
використання методів активного навчання: інсценізацій, драматизацій, сюжетно-рольових
і ділових ігор, дискусій, методу аналізу конкретних ситуацій та ін. Усі перераховані
методи тією чи іншою мірою відображають реальні особливості професійного
спілкування учителів, унаслідок чого навчальна діяльність набуває для студентів
особистісного смислу. Оскільки в ній проглядалися контури майбутньої професії,
створюються реальні можливості для переходу від пізнавальної мотивації до професійної.
Студенти починають усвідомлювати значущість іноземної мови для розвитку свого
кругозору, творчих здібностей, готовності до майбутньої діяльності.
Основні напрями підвищення професійно-педагогічної спрямованості викладання
англійської мови, на наш погляд, полягають у включенні до змісту цієї дисципліни
завдань, які вимагають застосування знань у різноманітних педагогічних ситуаціях. У
такій ролі можуть виступати пропоновані студентам завдання на встановлення зв'язку
навчального матеріалу з практикою, складання популярних бесід, вікторин. Вивчення
іноземної мови повинно стати додатковим джерелом методичного досвіду майбутніх
учителів. Ситуації з педагогічною спрямованістю мають створюватися під час вивчення
іноземної мови не час від часу, а у певній послідовності, що відповідає етапам оволодіння
професійною діяльністю.
Розглянемо для прикладу створення ситуації, що вимагає від студентів актуалізації
психолого-педагогічних знань і застосування педагогічних понять на заняттях з
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англійської мови. Цього можна досягти, запропонувавши студентам охарактеризувати
колектив групи. Виконання такого завдання потребує застосування не тільки лексикограматичних засобів, але й науково-педагогічної термінології. Після колективного
обговорення студенти виділяють такі розділи характеристики: захоплення, інтереси,
мотиви навчальної діяльності, ставлення до різних предметів; плани і цілі групи на
майбутнє; спільна діяльність колективу і колективне проведення вільного часу; спільні
заходи в житті групи, що викликають найбільший інтерес.
Темою діалогічного спілкування на заняттях з іноземної мови може стати одна з
актуальних проблем педагогіки, психології, методики. Наприклад, під час вивчення теми
«Сім‘я» на заняттях з іноземної мови обговорюються проблеми: які виховні можливості
родини; якими рисами характеру, знаннями, уміннями повинні володіти сучасні батьки;
які умови успішного виховання дітей у сім‘ї; хто з видатних педагогів займався
проблемами сімейного виховання. Хоча можливості дискусії обмежуються рівнем мовної
підготовки

студентів,

уже тут

виразно проявляється стимулююча, професійно-

мотиваційна функція педагогічних завдань.
Досить ефективним засобом забезпечення професійної спрямованості викладання
англійської мови, як свідчить наш досвід, є постановка педагогічних завдань, які
включають актуальні для студентів ситуації з їх педагогічного досвіду, набутого під час
безперервної практики; ознайомлення з педагогічною теорією, її понятійним апаратом;
вивчення передового педагогічного досвіду, «авторських шкіл» відомих педагогів,
імітаційне моделювання. Такий підхід забезпечує імітацію у навчанні елементів
професійної педагогічної діяльності, її типових і істотних рис.
Посиленню професійної спрямованості викладання англійської мови значною
мірою сприяють рольові та ділові навчальні ігри. З позицій контекстного підходу ділова
гра розглядається як форма відтворення предметного і соціального змісту професійної
діяльності, моделювання системи стосунків, характерних для певної професії. Вона дає
змогу задати в навчанні предметний і соціальний контексти майбутньої професійної
діяльності і тим самим змоделювати більш адекватні у порівнянні з традиційним
пояснювально-ілюстративним

навчанням

умови

фахової

підготовки

майбутніх

спеціалістів. Ділова гра дозволяє суттєвим чином активізувати навчально-пізнавальну
діяльність студентів, оскільки їй притаманні такі особливості: 1) відтворення структури і
функціональних ланок майбутньої професійної діяльності в ігровій навчальній моделі;
2) актуалізація у студентів потреби в комунікативних знаннях і вміннях, що забезпечує
осмисленість учіння, перехід від пізнавальної мотивації до професійної; 3) комплексне
забезпечення навчального і виховного ефектів; 4) сприяння поступовому переходу від
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організації і регуляції навчальної діяльності викладачем до її самоорганізації та
саморегуляції студентами.
Розглянемо один із варіантів рольової гри, апробований нами на заняттях з
англійської мови. Під час опрацювання усної теми «Професія вчителя» студентам була
запропонована рольова гра «Перше знайомство з класом». Студент, який грав роль
учителя, отримав інструкцію: «Ви приходите вперше у незнайомий клас. Вам потрібно
розповісти про себе. Потім - познайомитися з класом. Поговоріть з дітьми про їхні
захоплення, інтереси, плани на майбутнє, про те, які предмети їм більше подобаються, а
які ні і чому. Як вони ставляться до предмета, який Ви будете викладати».
Завдання студентам-учням: «Ви учні шостого класу. У вашому класі часто
мінялися вчителі української мови. Вам необхідно змоделювати реакцію на появу нового
вчителя, характерну для різних типів учнів (тих, хто цікавиться предметом і вчителем, і
байдужих). Задайте запитання вчителеві про те, де і скільки років він працював до
приходу у вашу школу, чи був він класним керівником, якого класу; які учні йому більше
подобаються».
Після завершення рольової гри проводився її педагогічний аналіз, у якому брали
участь учасники і студенти, які стежили за ходом гри.
Рольова гра виконує низку важливих функцій у процесі вивчення іноземної мови:
дозволяє враховувати індивідуальні особливості студентів, розширює контекст діяльності,
виступає ефективним засобом формування мотивації до іншомовного діалогічного
спілкування, сприяє реалізації особистісного підходу до викладання іноземної мови,
забезпечує умови для комплексного використання наявних у студентів професійних знань,
спонукає до багаторазового повторення студентами мовного матеріалу, що передбачає не
тільки розуміння значення слів і оперування стандартними фразами, але й уміння
виражати свою думку різними мовленнєвими засобами. Навчальна гра на заняттях з
іноземної мови створює сприятливі умови для реалізації особистісного потенціалу
студентів, забезпечує включення в процес засвоєння іноземної мови не тільки когнітивної,
але й афективної сфери особистості, викликає інтерес, забезпечує психологічну готовність
студентів до іншомовного спілкування, стимулює їхню взаємодію. Це один із найбільш
гнучких методів навчання, що включає широкий спектр комунікативних вправ, які
сприяють більш глибокому засвоєнню іноземної мови.
Ефективними прийомами, що сприяють підвищенню професійної спрямованості
викладання іноземної мови, є: спілкування-діалог з приводу педагогічної інформації,
прочитаної іноземною мовою; аналіз педагогічних ситуацій; виконання студентами
творчих завдань з педагогічним змістом, анотування педагогічних текстів, оцінка їхнього
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змісту, постановка питань; виконання завдань під час безперервної практики (наприклад,
проаналізувати урок іноземної мови і скласти короткий звіт іноземною мовою); імітація
педагогічного спілкування; ігрові ситуації; рольові ігри; вікторини. Досить ефективними є
прийоми, за допомогою яких на заняттях з іноземної мови моделюються різні за ступенем
складності педагогічні дії: аналіз і оцінка педагогічної ситуації; самооцінка власної
готовності до розв‘язання педагогічної задачі; виконання реальних комунікативнодидактичних дій.
Як свідчить наш досвід, ефект від використання рольових ігор і педагогічних
завдань з метою підвищення професійної спрямованості викладання англійської мови
найбільш помітний, коли вони застосовуються системно і забезпечують оволодіння
студентами педагогічними вміннями, необхідними для майбутньої діяльності. Орієнтація
занять з іноземної мови на розвиток професійно важливих комунікативних умінь і
навичок, з одного боку, забезпечує реалізацію принципів контекстного підходу в навчанні,
підвищує навчальну мотивацію студентів і успішність засвоєння англійської мови. З
іншого боку, такий підхід сприяє професійному становленню студентів, формуванню у
них необхідних для майбутньої діяльності умінь іншомовної комунікації.
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Malashchuk-Vyshnevska Natalia
(Kyiv)

THE DIRECTIONALITY OF SYNAESTHESIA IN POETICS
OF NONSENSE: COGNITIVE VIEW

The phenomenon of synaesthesia has for a long time attracted the attention of researchers
in various disciplines such as literary critics, linguists, cognitive psychologists, developmental
psychologists and others [1; 3; 4]. A synaesthesia is a metaphorical expression in which the
source and target domains represent concepts belonging to two different modalities or senses [3].
Thus, in a cold voice, the mapping proceeds from the ―touch‖ domain onto the domain of
―sounds‖. The study of synaesthesia has typically focused on questions such as: finding
similarities between two concepts belonging to two distinct senses; stating to what extent this
phenomenon is universal, determining the differences between poetic and non poetic uses of
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synaesthesia, etc. However, most of these studies have ignored an important question, that of the
directionality of mapping. The question is whether the directionality of the mapping is used in a
principled way, or whether any modality can be mapped onto any other. Another question is how
the directionality of synaesthesia accounts for the poetic effects it creates. The present issue is an
attempt to answer these questions on the basis of a linguistic analysis of modern American
poetry.
As it is commonly assumed [1; 3] the modalities are organized along a scale, ranging
from the ―highest‖ modality - SIGHT, followed by SOUND, SMELL, TASTE, to the ―lowest‖
sense, namely, TOUCH. It was suggested by S.Ullmann [1] and then confirmed by Y.Shen and
M.Cohen [3] that mapping from lower modalities onto higher ones (e.g. from ―touch‖ onto
―sight‖) is more frequently used in poetic discourse than the opposite mapping (e.g. from higher
to lower modalities). The findings of a textual analysis of a large scale poetic corpus are
introduced, which support this proposal, and reveal that the ―low-to-high‖ mapping is more
frequently used than its inverse, and that this tendency is a universal one. Y.Shen proposes a
cognitive account for this universal tendency according to which the ―low-to-high‖ mapping
conforms (while its inverse violates) to the following cognitive constraint: mapping from a more
accessible concept onto a less accessible one is more natural than its inverse [3, p. 127]. Thus
the universe structure of synaesthesia is easier to comprehend than its inverse structure.
The results of linguistic analysis of modern American poetry provide support for this
account by suggesting that the mapping from the less accessible (high) to the more accessible
(low) sense is more difficult to interpret and comprehend than low-to-high mapping and that by
means of inverse mapping in synaesthesia the effect of nonsense can be achieved. In the
following line by Bin Ramke ―Perpendicular sounds flying past‖ [2] an example of inverse
synaesthesia is observed. The paradoxical expression perpendicular sounds consists of the
mapping of properties from the higher modality ―sight‖ (the source modality) to the lower
modality ―sound‖ (the target modality). The high-to-low mapping is this case does not conform
to a cognitive constraint which limits the use of certain options with respect to directionality in
synaesthesia [3]. The interpretation of the expression under consideration is complicated by the
unusual usage of geometric notion for the description of sounds. The paradoxical combination of
usually uncombined notions adds to the effects of nonsense it creates.
The aspects of poetic language are constrained by general cognitive constraints.
Directionality in synaesthesia is used in a principled way, thus the low-to-high mapping in poetic
synaesthesia is more frequently used than the inverse one. Numerous examples of inverse
mapping in synaesthesia gained by means of the modern American poetry analysis do not
conform to the cognitive constrain mentioned. The high-to-low mapping in synaesthetic
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expressions complicates their interpretability and comprehension which adds to the literal
nonsense creation.
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Манкевич Діана
(м. Вінниця)
ПРОБЛЕМА ЕКСПРЕСИВНОСТІ В ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ
Актуальність даної теми визначається зміною акцентів у сучасній лінгвістиці,
зокрема у дослідженні мовних особливостей ЗМІ. Спрямованість мови публіцистики до
численної неоднорідної аудиторії, позначена пошуками експресивних засобів вираження
та зверненням насамперед до словотворчого та фразеологічного потенціалу мови, формує
суспільну свідомість та мовний смак. Перехід до нових прийомів інтеракції з читачами
стала підґрунтям для використання нових нестереотипних засобів увиразнення мови,
відмову

від

констатуючої

багатослівності

та

шаблонів.

У

сучасних

виданнях

спостерігається творчий потенціал авторів, їхнє прагнення до оригінальності, нових
способів привернення читацької уваги. Оскільки адресатом ЗМІ завжди є читач, то
повідомлення має бути організовано максимально логічно і послідовно. Мовне
оформлення та емоційно-експресивне забарвлення повинні бути взаємозбалансовані та
гармонійно пов‘язані. Стаття повинна одночасно нести певне змістове навантаження і
водночас впливати емоційно.
Емоційність тісно пов‘язана з експресивністю, що призвело до ототожнення цих
понять деякими вченими. Вперше теоретизувати певні висновки стосовно експресивності
спробував Шарль Баллі.
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Вагомий внесок у розробку питання експресії та експресивності зробили В.В.
Виноградов, О.М. Гвоздєв, В.А. Звегінцев, О.С. Ахманова, М.М. Бахтін, Д.Е. Розенталь,
М.А. Теленкова, В.А. Чабаненко, Н.М. Разінкіна, Д.І. Ганич, І.С. Олійник та інші вчені.
Спробу з‘ясування семантичної сутності експресивності вперше було зроблено А.
Вежбицькою. Вона розглядає експресію як об‘ємне поняття, що включає у свою сферу
«емоційність», «семантичну індивідуальність оцінок» і «семантику пропаганди».
Звернення

до

експресивних

засобів

вважається

нормативним

для

мови

публіцистики та художньої літератури, вона є певною умовою, без якої неможливо
впливати на реципієнта.
Мета статті полягає у розгляді особливостей емоційно-експресивних засобів та їх
прагматики.
Досягнення поставленої мети передбачає розв‘язання таких завдань:
– узагальнити основні ознаки публіцистичного стилю і уточнити визначення
газетного тексту;
– установити мовно-стилістичні зміни у сучасному газетному тексті;
– визначити поняття експресивності.
Сьогодні до проблеми експресивності звертаються багато вітчизняних та
закордонних лінгвістів. Експресивність є однією з найскладніших лінгвістичних категорій
і багато аспектів даної проблеми не були належно висвітлені, не були напрацьовані чіткі
поняття для розмежування та опису експресивної лексики та її визначальні відмінні
особливості від нейтральної.
Лексикографічна традиція не виділяє експресивні одиниці в окремий відносно
самостійний клас, що здебільшого обумовлено тим, що експресивність – категорія значно
суб‘єктивна, що дає можливість досить широкого тлумачення. Саме через це експресивна
функція тексту реалізується лише при включенні тексту в процес спілкування, тобто при
наявності реципієнта, здатності сприйняти повідомлення в текстовій формі.
Експресивність відносять до розряду категорій семантичних або лексикосемантичних, лінгвостилістичних, функціонально-стилістичних або стилістичних та
інших. Для її досягнення використовуються різні засоби: у фонетиці – інтонація, у
словотворі – афікси, у лексиці – специфічний розряд слів, у синтаксисі – порядок слів,
актуальне членування, особливі конструкції тощо.
Отже, експресивність властива одиницям усіх рівнів і проміжних підрівнів мови.
Лінгвістичною суттю експресивності є, узагальнюючи сказане, відхилення від стереотипів
у використанні мовних одиниць різних рівнів.
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Аналіз мовного матеріалу показав, що в текстах сучасних газет відбувається якісне
й кількісне нагромадження нових експресивних та емоційних засобів і прийомів, а саме:
активно функціонують тропи «The scars left by Gaddafi» («Guardian»), дотепні каламбури
«Obama retreats into fictional Netherland» («Guardian»), оказіоналізми «bromance» («Daily
Mail»), формується адресованість за типом ти-звертань «Would you believe it? The stunning
artwork created on burned layers of maple» («Daily Telegraph»), алюзії «War in Afghanistan:
Mission impossible?», «The Arab spring: one year on» («Guardian»). Часто у газетах
відбувається відокремлювання слів. Воно використовується тоді, коли слово стає
ключовим, центральним і протиставляється попередньому висловлюванню, коли
з‘являється необхідність виділити його, загострити на ньому увагу, часом у полеміці з
опонентом.
У газетних матеріалах присутні експресивність та емоційність, конотації
виникають у зв‘язку з певним розміщенням елементів у тексті. Виділення найтиповіших
синтаксичних стилістичних засобів, до яких належить повтор, відокремлення, питання,
вставні елементи, паралелізм, інверсія, еліпсис, вивчення стилістичного використання
сполучників (асиндетон, полісиндетон) дає змогу глибше зрозуміти особливості газетного
стилю. Одним із найбільш вживаних граматичних засобів, що використовуються в
англомовній газетно-журнальній публіцистиці, як і в інших жанрах, є інверсія, відсутність
узгодження часів, використання різноманітних атрибутивних груп тощо. Настійливість у
постановці актуальних проблем передається за допомогою полісиндетону.
Характерною особливістю англомовних статтей є те, що у них інфінітив виконує
роль компресора і несе значне семантичне навантаження.

Марченко Олена, Бойко Юлія
(м. Вінниця)
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У
БОЛОНСЬКІЙ СИСТЕМІ
Однією з найважливіших галузей євроінтеграції в Україні, безумовно, є вища
освіта, яка внаслідок цього зазнає значного реформування. За останні двадцять років була
впроваджена велика кількість програм та систем для покращення процесу навчання
студентів різних галузей, та все ж найосновнішою з них можна та потрібно назвати
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Болонську систему. Її ідеї та принципи поступово ввійшли у вітчизняне освітнє
середовище.
Та, незважаючи на це, Болонський процес та система оцінювання, передбачена ним
(ECTS), мають велику кількість недоліків.
Всім відомо, що за системи ECTS передбачено переведення оцінок із стандартної,
4-бальної системи, в буквену (з оцінками A, B, C, D, E, FX i F). Це є доволі зручним
нововведенням, адже це спрощує процес оцінки досягнень студента за умови переведення
його з одного в інший вищий навчальний заклад за умови, що обидва навчальні заклади
створили системи переведення оцінок в шкалу ECTS. [1] Але, водночас, вона має значні
недоліки, які найкраще виявляються в порівнянні даної системи з класичними
п‘ятибальною та чотирьохбальною.
Система ECTS складається з п‘яти позитивних оцінок і двох – незадовільних.
Кожна оцінка виставляється у відповідності до визначених критеріїв, що характеризують
ступінь виконання завдання або засвоєння матеріалу. Оскільки у різних системах
оцінювання діапазони оцінок відрізняються, то для переведення оцінок у шкалу ECTS має
бути встановлено певний еквівалент відповідності числових значень оцінок. Для цього
потрібно забезпечити відповідність процентного співвідношення між оцінками у шкалі
ECTS та порівнюваних шкалах. Тому спочатку потрібно сформувати оптимальне
співвідношення між позитивними оцінками у шкалі ECTS, а потім застосувати його
стосовно будь-якої іншої порівнюваної шкали. Наприклад, якщо переводити оцінки з
системи ECTS у п‘ятибальну та навпаки, то губиться диференціація між оцінками B та C,
D і E, а різниця між FX і F стає умовною.
Застосування ж кредитно-модульної системи з її стобальною оцінкою (що теж
передбачено Болонським процесом) теж вносить свою плутанину. Якщо у 4-бальній шкалі
мала кількість оцінок дає недостатньо інформації про рівні навчальних досягнень
студентів, то у 100-бальній шкалі велика диференціація балів не лише утруднює
розуміння значення певної кількості балів, а й створює більшу ймовірність суб‘єктивного
оцінювання. Студент може набрати необхідну кількість балів за певні види роботи, у
процесі їх виконання додавши до них бали за необов‘язкові напрацювання, отримати
оцінку «А» (95-100 балів), і при цьому зовсім не опанувати предмет, що викладається.
Тоді виходить, що оцінюється не якість засвоєння матеріалу (а саме це передбачає оцінка
«А», яка виділяє найвищий рівень знань та вмінь), а обсяг виконаної роботи.
Альтернативою 100-бальній системі оцінювання може бути 12-бальна шкала, що
застосовується у навчальних закладах 1-2 рівнів акредитації. До переваг такої системи
можна віднести:
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–

використання її для оцінювання результатів вступних випробовувань;

–

простота адаптації до неї учнів шкіл;

–

простота переведення оцінок у шкалу ECTS внаслідок існування більшої кількості

оцінок.
Разом з тим 12-бальна шкала оцінювання також має окремі недоліки:
-

непристосованість

науково-педагогічних

працівників

до

такої

системи

оцінювання, що заважатиме об‘єктивному оцінюванню навчальних досягнень студентів;
–

велика диференціація оцінок утруднює розуміння і сприйняття сутності такої

оцінки, її значення (хоча така диференціація принаймні є кращою, ніж розподіл 100 балів
між видами навчальної роботи);
–

невідповідність нормативно-правовій базі, що регулює вищу освіту;
Проблема визначення єдиної, стандартної, системи оцінювання студентів зараз

турбує велику кількість науковців і спеціалістів, та досі лишається такою ж гострою. Як
наслідок, страждає якість отриманих освітніх послуг. Більше того, самі студенти та
випускники вищих навчальних закладів усвідомлюють, що рівень здобутих знань у
середньому не відповідає належному рівню. Незважаючи на неоднозначність суспільної
думки, основні принципи, положення та критерії еволюції Болонського процесу у сфері
вищої освіти України об‘єктивно свідчать про позитивні сторони цього інноваційного для
більшості вищих навчальних закладів процесу, а саме: можливість інтегруватися в
загальноєвропейську (світову) систему навчання, більша варіативність і можливість
вибору як для студентів, так і викладачів, тенденція до подальшої демократизації освіти,
підвищення автономії вузів. Болонська система активізує взаємодію між університетами,
спостерігається більша об‘єктивність в оцінюванні знань студентів.
Література:
1. Ковальов С. В., Костюкевич Р. М., Валюх А. М. «Методи оцінювання навчальних
досягнень студентів». – Рівне, НУВГП, 2007. (С. 15-29).
2. Унинець-Ходаківська В. П., Мацелюх Н. П. «Вплив Болонського процесу на систему
навчання та управління у сфері вищої освіти України». – Київ, ДП «Видавничий дім
«Персонал», 2008 (С. 35-40)
3. Модернізація вищої освіти і Болонський процес : матеріали до першої лекції / укладачі:
М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков // Освіта України. –
2004. – № 60-61 (10 серпня). – С. 7-11.
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Медведєва Світлана
(м. Вінниця)
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТИВНОЇ ФУНКЦІЇ
СОЦІОПОЛІТЧНОГО ДИСКУРСУ
Думка про взаємозалежність між функціями мови та компонентами процесу
комунікації, до яких відносяться: адресант, адресат, референт, повідомлення, контакт, код,
належить Р. Якобсону. Функція, орієнтована на адресата позначається науковцем як
конативна або апелятивна (цит. за: [2, с. 46]). Слідом за О.Й. Шейгал позначимо цю
функцію як регулятивну, так як подібна назва «підкреслює роль мови в регуляції
поведінки адресата» [2, с. 46]. Регулятивна функція є ведучою для політичного, а отже й
для соціополітичного виду дискурсу. Суть її полягає у скеруванні активності адресата у
необхідному для адресанта напрямку. В.Е. Чернявська розводить два поняття
персуазивність та аргументація, оскільки «персуазивна комунікація реалізується не лише з
опорою на раціональне, але й на афективно-чуттєве». «Персуазивність націлена на зміни
певної соціально-індивідуальної позиції. При цьому характер вербальних та невербальних
дій адресата прогнозується та моделюється у необхідному для адресанта напрямку» [3, с.
28-29].
Засоби, які покликані чинити персуазивний ефект, можуть бути поділені на:
1)

ті, які належать до різних мовних рівнів (фонетичного, лексичного,

морфологічного, синтаксичного);
2)

ті, які належать до різних рівнів оформлення (графічного, візуального).

Зупинимося наразі більш докладно на мовних засобах лексичного рівня,
попередньо охарактеризувавши структуру документів СПД в цілому. Спектр текстів, які
належать до соціополітичного дискурсу, є різнорідними за своєю структурою та
композицією, проте об'єднаними єдиною метою — ―формувати взаємодію між
суспільством та політикою, відображати та оцінювати явища і процеси, що відбуваються у
країні [1, с. 26]. В залежності від того хто є автором документу – привладні сили чи
опозиційні, відмічаються суттєві варіації щодо кількості персуазивних засобів в тій чи
іншій структурній частині документу та їх векторного спрямування: проти опонента чи з
метою переконання адресанта у власній здатності вирішувати суспільно-політичні
проблеми.
Відтак, структуру документів, створених опозиційними силами Великобританії
(консервативна партія) в період 2006-2007 років, умовно можна поділити на дві основних
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частин: перша містить аналіз політики уряду із критичними зауваженнями щодо її ведення
(the current situation: problems with the current situation), друга — власні пропозиції
(objectives and policy recommendations) [5]. Характерним є використання більшої кількості
мовних засобів, що використовуються для створення персуазивного ефекту, у першій
частині.
Структура документів, що відображає політичні погляди та діяльність привладної
партії Великобританії (лейбористська партія), створених у 2007 році, теж може бути
поділена на дві частини: перша стосується аналізу суспільно-політичної та економічної
ситуації, що склалася та відповідних дій уряду з елементами самоаналізу, друга — плани
уряду щодо подальших дій (challenges for the future). Документ дуже стислий та практично
не

містить

персуазивних

елементів, проте характеризується

частим

вживанням

інклюзивного займенника першої особи множини ―we‖ (ми) [6].
На цьому етапі можемо зробити висновок про те, що персуазивні засоби на
лексичному рівні використовуються переважно з метою критики опонента. Крім того, з
метою впливу на адресата використовується також прийом акцентуації на позитивних та
негативних аспектах суспільно-політичної ситуації в державі. Цей прийом широко
використовується в назвах передвиборчих документів. Так, наприклад, документи, що
стосуються питання працевлаштування та сімейного добробуту мають назви: у
лейбористів - ―Prosperity and Work‖ (―Процвітання та праця‖) [6], у консерваторів –
―Economic Dependency and Worklessness‖ (―Економічна залежність та безробіття‖) та
―Family Breakdown‖ (―Розвал сім'ї‖) [5]; документи, які стосуються питання освіти — у
лейбористів – ―Education and Skills‖ (―Освіта та здібності‖) [6], у консерваторів ―Educational Failure‖ (―Провал освіти‖); документи, які стосуються системи охорони
здоров'я, мають назви, відповідно, ―Health‖ (―Здоров'я‖) та ―Addictions‖ (―Залежність‖) [4,
5]. Негативна акцентуація покликана не лише зосередити увагу адресата на існуючих
проблемах, але й має більшу психологічну атрактивність, тобто додає до персуазивного
ефекту.
Отже, спостерігається загальна тенденція до використання персуазивних засобів на
лексичному рівні з метою критики суспільно-політичної ситуації в державі, а, відтак, і
діяльності уряду.
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Медведєва Світлана, Вяхк Ірина
(м. Вінниця)
РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
В НЕМОВНОМУ ВУЗІ
Сучасні вимоги до вищої освіти потребують постійної її зміни та інтенсифікації.
Головними пріоритетами для випускника, окрім професійних знань, вмінь та навичок,
стають компетентність і мобільність. У зв‘язку з цим акценти при викладанні навчальних
дисциплін переносяться не тільки на формування знань, вмінь та навичок, а й на сам
процес пізнання, ефективність якого повністю залежить від пізнавальної активності
самого студента. Немає сумнівів, що результат навчання тісно взаємопов‘язаний з
підбором оптимальних методів навчання, які повинні враховувати як вікові особливості
студентів, їхній попередній суб'єктивний досвід, знання, уміння, індивідуальні стилі
мислення так і практичність набутих знань, можливість їхнього застосування в поза
аудиторному просторі. В контексті цього використання інтерактивних методів навчання
стає пріоритетним.
Термін «інтерактивна педагогіка» був введений в 1975 році німецьким дослідником
Гансом Фріцом. Інтерактивність у навчанні можна пояснити як здатність до взаємодії,
навчання у режимі бесіди, діалогу, дії. Отже, у дослівному розумінні інтерактивним може
бути названий метод, в якому той, хто навчається, є учасником, тобто здійснює щось:
говорить, управляє, моделює, пише, малює тощо. Він не виступає лише слухачем,
спостерігачем, а бере активну участь у тому, що відбувається, власне створюючи це явище
[1]. Інтерактивні методи навчання передбачають колективне навчання в співпраці, коли і
той, хто навчається, і педагог є суб'єктами навчального процесу. Педагог при цьому
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виконує функції організатора, помічника, консультанта, стає одним із джерел отримання
інформації.
Технології використання таких форм навчання є різноманітними. А.М. Смолкін
розділяє методи активного навчання для ВНЗ на неімітаційні (проблемна лекція, лекція із
заздалегідь запланованими помилками, лекція прес-конференція; евристична бесіда;
навчальна дискусія; самостійна робота з літературою; семінари; дискусії тощо) та
імітаційні, які в свою чергу поділяються на ігрові та неігрові. До ігрових можна віднести
ділові ігри, педагогічні ситуації, ситуації інсценування різної діяльності, ігрове
проектування, дидактичні ігри. Неігрові включають колективну розумову роботу та ТРІЗ
роботу (теорія розв‘язку винахідницьких завдань) [4].
Інтерактивні методи навчання надзвичайно ефективні при вивченні іноземних мов.
Вони дають можливість вивчити, узагальнити та закріпити певні лексичні одиниці,
мовленнєві кліше та граматичні структури в активному режимі, наближеному до умов
реального спілкування. Крім того, за умови, якщо зміст матеріалу, що вивчається, буде
тісно пов‘язаним з майбутньою спеціальністю студентів, вони сприяють поглибленню
міждисциплінарних зв‘язків, покращують знання з фаху та створюють основу для
формування наукового світогляду і всебічного розвитку особистості. Актуальність
використання міждисциплінарних зв'язків в процесі навчання обумовлена сучасним
рівнем розвитку науки, для якого характерна яскраво виражена інтеграція громадських,
освітньо-наукових і технічних знань.
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Мельник Людмила
(м. Вінниця)
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДІЛОВИХ ЛИСТІВ
Серед багатьох проблем, які вивчає сучасне мовознавство важливе місце посідає
вивчення лінгвістичних аспектів міжмовної мовленнєвої діяльності, яку називають
―перекладом‖ чи ―перекладацькою діяльністю‖.
Процес перекладу – це не проста заміна одиниць однієї мови одиницями іншої
мови. Навпаки, це складний процес, що включає низку труднощів, які необхідно долати
перекладачеві. Ділове листування є однією з життєво важливих сфер діяльності людства.
Саме за допомогою ділових паперів, документів, листів встановлюються офіційні,
службові, ділові, партнерські контакти між закладами, підприємствами, установами,
державами, а також налагоджуються приватні стосунки між людьми.
Інтерес до проблеми перекладу ділової кореспонденції з боку лінгвістів і їх
всебічне вивчення є досить розповсюдженим. Такі лінгвісти, як А.Д. Швейцер, Я.І.
Рецкер, Л.С. Бархударов, А.У. Федоров, Басс Е.М., Екк В. і багато інших присвятили
дослідженню перекладу бізнес кореспонденції свої численні статті та монографії. Проте,
проблема перекладу ділових листів продовжує залишатися актуальною.
Ведення справ з іноземним партнером частіше всього починається з листа,
посланого по факсу чи електронною поштою. Ділові листи є важливим елементом
зовнішньоекономічної діяльності. В країнах з розвиненою ринковою економікою, ділові
папери є невід‘ємною частиною соціально-економічних відносин. Від ділового листа
залежить пошук потенційних партнерів, можливість встановлення чітких ділових
контактів, а також пошук і освоєння нових ринків збуту продукції та надання послуг.
Лист – це поширений вид документації, один із засобів обміну інформацією [3,
с. 4]. Діловий лист – це джерело інформації і одночасно, документ, покликаний слугувати
досягненню певної поставленої мети. Цілі написання ділового листа можуть бути досить
різноманітні.
Для мови ділових документів характерна традиційність засобів вираження, що
прискорює процес формування фразеологічних одиниць типових для цього стилю.
Традиційність засобів вираження лежить в основі іншої риси стилю англійських
офіційних документів, а саме — наявність значної кількості архаїчних слів і виражень. У
багатьох ділових документах можна зустріти вживання таких слів, як hereby; henceforth;
beg to inform тощо.
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Стандартизація мови ділових паперів забезпечує той ступінь комунікативної
точності, що додає документу юридичну чинність. Будь-який вираз, будь-яке речення
мають мати тільки одне значення і тлумачення. Щоб досягти такого ступеня точності в
тексті, приходиться повторювати ті самі слова, назви, терміни. Подробиця викладу в
офіційно-діловому стилі сполучається з аналітизмом вираження дій, процесів у формі
віддієслівного іменника. Для стилю англомовної ділової кореспонденції характерний
достаток стереотипних одиниць мови або, як їх ще називають, кліше чи штампів: I beg to
inform you, with a view to, etc. Це характерний визначений набір лексем, що можуть
трактуватися однозначно.
Існують лексичні, граматичні та лексико-граматичні перекладацькі трансформації,
під час яких використовуються різноманітні прийоми.
Однак, як відмітив Л. К. Латишев, що одній лише констатації факту наявності
такого широкого діапазону перекладацьких трансформацій мало. Очевидно, що
перекладачеві корисно ще і знати основні, найбільш часто вживані типи перекладацьких
трансформацій і уміти користуватися ними. Володіння цим інструментарієм так же цінно
для мовного посередника, як для шахіста володіння репертуаром стандартних рішень в
типових ситуаціях [2, с. 253]. Те, наскільки правильно і уміло перекладач використовує
перекладацькі трансформації залежатиме наше розуміння тексту перекладу.
Багато особливостей перекладу пов‘язані зі специфікою мов. У процесі роботи над
текстом перекладач може використовувати різні технічні прийоми для досягнення більшої
схожості з оригінальним текстом. Тому вміння та навички перекладацьких трансформацій
просто необхідні для адекватної передачі смислу оригіналу.
Працюючи над перекладом документації слід уважно слідкувати за мовою
перекладу. Перекладач «має не тільки правильно передавати думки автора оригіналу, але і
піклуватися про те, щоб вона була зрозумілою, точною та співпадала з нормами рідної
мови» [1, с. 10]. Тому головну роль відіграє не тільки обізнаність у діловодстві та знання
наукових і технічних термінів, але й особисті якості перекладача, тому що переклад будьякого тексту так чи інакше веде до взаємодії різних мов, а це означає що й до взаємодії
різних культур.
Вирішення труднощів перекладу залежить від вміння викладача вірно виявляти ті
проблеми, які постають перед ним при перекладі відеофільму юридичної тематики, його
знання та вміння застосовувати адекватні способи та прийоми для перекладу, внесення
прагматичної адаптації до тексту, формування сталих навичок подолання труднощів
лексичного, термінологічного і стилістичного характеру, які пов‘язані з розбіжностями
англійської та української мов.
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Мєнкова Тетяна
(м. Вінниця)
ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ
СУЧАСНОГО МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ
ЕТНОСПІЛЬНОТ
Формування словникового складу сучасного молодіжного сленгу є складним
процесом, на який впливають не тільки лінгвальні, а й екстралінгвальні чинники
(позамовні), – тобто всі ті стимули розвитку словникового складу, які відносяться до
реалій, до реальної дійсності, в умовах якої здійснюється функціонування і розвиток
конкретної мови або окремих її компонентів, насамперед, психологічні та соціальні, напр.:
потреби молоді в спілкуванні, самозбереженні, саморозвитку, самовираженні; соціогенез
вторинних потреб. Одні сленгізми молодь використовує місяцями, інші – десятиліттями.
Чим це зумовлено? Як не дивно, одні і ті самі екстралінгвальні чинники дають поштовх до
виникнення та до зникнення сленгізмів зі словникового складу молодіжного сленга
української та німецької етноспільнот. Вони виходять з ужитку, так як більше не можуть
виконувати поставлені перед ними задачі.
Сленг – поняття дуже широке відносно чинників і мотивів його використання.
Давайте розглянемо найголовніші з них:
1. Можливість компенсації мовної невпевненості за допомогою імпровізації та
відхилення від стандартизованих норм. За феноменом молодіжного сленгу з його
численними неологізмами, підсиленими та гіперболізованими виразами, вигуками,
частками криється невпевненість та труднощі у користуванні мовним матеріалом, що
виражається в систематичному порушенні традиційних норм. Напр.: вигуки захоплення —
кайф, вау, бенч, супер, кльово, кайф, йо, ніштяк (ніщак), чума. Прояви такої «мовної
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невпевненості» спостерігаються у значної маси молодих носіїв мови [1, 34], напр.:
Weisstu? – Weißt du? Чим більше сумнівів викликає у мовця його висловлювання, тим
старанніше він намагається за допомогою використання даних слів досягти вищого
ступеня достовірності [6, 32].
2. Спроба вираження протесту проти існуючих цінностей та умовностей світу
дорослих. Носії сленгу мають намір протиставити свою мову офіційній, нормованій мові,
висловити протест проти убогості мови світу дорослих задля дистанціювання від наявних
у ньому вад. Досить цікавим для дослідження виявляється те, як молоді люди називають в
обох етноспільнотах своїх батьків (Eltern): Ellies, Erzeugefraktion, Homes, Kohlenbeschaffer,
Otzis, Dinos, шнурки; Vater: Alter, батя; Mutter: Mopsi, Mum, мутер, мазер. Молодь не
хоче вживати ті самі слова і звороти, якими користуються батьки та викладачі, так само,
як не хоче і вдягатися традиційно [4, 142].
3.

Чинник

потреби

афективно-емоційного

вираження

пояснюється

психологічними особливостями представників даної вікової групи. Накопичена агресія
виражається через конкретні дії або ж вербально. У цьому розумінні лексику молодіжного
сленгу можна розглядати як альтернативу демонстрації негативних емоцій [3, 11]. У
зв‘язку з цим слід вказати також на гіпертрофовані почуття страху, розчарування,
роздратування, захоплення, подиву, радості і незадоволення молодих людей, вплив яких
сприяє широкому використанню гротескно-перебільшених та фігурально-асоціативних
висловлювань [2, 58]. Haпр.: zombig, galaktisch, kosmisch, gigantisch – sehr schön, мінтяра –
міліціонер.
4. Прагнення гри, інновації, експерименту з мовним матеріалом. Молодіжний
сленг виступає і як засіб вираження потреби в індивідуальній оригінальності та творчості
в процесі особистісного виокремлення. Зміна значень слів, смислові трансформації,
жартівливі та несподівані ефекти, загальна тенденція до неофілії є ознаками лексики
німецького та українського молодіжного сленгу [5, 20]. Напр.: Zero problemo – alles klar,
плуг – людина з уповільненими розумовими рефлексами; плужити – гальмувати,
закосити – прикинутися.
5. Бажання за допомогою мови виокремитись з-поміж інших вікових груп та
дистанціюватися від них. Молодь відчуває потребу в своєму психологічному просторі,
куди не мають доступу дорослі [4, 142]. Тенденція молоді до сепаратизму, поступове
виокремлення молоді в сучасному суспільстві, їх відмежування від дорослих й одночасне
поєднання їх у деяку «свою» групу, відслідковується не лише в українському суспільстві,
а й у німецькому, що призводить до утвердження її як специфічної вікової групи з
власними нормами, правилами поведінки, структурою відносин, колом інтересів, що, у
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свою чергу, виражається в її лексичному запасі відповідною системою мовних знаків,
розуміння та активне вживання яких вказує на приналежність до даної групи. Через це
сленг є одним з обов‘язкових атрибутів групи й впливає на її оформлення.
Так, наприклад, сленгізм super почав масово використовуватись у Німеччині
починаючи з 1980х років, але вже у 2000х він втратив головну ознаку, якою має володіти
сленгізм. Це слово більше не було здатне справитись зі своєю задачею – виокремити
молодь, як прошарок населення, забарвити висловлення емоційно і воно поступово
перейшло з молодіжного сленгу у загальновживану лексику. Так, приблизно, у 2003-2004
рр. з‘явився сленгізм supi, який є скороченням від слова super, і який, в свою чергу, на той
час був здатним відповідати вимогам суспільства та молоді зокрема.
Отже, вплив вказаних вище причин на розвиток молодіжного сленгу визначає
наступні комунікативні переваги в порівнянні із загальнонаціональною мовою:
конкретність, яскравість; економія мовних засобів; суб‘єктивність висловлювань, що
сприяє уникненню узагальнених суджень; гнучкість, нестандартність, нехтування
правилами на користь задоволення комунікативних цілей.
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ДІАГРАМАТИЧНА ІКОНІЧНІСТЬ ЯК КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНИЙ
ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ
СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ
У

формуванні

синтаксичних

конструкцій

поетичного

тексту

поєднання

позначувального (синтаксична форма) й позначуваного (зміст) здійснюється на основі
існуючого між ними умотивованого зв‘язку, що отримав у науковій літературі назву
іконічності (Fischer, Nänny 1999). Термін ―ікона‖ належить до категоріального апарату
семіотики Ч. С. Пірса, який започаткував поділ мовних знаків на три класи: ікони (знаки,
що є субститутами позначуваних речей у силу своєї подібності), індекси (знаки,
невідривно пов‘язані з позначуваними об‘єктами) й символи (знаки, що відсилають до
об‘єктів на основі певних законів та асоціацій) (Пирс 2000). З-поміж цих груп знаків ікони
визнаються єдиним способом прямої передачі ідей і, у свою чергу, поділяються на образи,
або зображення (знаки є подібними до об‘єктів), метафори (знаки презентують об‘єкти
через порівняння їх з іншими об‘єктами) та діаграми (знаки відтворюють структурні
відношення між частинами об‘єктів).
Когнітивні витоки іконічності усвідомлювалися представниками семіотики, які
наголошували на необхідності врахування задіяних у формуванні іконічних знаків
розумових процесів, визначивши знаки не просто відображенням об‘єктів навколишнього
середовища, а відбитком нашого сприйняття (Эко 1998). У сфері когнітивної лінгвістики
ця ідея закріпилася за терміном ―досвідної іронічності‖ (англ. experiential iconicity) (термін
Н. Е. Енквіста): розгляду знаків не як імітації об‘єктів навколишнього середовища, а як
уявлення людини про них, яке ґрунтується на фізичному досвіді або знаннях людини про
ці об‘єкти (Tabakowska 1999).
У сучасній філологічній науці іконічність вважається когнітивно-семіотичним
поняттям і визначається певним кодом, уписаним не лише в систему природної мови, але
й у систему художнього тексту як вторинної семіотичної системи, в якій він виявляється
на всіх рівнях організації (Воробйова 2006). Когнітивно зорієнтовані студії дотримуються
діадичного поділу на образну (знак є подібним до об‘єкта) та діаграматичну (знак передає
структурні відношення між частинами об‘єкта) іконічність (Fischer, Nänny 1999).
Дослідження синтаксичних одиниць пов‘язано з пошуком виявів діаграматичної
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іконічності, яка полягає в ізоморфізмі структури позначувального й позначуваного
синтаксичних конструкцій (Якобсон 2001).
Позначуване словесного знаку виникає у свідомості людини як ментальний образ
певного явища або події, що знаходить вираження в позначувальному, тобто вербальній
формі. Відтак, словесний знак являє собою своєрідне синергетичне утворення, в якому на
основі принципу іконічності взаємодіють його два полюси, кожний з яких невід‘ємний від
іншого й передбачає його існування (Алефиренко 2005). Синтаксичні конструкції
сучасних американських віршованих текстів відтворюють зв‘язки й відношення між
фрагментами навколишнього світу, пропущеними крізь призму світосприйняття сучасних
американських поетів. Іконічні риси синтаксичної організації текстового простору можуть
виявлятися у синтаксичній композиції поетичного тексту (розташування, строфічний
розподіл та довжина рядків), у різних типах речень та видах синтаксичного зв‘язку
(паратаксисі,

гіпотаксисі,

безсполучниковому зв‘язку),

порядку слів

у реченні,

виражальних засобах та стилістичних прийомах синтаксису, графічних засобах
синтаксису (пунктуації, пробілах) тощо.
Принцип діаграматичної іконічності полягає в тому, що порядок подій
навколишнього середовища, або, точніше, ментального уявлення людини про перебіг
подій, іконічно відтворюється в структурі синтаксичних конструкцій (Dirven 1998).
Когнітивним підґрунтям цього принципу є здатність нашого концептуального апарату до
впорядкованої організації фактів навколишнього світу та їх ментальних образів, концептів
(Вітгенштайн 1995; Anderson 2000). Ця особливість виявляється у формуванні
синтаксичних конструкцій поетичного тексту, елементи яких поєднуються один з одним
лінійно, відтворюючи послідовність сприйняття мовцем певної ситуації. Проілюструймо
реалізацію принципу діаграматичної іконічної на прикладі кількох уривків з вірша Д.
Вагонера ―Diary‖ – ―Щоденник‖:
At Monady dawn, I climbed into my skin
And went to see the money...

... All day Tuesday, grand in my underwear,
I shopped for the world, bought basements and
Bargained for corners and pedestrians…
Suddenly Wednesday offered me my shirt,
Trousers, and shoes. I put them on to dream
Of the one-way stairway and the skittering cloud…
(Wagoner CAP , 328)
95

У наведеному прикладі три фрагменти поетичного тексту містять синтаксичні
конструкції, формування яких скеровується принципом діаграматичної іконічності. Перші
два уривки побудовані на частковому синтаксичному паралелізмі. Так, перший фрагмент
представлений простим реченням, у якому момент дії відтворюється за допомогою
обставини часу (At Monday dawn), а послідовність подій – за допомогою однорідних
присудків (climbed, went). Другий уривок побудований аналогічним способом: вказівка на
момент дії здійснюється за допомогою обставини часу (All day Tuesday), а послідовність
подій вербалізується однорідними присудками (shopped, bought, bargained). Третій
фрагмент містить два простих речення. У першому з них

іконічна послідовність

виражається за допомогою однорідних додатків (shirt, trousers, shoes), а в другому –
виявляється в однорідних додатках (one-way stairway, skittering cloud). Взяті разом, ці
синтаксичні конструкції створюють послідовну розповідь про декілька днів зі щоденника
головного героя.

Нагорний Віталій
(м. Вінниця)
ЛІНГВОКОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ ХАОТИЧНОСТІ
В ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ
Утілення концептуальних ознак концепту ХАОС здійснюється шляхом іконічної
проекції, або мапування останніх в одиниці різних рівнів поетичного тексту. Під
іконічним мапуванням мається на увазі лінгвокогнітивний механізм, за допомогою якого
значення втілюється у форму номінативних одиниць вірша.
Термін «іконічність», який був введений Ч.Пірсом, вживається у лінгвістиці для
визначення ступеня вмотивованості між позначеним і позначувальним у мові. Іконічним
вважається такий мовний знак, який найбільшою мірою передає подібність та схожість з
позначуваним об‘єктом референції.
Поняття іконічності у структурній лінгвістиці тлумачилося як ізоморфізм між
формою мовного вираження і значенням, яке воно передає, як паралелізм між
синтаксисом і семантикою. Пошук вмотивованого зв‘язку між формою і змістом став
одним із головних питань в когнітивній теорії значення. З позицій когнітивної лінгвістики
значення лексичної одиниці переломлюється крізь свідомість і досвід, втілене розуміння, а
відображення світу за допомогою вербального вираження здійснюється через фільтр
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концептуального апарату людини. Це відбувається за допомогою різноманітних мовних
засобів, які мають схожість з предметами чи об‘єктами реального світу.
Будь-яке висловлювання будується за принципами іконічності, зокрема за
принципами послідовності, відстані та кількості. Саме вони зумовлюють мотивований
зв‘язок між формою мовного засобу та його змістом.
На думку Т. Гівона, принцип кількості (the quantity principle) полягає в тому, що в
більшій частині інформації надається більша кількість знаків, менш передбачуваній і
більш важливій інформації надається більша кількість знаків. Принцип відстані (the
proximity principle) полягає в тому, що одиниці, пов‘язані між собою функціонально,
концептуально або когнітивно розташовуються ближче одна до одної в просторовій або
часовій структурі коду. Принцип послідовності (the sequential order principles) полягає в
тому, що порядок речень у зв‘язному дискурсі має тенденцію відображати темпоральну
послідовність зображуваних подій, і також, що важливіша, суттєвіша інформація
найчастіше розташована на першому місці у послідовності одиниць коду.
Хаотичність у текстах сучасної американської поезії нерідко виникає через
порушення принципів іконічності, які є складовою частиною концептуального апарату
людини. Так, у модерністських і постмодерністських творах спостерігаємо скупченість в
одному місці таких мовних засобів, як повтори, паралелізм, алітерація, асонанс, що
підсилюють ефект хаотичності.
Отже, лінгвокогнітивними механізмами створення ефекту хаотичності в текстах
сучасної американської поезії є іконічне мапування, яке може реалізуватися шляхом
експлікації концептуальних ознак концепту ХАОС або через порушення принципів
іконічності, які накладають обмеження на формування лексичних одиниць і синтаксичних
конструкцій.

Nasonova Natalia
(Vinnytsia)

MIND MAPPING IN STUDYING FOREIGN LANGUAGES

There is a great variety of different techniques in teaching and studying foreign
languages. Mind mapping is one of such techniques which is very effective and useful for
students while studying a foreign language.
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Mind mapping is especially often used for studying topical vocabulary and generating
ideas. But it is not just a technique. Understanding the nature of mind mapping may help the
students and teachers to solve a lot of educational problems.
The term ―mapping‖ is mostly used by practical teachers. There are lots of other similar
techniques, for example, writing plans, drawing pictures for different events, brainstorming, etc.
Being the cognitive representations of information, they all have much in common in their
foundation, what makes teachers consider mapping in the other way, not only as a studying
technique.
The aim of the article is to consider maps as structures which are connected with the
work of a brain, logical development, generating ideas, and foreseeing their further development
-what leads to more general and important problems-improving memory skills in studying
foreign languages, quality of knowledge, level of training specialists in different fields, life
learning, and also development of computer aided studying.
A map is a mental structure, it is a mind map, reflecting internal structure and processes
in the brain, it is connected with radial thinking, the theory of cognitive representation of
information. A lot of scientists from different fields (Vygotsky L.S., Piaget J.V., Anderson R.C.,
Mandler .M., Carrell, P.L., Eisterhold, J.C., Bruner J.S, etc). considered this problem from
different points of view, using different terms -―schema‖, "frame", "event", "model", "script",
"scene", "scenario," etc.
Each bit of information entering our brain can be represented as a central sphere from
which tens, hundreds, even millions of hooks radiate. Each hook represents an association, and
each association has its own infinite array of links and connections. This structure reflects the
neuronal networks that make up the physical architecture of our brain.
The most interesting fact is that that the work of the brain, the principles of its work were
put into foundation of computer sciences, creation of artificial intelligence, but now, on the
contrary, computers, principles ofcomputer organizing information are used as models of
organizing information in our mind, improving information processing, storing information.
Understanding these processes and possible problems helps to improve memorizing words while
studying a foreign language, in general, to memorize, to store information, to use it in practice, to
develop it further in different directions, that is, it also develops creativity of students.
Our brain‘s thinking pattern may be considered as a gigantic association machine, a super
biocomputer with lines of thought radiating from an infinite number of data nodes.
The number of associations may be thought as a kind of computer memory, a kind of
database, library.
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The more we learn or gather new data in an integrated radiating, organized manner, the
easier it is to learn more. The greatest problem for a teacher (and the teaching practice proved it)
is in passing this learning ‖tool‖, ―instrument― to students.
A mind map always radiates from a central word (image, number, idea, any sign). Every
word and image becomes in itself a subcenter of association.
Although a mind map is drawn on a two-dimensional page (or screen of a computer), it
represents a multi-dimensional reality, encompassing space, time, and color.) It is possible,
thanks to the ability of a brain, using the previous intellectual experience to retrieve the real
situation in the whole from a word or image and to foresee the further possible development of
the situation. It‘s a powerful graphic technique which provides a universal key to unlocking the
potential of a brain. The mind map harnesses the full range of cortical skills -word, image, logic,
number, colour, spatial awareness-in a single unique powerful technique. It gives the freedom to
roam the infinite expanse of the brain. But freedom doesn‘t mean chaos. Mental freedom is the
ability to create order from chaos.
Computer-aided studying is especially useful for these purposes in comparison with
traditional studying from the point of view of emphasis, what is very important in mind mapping.
There are more opportunities in computer-aided studying to represent the emphasis on a map –
colours, different layout, different fonts, their different size, bolding, cursive, underlining, using
hypertext, images, sounds, animation etc.
It is necessary to mention the importance of hierarchy which is the resuld of such
opposite brain processes as synthesis and analysis A key word in a map is a general term for the
words of sublevels. For example, ―an apple‖,‖ a pear‖, etc. are subgroups to the word of the
upper level ‖fruits ,what is, in its turn, which may be (with the word ―vegetable‖, etc.) a subword
to the word of the upper level ‖plants‖. At the same time, there may be the other way of
developing ideas: ―food‘-―fruits‖ and ―vegetables. There maybe other hierarchical associations
leading to ―types of shopping‖, ―health‖, ―diet‖, etc.
The teaching practice shows, that the greatest problem for students in mind mapping is
connected not with using maps but understanding and learning how to construct the maps,but
having been mastered by students this technique becomes effective and exciting in the process of
studying a foreign language and other subjects.
Conclusion.
Mind mapping is not just one of the effective techniques in studying a foreign language,
it directly influences the intellectual level of students, level and quality of their training.
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Падалка Ольга
(м. Київ)
КОМУНІКАТИВНИЙ НАМІР МОВЦЯ ЯК ЗАСІБ ПРАГМАТИЧНОГО
НАВАНТАЖЕННЯ ВИСЛОВЛЕННЯ
Аналіз сучасних досліджень етапів породження мовлення, виникнення мотиву та
стратегій

побудови

висловлення

підтверджує

зацікавленість

вчених

у

описі

комунікативного наміру мовця як засобу визначення загального задуму майбутнього
висловлення та його прагматичного навантаження. Кожне висловлення несе власне
повідомлення та постає цілісною інформацією про соціальну, релігійну й регіональну
належність мовця, його соціальний та освітянський статус, рід занять, соціальну роль; про
індивідуальні фізичні (стать, вік, стан здоров‘я) та психологічні особливості (емоційний
стан мовця).
Основною структурною ознакою будь - якого комунікативного акту виступає
інтенція – превербальна, осмислена мета мовця, що зумовлює комунікативні стратегії,
внутрішню програму мовлення й способи її реалізації. Інтенція виступає об‘єктом
дослідження багатьох наук: психології, психолінгвістики, соціології та лінгвістики.
Американський логік Дж. Сьорль запозичив цей термін із пізньої схоластики, а також
феноменологічної філософії Ф.Брентано. [2, с.340]. Психолінгвістика кваліфікує інтенцію
як керуючу силу сфери свідомості й мислення людини, що впливає на мислення, вибір
стилю, спосіб здійснення програми мислення шляхом її переведення у вербальну форму.
Структура інтенції містить, на думку О.О. Селіванової, такі складники [2, с.341]:
сформоване на підставі мотиву осмислене бажання домогтися певного немовленнєвого
ефекту; усвідомлення необхідності здійснити відповідні дії для досягнення цього наміру;
конкретну мотивацію мовленнєвої дії як поштовх до здійснення комунікативного акту.
У лінгвістичних працях комунікативний намір позначають терміном "мовленнєва
інтенція". Мовленнєва інтенція − це намір здійснити дію за допомогою мовлення. Вона
реалізується комунікативним наміром автора й називається іллокуцією [3, с.381].
Висловлення, мовні засоби якого експлікують певний намір та мету мовця, отримало
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назву іллокутивний акт. Акти ілокуції завжди є цілеспрямованими та конвенціональними,
бо залежать від умов досягнення мети відправника повідомлення. Вони пов‘язані зі
впливом, маніпулюванням та інформуванням співрозмовника, вмовлянням, спонуканням,
отриманням інформації тощо. Відповідно до цього мовець виступає ініціатором
спілкування, який завчасно планує, організує хід мовленнєвої взаємодії з адресатом. Він
цілеспрямовано обирає такі мовні засоби, які з максимальною точністю виражають його
інтенцію. Яскраві, харизматичні особистості відчувають свій вплив на реципієнтів і
майстерно користуються цим. Мовний досвід адресата і його комунікативна компетенція
допомагають йому правильно дешифрувати той інтенційний компонент, що прихований в
мовних засобах [5, с.152]. Однак в мовній практиці зустрічаються і такі ситуації, в яких
стратегія мовця не передбачає прямого експліціонування його дій та намірів, або залишає
за адресатом можливість самому зрозуміти чи виявити інтенцію. В таких випадках
тактики завуалювання намірів, демагогії, мовної гри є невід‘ємним елементом
мовленнєвого акту.
В мовленнєвому акті іллокуція співіснує з: локуцією – говорінням у єдності
фонетичного, фактичного (лексикалізації та граматикалізації висловлення), ретичного
(смислопородження й референтного співвіднесення) компонентів; і перлокуцією.
Перлокуція як складник мовленнєвого акту згідно з концепцією англійського філософа й
логіка Дж.Остіна представляє мовленнєву дію як спрямованість висловлення на
досягнення відповідного наміру мовця та реакцію адресата. Перлокуція може тлумачитися
і як будь-яка реакція на висловлення адресата (позитивна чи негативна), що приводить до
комунікативного співробітництва чи конфлікту [1, с.420]. Змістове наповнення перлокуції
також розглядають подвійно: як зміни психоемоційного стану адресата або як зміни в
його свідомості й поведінці, відповідні іллокуції чи незалежні від неї [4, с.269].
Згідно вище викладеного матеріалу визначено, що для визначення комунікативних
намірів важливим постає впливовий потенціал і, відповідно, спроможність бути
використаним для досягнення певних завдань, враховуючи необхідність комунікативної
ситуації, включаючи партнерів комунікації, повідомлення, канал комунікації та код посередник

[Почепцов

Г.Г.,

2001].

Перспективним

вбачається

дослідження

комунікативного наміру мовця відповідно до його фонетичних, лексичних, граматичних
та стилістичних особливостей.
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Петренко Інна
(м. Вінниця)
ПОНЯТТЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ У СУЧАСНИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ ДИСКУРСУ
Одним з ключових принципів екологічного мислення є принцип ситуативної
обумовленості, який виводить на перший план у дослідженні дискурсу поняття
комунікативної ситуації, що є визначальним для будь-якого прагматично-орієнтованого
дослідження мови. У найширшому розумінні комунікативна ситуація – це «складний
комплекс зовнішніх умов комунікації й внутрішніх станів комунікантів, представлених у
комунікативній поведінці» [4, с. 42]. Важливо підкреслити, що зовнішні умови
комунікації носять мінливий характер і формуються «усіма обставинами спілкування в
його окремий конкретний момент» [5, с. 158]. Внутрішні стани комунікантів, в свою
чергу, являють собою «ментальну репрезентацію фрагменту світу» [Ibid], а представлення
цих двох складових комунікативної ситуації у комунікативній поведінці відбувається у
формі їхньої мовної об'єктивації [Ibid].
Основні компоненти комунікативної ситуації зазвичай характеризують на основі
класичної схеми комунікативного акту Р. Якобсона, відповідно до якої її основними
структурними елементами є: адресант, адресат, повідомлення, контекст, контакт та код [3,
с. 13]. Комунікативні акти, при цьому, розуміються як «конкретні мовленнєві дії
комунікантів в межах тієї чи іншої комунікативної ситуації» [2, с. 65]. Отже, до
компонентів комунікативної ситуації зазвичай зараховують: адресанта, адресата,
відносини між адресантом й адресатом, тональність спілкування, мету, засіб та спосіб
спілкування, а також місце спілкування [Ibid]. При чому характер функціонування усіх
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цих компонентів варіюється відповідно до кожної комунікативної ситуації, а це, в свою
чергу, логічно відображається на виборі засобів їхньої мовної репрезентації. Отже, з
одного боку, ми можемо говорити про існування типових комунікативних ситуацій, що
дозволяє характеризувати мовну складову дискурсу «як масив мовних об'єктивацій
певного типового образу ситуації, поданих текстами, їхніми фрагментами або уривками»
[5, с. 158], а з іншого боку, очевидним є той факт, що і комунікативні ситуації, і
відповідно засоби їхньої вербалізації мають схильність до змінюваності під впливом
конкретних контекстуально-ситуативних чинників комунікації. Саме таке поєднання
протилежних, проте не взаємовиключних рис комунікативної ситуації - сталості й
змінюваності є проявом ще одного екологічного принципу функціонування мови принципу динамічності.
Залежність основних компонентів комунікативної ситуації від конкретних
контекстуально-ситуативних

чинників

приводить

нас

до

поняття

дискурсивного

контексту, який розуміється як «нелінійне середовище, де мовленнєвий твір функціонує
як система, адаптуючись до зовнішніх чинників та, водночас, активно впливаючи на
формування цих чинників середовища» [5, с. 157].
Найповніший перелік складових дискурсивного контексту знаходимо у Л.Р.
Безуглої. Отже, дискурсивний контекст реалізується у наступних видах контексту:
«онтологічний контекст (часопросторове середовище комунікантів), комунікативний
контекст (комунікативна компетенція комунікантів, їх цілі, стратегії та тактики; код і
канал зв‘язку), соціальний контекст (біосоціальні ролі комунікантів, інституційні аспекти
комунікації), психофізіологічний контекст (психічний і фізичний стан комунікантів),
когнітивний контекст (когнітивні операції та знання комунікантів, включно один про
одного, мета знання про ці знання) та психолінгвістичний контекст (лінгвістична
компетенція комунікантів)» [1, с.126-127].
Саме така широка трактовка дискурсивного контексту дозволяє максимально
вичерпно дослідити дискурс у всьому розмаїтті взаємозв‘язків його вербальної складової
із когнітивно-комунікативними чинниками його функціонування і саме через актуалізацію
усіх без виключення складових дискурсивного контексту під час мовленнєвої діяльності
відбувається моделювання певної комунікативної ситуації, яка реалізується у відповідних
мовних засобах.
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Полигач Ірина
(м. Тернопіль)
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Мотивація відіграє важливу роль у житті людини. Вона стосується всіх сфер нашої
діяльності: побутової, навчальної, поведінкової, пізнавальної, а також впливає на
успішність всього процесу навчання і фактично визначає його кінцевий результат.
Мотивація - це внутрішня рушійна сила, яка підштовхує людину на здійснення
активних дій у ситуаціях, коли вона зазвичай зволікає, не діє, відкладає, чи довго
налаштовується. Мотивація − це завжди результат взаємодії людини і ситуації, що
впливає на ступінь її спрямованості й активності. Існує багато різних теорій мотивації:
теорія інстинктів, когнітивні теорії, теорія когнітивного дисонансу та ін. [4].
Проблеми мотивації неодноразово ставали об‘єктом сучасних наукових розвідок як
зарубіжних, так і вітчизняних психологів, педагогів та методистів. Серед закордонних
дослідників варто виділити роботи Г. Коморовської, Р. Вензеля, Дж. Семпсона, А. Краппа.
Мотивацію у навчанні досліджували І. Власова, В. Лобашев, В. Тропин. У роботах М.
Солдатенка, М. Кучми розглядається динаміка мотивації у ході навчального процесу [3].
Розцінюючи мотивацію як важливу причину процесу оволодіння іноземною
мовою, І. Власова, В. Лобашев, В. Тропин стверджували, що її потрібно сприймати як
сторону суб‘єктивного світу учня, яка визначається його власними прагненнями, а також
потребами. Учитель може тільки опосередковано вплинути на неї, створюючи передумови
і формуючи основи виникнення особистої зацікавленості учня в роботі [1].
Психологи вказують на різноманітну і складну структуру мотиваційної сфери.
Розрізняють зовнішню і внутрішню мотивацію. Перший вид мотивації викликається
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зовнішніми чинниками: іншими людьми або певними подіями. Прикладом може бути
необхідність терміново виконати роботу під загрозою покарання або навпаки –
можливість отримання хорошої оцінки у разі досягнення результату. Цей вид мотивації
викликається швидше, але, як правило, швидко проходить після зникнення або
ослаблення чинника, який її викликав. Крім того, даний вид мотивації часто викликає
дискомфорт і може призвести до стресу.
Внутрішня мотивація – це мотивація, яка виникає в людині під впливом власних
думок, роздумів, прагнень, потреб, підкріплених емоційними переживаннями, в результаті
яких з'являється усвідомлена внутрішня необхідність здійснення певних дій і досягнення
конкретних результатів. Даний вид мотивації важче викликати, а ще важче підтримувати
тривалий час. Дуже важливим для утримання мотивації є реальний поетапний і кінцевий
успіх. Якщо немає успіху, то мотивація гасне, і це негативно впливає на виконання
діяльності.
У навчанні студентів вузів доцільно спиратися виключно на внутрішню мотивацію,
тобто таку, де стимули до навчання породжуються саме тим, хто навчається. Така висока
позитивна внутрішня мотивація у навчанні іноземних мов виникає в тому випадку, коли
процес оволодіння мовою має для тих, хто навчається, особистісну значущість, яка в свою
чергу є результатом формування перспективної та процесуальної мотивацій.
Існує декілька факторів, на думку І.Осипова, що впливають на формування
позитивної стійкої мотивації до навчальної діяльності:
- зміст навчального матеріалу;
- організація навчальної діяльності;
- стиль педагогічної діяльності вчителя;
- колективні, групові форми навчальної діяльності;
- оцінка навчальної діяльності в порівняльній динаміці [3].
Враховуючи ці фактори, можна сприяти формуванню мотивації студентів до
навчання іноземній мові. З метою досягнення позитивного результату в цьому процесі
необхідно:
- ставити студентів у ситуацію самостійного вибору мети навчання;
- пов‘язувати навчальну інформацію з життєвим досвідом студентів, розвиваючи
пізнавальні мотиви, інтерес до предмету;
- готувати заняття більш привабливим і цікавим, використовуючи сучасні
інформаційні технології та навчальні програми;
- застосовувати активні, творчі методи навчання, обирати найсучасніші теми для
обговорення, чергувати різні типи розумових завдань [2];
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- підбирати аутентичні тексти, враховуючи специфіку майбутньої професійної
діяльності студентів.
Враховуючи сучасні соціально-економічні й культурні зміни в країні можемо
зазначити, що мотивація щодо вивчення іноземних мов значно зросла. Цьому сприяють
перспективи навчання та стажування закордоном, можливості особистого спілкування із
зарубіжними колегами та читання спеціальної літератури, виданої закордоном. Тому варто
було б ці явища в освіті та суспільстві, які є потужними чинниками зовнішньої мотивації,
використати для формування стійкої внутрішньої мотивації до вивчення іноземних мов.
Література:
1. Власова И.А., Лобашев В.Д., Тропин В.Ф Стимулирование интереса учащихся к
учебной деятельности // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2006. – №3.
2. Солдатенко М.В. Мотивация обучения иностранному языку и способы ее повышения.//
Педагогическое образование и наука.- 2008.- №3.-С. 97-102.
3. Тадеєва М.І. Роль мотивації при вивченні іноземної мови в сучасній школі:
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[Електронний
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Режим

доступу:
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Polyarush Victoria
(Vinnytsia)

CODESWITCHING AND CODEMIXING: THE GLOBAL SPREAD
OF ENGLISH EFFECTS

Codeswitching and codemixing form the actual context in which borrowings are used.
Codeswitching is the use of various linguistic units, usually but not only from two participating
grammatical systems within a speech event, and its usage is motivated by social and
psychological factors. Codemixing is similar in form and motives to codeswitching, but whereas
the former is intrasentential and is constrained by grammatical principles, the latter is may be
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subject to discourse principles. Both codeswitching and codemixing provide the theoretical
linguistic basis for the use of borrowed words in the absorbing language.
The alter ego of English in this context is the plethora of all the remaining languages of
the world, and much research is devoted to the attitudes of other languages to English. While the
usage of English lexicon in various languages has been the focus of much research, some has
been done on the rejection of English lexicon, known as purism. The study of codeswitching and
codemixing has emerged mainly due to research on its occurrence in English mixed/switched
with another language. Studies of bilingual/multilingual language acquisition have shown that
codeswitching and codemixing exist in young children's speech from a very early age and are
assumed to be due to the structuring of the language systems in the brain and the efficiency with
which each language structure can be applied when necessary. As these phenomena reflect the
psycholinguistic effect of the interaction between languages on bilingual speakers' behaviour,
they complement the sociolinguistic effect of societal language policy on speakers' linguistic
behaviour.
People who speak more than one language, or who have command over more than one
variety of any language, are generally very sensitive to the differences in the vitality of the
languages they use and they are equally aware that in some contexts one variety will serve their
needs better than another. This may lead them to change the variety they use depending on where
they are. When codeswitching is constrained by where speakers happen to be, it can be called
domain-based or situational codeswitching. When it is constrained by who a speaker happens to
be talking to it can be called addressee-based. It is sometimes difficult to say just whether it is
the domain of the interaction that determines what linguistic variety a speaker will choose, or
whether the person they are talking to is what determines their choice. Speakers choose different
styles of a language depending on where they are, who they are talking to and what kind of
impression they want to produce.
Prestige and vitality capture the facts about the way languages in multilingual
communities are specialised. They differ in the extent to which they focus on speakers'
creativity, societal rigidity, and the role of the addressee. The groups of students who are much
the same age and who have much the same fluency in community languages can see their
linguistic choices very differently, some focusing more on whether they are talking to ingroup or
outgroup addressees and others focusing more on where they are. In many countries,
codeswitching and mixing English phrases with local speech have become acceptable and
fashionable. Particularly, it is young people's way of showing their worldliness in using English.
The obvious factors - mixing English terms and lingoes in speech as fashionable and prestigious,
or seeing English ability as economic solvency and skill currency for professional advancement 107

are perhaps universal factors shared by many societies under the similar sway of globalisation
and American popular culture.

Прадивлянная Людмила
(г. Винница)
ИМПРЕССИОНИСТИЧЕСКАЯ ОБРАЗНОСТЬ ПЕЙЗАЖНЫХ И ПОРТРЕТНЫХ
ОПИСАНИЙ К.МЭНСФИЛД
Импрессионизм как знаковое культурное явление конца ХІХ – начала ХХ века
проявился

тенденцией

в

творчестве

многих

английских

писателей-модернистов,

произведения которых носят несколько экспериментальный характер.
Мастером психологической новеллы называют Кэтрин Мэнсфилд (М.И.Катарский,
Е.В.Чеботаева, Н.А.Цветкова, Julia Van Gunsteren, Max Saunders), культовую фигуру
английской литературы ХХ века, совершившую переворот в жанре короткого рассказа.
Импрессионизм в ее творчестве проявился как в технике исполнения, так и в манере
изображения и структуре построения рассказа, в сосредоточенности на душевном мире
человека: «Ее территория – это область хрупких эмоций, наполовину понятых чувств» [5,
с. 241], на передаче настроения, создании атмосферы, напоминающей полотна
художников-импрессионистов.
Достигается подобный эффект, главным образом, благодаря использованию
лексики цвето-световой семантики и окказиональных сочетаний, ярко выраженной
метафоричности стиля и приемам синестезии. Колористические эпитеты актуализируют
не столько визуальные, сколько эмоциональные признаки.
Отметим, что палитра К.Мэнсфилд, в целом, очень яркая. Писательница
предпочитает цветономинации желтой и красной цветовой гаммы. Возможно, это
обусловлено стремлением изображать прекрасное. К.Мэнсфилд отмечала в дневниках:
«Beauty triumphs over ugliness in life. That's what I feel. And that marvelous triumph is what I
long to express» [4, с. 17].
Как подтверждает И.М.Катарский, атмосферу в рассказах К.Мэнсфилд можно
«уподобить музыке» или картинам «художников-импрессионистов, где контуры фигур
размыты, а своеобразный цветовой колорит создает у смотрящего трудно определяемые
эмоции» [1, с. 6]. Приведем пример пейзажного описания, импрессия которого создается
традиционно мелиоративными колоративами: «The sun had set. In the western sky there were
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green masses of crushed-up rose-coloured clouds. … Overhead the blue faded; it turned a pale
gold, and the bush outlined against it gleamed dark and brilliant like metal» [3, с. 191].
Однако проза К.Мэнсфилд не просто живописна. Цветовая насыщенность, сам
выбор цветообозначений, традиционно соотносимого с определенными коннотациями,
типичное для английского текста сочетание цвета (света) с эмотивами создают особую
экспрессию, цель которой – передать тонкие оттенки чувств и настроений наблюдающего
героя. Так, к чувственному восприятию читателя апеллирует К.Мэнсфилд в перцептивной
осязательно-визуальной картинке: «The water was quite warm. It was that marvelous
transparent blue, flecked with silver, but the sand at the bottom looked gold; when you kicked
with your toes there rose a little puff of gold-dust» [3, с. 176]. Сочетание transparent blue
указывает одновременно на ненасыщенность голубого тона и прозрачность чистой воды,
на которой свет колышется яркими пятнами (лексема silver контекстуально эксплицирует
сему блеска). Метафорические сочетания gold sand и gold-dust дополняют образ блеском
желтоватого оттенка. Традиционно положительные цветономинации – blue, gold, silver – в
контексте с эпитетом тактильной семантики – warm, а также эмотив marvelous в описании
цвета воды создают в целом позитивную импрессию.
В описаниях внешности колористические детали-штрихи, как правило, позволяют
делать более широкие обобщения. Героиня рассказа «Miss Brill», надевшая старый, но
любимый меховой воротник, перерождается: «Now everything, her hair, her face, even her
eyes, was the same colour as the shabby ermine, and her hand, in the cleaned glove, lifted to
dab her lips, was a tiny yellowish paw» [3, с. 270]. Думается, что здесь больше, чем просто
импрессионистическая рефлексия желтоватого от старости меха на лице женщины, ведь
даже рука ее становится похожей на лапку. Отметим по ходу многозначность данной
детали. По определению, горностай – дорогой мех королей (ermine – expensive white fur
with black spots … used to decorate formal clothes worn by kings, queens, judges [2, с. 421]).
Потрепанный горностай, цвет которого передался героине, становится символом
утраченных надежд, ощущения ненужности и прошедшей молодости.
Таким образом, творческая манера К.Мэнсфилд проявилась в стремлении к
воссозданию полимодального, чувственно воспринимаемого мира, в постоянном поиске
средств выражения впечатлений, чувств, в особой импрессионистической образности.
Литература
1. Катарский И.М. Новелла Кэтрин Мэнсфилд. // Mansfield Katherine Selected Stories /
И. Катарский. – Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1959. – C. 3-14.
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Прадівлянний Микола
(м. Вінниця)
МЕТОД НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОЇ
МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Переосмислення змісту процесу навчання професійно спрямованій іноземній мові
студентів технічних спеціальностей має на увазі не часткове покращення існуючих
методів навчання іноземній мові, а розробку нових підходів до визначення методів
підготовки сучасних фахівців. Існуючі підходи до визначення поняття методу навчання
неоднозначні та базуються на різних підставах. Причиною такої неоднозначності є
складність процесу, яку повинно відобразити це поняття. Однак більшість фахівців
визначають поняття методу навчання як спосіб організації навчально-пізнавальної
діяльності [2]. В загальному значенні поняття методу можна описати як спосіб досягнення
мети. Очевидно, що в процесі навчання метод виступає як впорядкований спосіб
взаємопов‘язаної діяльності суб‘єктів навчальної діяльності з метою досягнення певних
освітніх цілей. Вищенаведене дозволяє визначити метод навчання як спосіб навчальної
роботи викладача та організацію навчально-пізнавальної діяльності студентів з вирішення
різноманітних дидактичних задач, спрямованих на оволодіння певним матеріалом. Однак
на думку багатьох фахівців, найбільш універсальним є загальнодидактичне визначення
методу як системи послідовних взаємозалежних дій викладача та студентів, що забезпечує
засвоєння змісту освіти, базується на діяльнісному аспекті.
У методиках навчання іноземних мов застосовується поняття ―підхід‖, яке
визначається як те, що відбиває ―теорію‖. Поняття ―підхід‖ набагато ширше, ніж ―метод‖ і
―спосіб‖. Система вивчення іноземних мов досить умовно розмежовує поняття ―метод‖ та
―підхід‖. У наукових працях фахівців пропонуються цілісні концепції навчання, у яких
викладаються позиції авторів щодо трактування мови як системи і трактування способу
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засвоєння мови з позицій психології. При цьому враховуються домінуючі прийоми
навчання [2].
В своїй науковій роботі Н.В. Морзе стверджує, що існуючі означення та
тлумачення поняття методу навчання певною мірою доповнюють одне одного[3].
Фахівець зазначає, що спільним для всіх підходів є те, що в кожному з них
відображаються три групи ознак, які характеризують навчально-пізнавальну діяльність,
педагогічну діяльність, предмет спільної діяльності учасників педагогічного процесу. На
думку фахівця, для того щоб описати метод навчання, необхідно вказати ознаки, які
належать

вищезазначеним

групам.

Різноманіття

можливих

методів

навчання

є

різноманіття варіантів добору ознак, що належать цим групам. В структурі методів
навчання виділяють прийоми як елементи методу. Фахівці наголошують, що мета
застосування певного способу навчання визначає його належність до методу чи до
прийому навчання. Елементи методу навчання, до яких можна віднести такі, як мета
навчання та доцільність навчання, тісно пов‘язані між собою [3].
Аналіз комп‘ютерної системи навчання професійно спрямованій іноземній мові
дозволяє стверджувати, що система навчання відноситься до класу цілеспрямованих
систем, коли студент сам обирає цілі навчання, маючи належну мотивацію. При цьому, всі
елементи традиційної системи зберігають свої значення та функції. Однієї траєкторії
навчання також не вистачить в комп‘ютерній системі, оскільки необхідно враховувати
індивідуальні особливості студентів. Такий тип організації навчання відповідає структурі
«комп‘ютерна програма - студент». Основним завданням при відборі адекватної
комп‘ютерної програми є встановлення її гнучкості, або, іншими словами, можливості
задовольнити

мотивацію.

Отже,

підбираючи

комп‘ютерну

програму,

необхідно

проаналізувати її на відповідність методиці навчання іноземним мовам а також на
відповідність методиці її проектування. Комп‘ютерна навчальна програма повинна бути
побудована на основі методів, орієнтованих на організацію самостійної роботи студентів.
Організація навчального процесу з вивчення професійно спрямованої іноземної
мови на базі засобів сучасних інформаційних технологій, що передбачає самостійне
опрацювання мовної інформації, вимагає чіткого визначення поняття методу навчання,
оскільки самостійне вивчення мови в комп'ютерному середовищі ґрунтується на
випереджальному інформуванні студента про метод роботи та способи її організації.
Фахівці, які займаються проблемою впровадження засобів сучасних інформаційних
технологій в навчальний процес з вивчення іноземних мов, вважають за доцільне
інформувати студентів про методи опанування іншомовною інформацією, оскільки
студентам доводиться самостійно організовувати свою роботу [1].
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Отже, до основних категорій системи набуття професійно спрямованої іншомовної
компетентності належать способи досягнення мети, тобто методи. Вибір метода
безпосередньо впливає на стратегію навчання, а саме на зміст та послідовність виконання
дій з мовним матеріалом, що сприяє успішному вирішенню навчальних завдань. В даному
випадку, фахівці визначають поняття методу навчання як визначення викладачем
структури діяльності, яку студент повинен реалізовувати, а також систему заходів, яку
повинен реалізувати викладач, забезпечуючи самостійну роботу студента.
Література:
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Рибко Наталія, Слободянюк Алла
(м. Вінниця)
ЗАСТОСУВАННЯ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ
Володіння іноземною мовою на сучасному етапі стало не лише ознакою гарної
освіти, але й невід‘ємною характеристикою сучасного фахівця, який повинен набути не
тільки фахові знання, а й навички практичного володіння іноземною мовою в обсязі
тематики, обумовленої професійними потребами фахівця, який міг би одержувати
новітню фахову інформацію через іноземні джерела. Нажаль не всі фахівці володіють
іноземною мовою на належному рівні. Тому широке застосування сьогодні набув
машинний переклад.
Машинний переклад – це процес перекладу з однієї мови на іншу за допомогою
спеціальних комп‘ютерних програм. А також машинний переклад – це напрямок наукових
досліджень, пов'язаний з побудовою перекладальних систем.
На базовому рівні, робота комп'ютерних програм для перекладу полягає у заміні
слів чи словосполучень з однієї мови на слова чи словосполучення з іншої. Однак тоді
виникає проблема, що така заміна не може забезпечити якісний переклад тексту, адже
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потрібне визначення та розпізнання слів та цілих фраз з мови оригіналу. Це спонукає
активну наукову діяльність у галузі комп‘ютерної лінгвістики.
Іноді машинний переклад також називають автоматизованим перекладом, але
значення обох понять є майже однаковим. термін автоматизований переклад має зовсім
інше значення — в такому випадку програма просто допомагає людині перекладати
тексти.
Автоматизований переклад передбачає такі форми взаємодії:


Частково автоматизований переклад: наприклад, використання перекладачем

комп'ютерних словників.


Системи з поділом праці: комп'ютер навчений перекладати тільки фрази чітко

заданої структури (але робить це так, що виправляти за ним не потрібно), а все, що не
вклалося в схему, перекладає людина.
В англомовній термінології також розрізняються терміни machine translation, MT
(повністю автоматичний переклад) і machine-aided або machine-assisted translation (MAT)
(автоматизований); якщо ж треба позначити й те, й інше, пишуть M(A)T.
Не зважаючи на те наскільки якісним стає машинний переклад, він ніколи повністю
не замінить досвідченого перекладача-професіонала. Адже лише людина може відчувати
відтінки та нюанси мови, інтонацію та прихований зміст будь-якого висловлювання.
Також в більшості людей є вроджене відчуття граматики. Оскільки малі діти спілкуються
не знаючи та не усвідомлюючи жодних граматичних категорій, а лише використовуючи
власний досвід та інтуїцію, при цьому досить влучно застосовуючи нові слова, які вони
вперше почули.
Машинний переклад базується на загальних структурах, як лексичних так і
граматичних, не беручи до уваги імпліцитне значення. Також досить часто при
машинному перекладі текстів кожне речення перекладається як окрема структура, а не
зв‘язний текст, що звичайно впливає на якість перекладу. Окрему проблему при перекладі
являє собою багатозначність слів та омонімія термінів. Адже при машинному перекладі
часто береться найбільш вживане значення слова без врахування контексту.
Звичайно є певна користь і від машинного перекладу. Його можна застосовувати,
коли потрібно швидкий переклад великих об‘ємів інформації з метою загального
розуміння тексту. Головні галузі застосування машинного перекладу є наступними:
-

Ділова міжнародна кореспонденція;

-

Переклад ділових документів з метою розуміння загального змісту;

-

Переклад

технічних

текстів:

документації,

експлуатації;
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інструкцій,

керівництв

по

-

Переклад вебсторінок та вебсайтів.

Отже перевагою машинного перекладу є насамперед швидкість його виконання,
але недоліком є якість перекладу. Адже якість машинного перекладу залежить від
поєднання трьох факторів: програми перекладу, словників, які застосовуються, та від
оригінального тексту.
В жодному разі машинний переклад не може повністю замінити людинуперекладача, яка є фахівцем в своїй справі, а може лише полегшити розуміння загального
змісту для нефахівця та виконання перекладу для професіонала.

Ромашкіна О.А.
(м. Вінниця)
ЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ АНГЛОМОВНИХ
СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Впродовж останніх років у вищих медичних навчальних закладах України
викладання усіх дисциплін іноземним студентам здійснюється англійською мовою. Це
вимагає від викладачів високого рівня знань з фонетики, граматики і лексики англійської
мови,адже їхнє мовлення повинно бути зрозумілим для студентів, для яких англійська
мова є насамперед мовою спілкування.
Аналізуючи проблеми, які виникають підчас викладання нового матеріалу і при
підготовці лекцій, треба відзначити, що як викладачі, так і студенти стикаються з певними
труднощами стосовно

найважливішого рівня іноземної мови – її лексики, головним

чином, спеціальної лексики. Істотні труднощі виникають у викладанні англійською мовою
стоматологічних дисциплін, зокрема ортопедичної стоматології, передусім через те, що
термінологічна система в англомовній літературі суттєво відрізняється від прийнятої у
вітчизняній стоматології. Наприклад, сама лише назва «ортопедична стоматологія» у
англомовній стоматологічній літературі перекладається

як ‗prosthodontics‘, а «лікар

стоматолог-ортопед» - ‗prosthodontist‘, «фіксація моделей у артикуляторі» - ‗the mounting
of stone casts in articulator‘, «центробіжне литво» - ‗spun casting‘, «дефект (конструкції,
протезу тощо)» - ‗shortcoming‘, «сусідній зуб» - ‗adjacent tooth‘, «проблеми, що можуть
виникнути після фіксації зубного протезу» - ‗post insertion problems‘, «проміжна частина
мостоподібного протезу» - ‗pontic‘, «гіпсування до кювети» - ‗flasking‘, «опорні зуби» ‗abutments‘ тощо. Крім того, один і той самий термін в англомовній стоматологічній
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літературі може мати декілька різних значень в українській мові, наприклад, ‗denture‘ –
«зубний ряд; зубний протез», ‗insertion‘ – « місце прикріплення м‘язу; накладання,
фіксація

протезу»,

‗grinding‘

–

«обробка

(шліфування)

протезу;

вибіркове

пришліфовування зубів», ‗abutment‘ – «опорний зуб в незнімному протезі; опорний зуб в
знімному протезі; опора для дентального імплантата» тощо .
На жаль, більшість стоматологічних ортопедичних термінів у підручниках, виданих
на Україні, та в збірниках тестових завдань для складання ліцензійного іспиту «Крок2.Стоматологія»

перекладені

не

у

відповідності

до

спеціальної

англомовної

стоматологічної лексики. Це викликає значні труднощі у студентів при підготовці до
занять та складанні ліцензійного іспиту, а у викладачів - при поясненні навчального
матеріалу на лекціях та практичних заняттях.

Rudnytska Tetyana, Lishchenko Taras
(Vinnytsia)

THE BENEFITS OF VOICE RECOGNITION BY SPIKING NEURAL NETWORK FOR
STUDENTS WITH DISABILITIES

Voice recognition is a computer application that lets people control a computer by
speaking to it. In other words, rather than using a keyboard to communicate with the computer,
the user speaks commands into a microphone connected to a computer.
The most efficient way to create voice recognition system is based on spiking neural
network usage. Simple neural network (Fig. 1) consists of spiking neurons similar to human
neurons.

Figure 1 – Spiking neural network structure
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This network is able to convert voice information in spike trains (Fig. 2) and then identify
current word. Such technology is very simple and efficient. Recent researches show, that it
allows to increase the computational power of voice recognition application based on spiking
neural networks.

Figure 2 – Spike trains
The voice recognition usage is very simple. First, the user must "teach" the system to
recognize his or her voice through a combination of training. As the user speaks to the system,
the software creates a user-specific voice file that contains a lot of information about his or her
voice qualities and pronunciations. Then the application is ready to recognize some words.
The main question is how can voice recognition benefit students with different
disabilities.
Some students and adults have physical disabilities that preclude their using a standard
keyboard or mouse effectively. For these students, voice recognition is one of several alternative
input methods to be explored. Voice recognition may provide a more efficient means of
controlling a computer.
Voice recognition technology can benefit students who have learning disabilities that
interfere with their ability to spell and write. While many such students benefit from standard
word processing, the visual-motor demands of keyboarding can be a major stumbling block that
compounds the writing difficulties. Similarly students who are the poorest spellers are frequently
unable to effectively use standard spell checkers. For whatever reason, if students‘ oral language
skills far outstrip their ability to generate text with pencil and paper or standard word processing,
voice recognition may enable them to become accomplished writers by circumventing the most
frustrating aspects of text generation.
People with aphasia have difficulty recalling words and formulating sentences. Some
voice recognition applications is a part of language therapy system that uses computers equipped
with audio-visual feedback and voice recognition software. People with aphasia are rebuilding
their language skills.
People who stutter are always trying hard to control their speech whether it is by slowing
down, taking breaths before each word, compensating by using other words. One possible
solution is a voice recognition program. Users speak into a microphone, and a fraction of a
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second later hears their voice. Short delays can reduce stuttering by as much as 70 percent, while
longer delays produce greater fluency. Training voice recognition technology isn‘t easy,
especially for someone with speech difficulties. It takes time and effort.
As follows, voice recognition systems are very important in our life and the efficiency of
their implementation needs further researches.
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Rudnytska Tetyana
(Vinnytsia)

GROUP WORK IN DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE

The new methods that have attracted the attention of the profession in recent years
emphasize ―cooperative learning‖ and are focused on group work.
Cooperative learning as a new methodological approach to the foreign language teaching
gives a chance to

solve communicative-cognitive tasks through foreign language

communication. Students in the cooperative learning groups maintained equivalent performance
to those in regular classrooms. Pair and group work increases students talking time but teachers
have to take into account all advantages and disadvantages of different modes of interaction and
to find out possible solutions how to improve the situation.
There is a large number of possible arrangements for cooperative learning tasks in
language classrooms and teachers need to be familiar with the basic principles of this type of
organization. (1) Students are told to work together, (2) reward contingencies are arranged to encourage this, (3) tasks are constructed which can only be completed if learners work together.
Obviously, point 1 is simple to carry out. Point 2 requires a little more planning. It is possible to
allocate rewards to groups as wholes. Some forms of cooperative learning allow groups to
compete against other groups. The third point is probably the one to which most attention has
been given since task interdependence is a major feature of information-gap tasks and related
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activities. In these cases, students know only one piece of the solution puzzle or information
required to solve a problem and must communicate it to others in their group. More typical of
mainstream cooperative learning and less common in current materials is the possibility that task
interdependence can be fostered by assigning special functions to group members—for example,
chairperson, checker, gofer.
In addition to group size and the shared cooperative goals of group work, it should be
recognized that group work results in greater diversity of performance from one group to
another. This fact suggests that just as individuals contribute to a group, the different groups in a
classroom can be linked through different tasks and roles and shared responsibilities to generate
whole-class tasks and objectives.
An essential step is the organization of the immediate learning environment so as to allow
learners to adopt roles commonly associated with the communicative functions of language it is
hoped they will acquire.
Physically placing students in small groups is a necessary but not sufficient condition for
this. Experience suggests that care needs to be taken regarding the size, manner of formation,
structure and composition of the groups used, and over the activities performed in them.
Especially careful attention needs to be paid to the activities performed by students in
groups. Here, materials have a vital role to play. It seems to be possible for example to structure
simulation exercises of various kinds so as to facilitate the adoption by students of roles with
which are associated the communicative functions of language it is intended that they learn.
Classrooms methodology involves the organization and development of dialogue speech
aimed at mutual understanding, interaction, solving of modern and general but significant tasks
for every participant of the educational process through line-ups, jigsaw reading, think-pairshare, debate, pair-interviews etc. E. g, jigsaw reading is an activity which involves the splitting
of a text into different parts or the use of different texts on the same topic. The parts are given to
different learners to read. They must communicate with each other in order to find out the whole
message or different views on the topic.
The principles and methodological ideas that guide ―cooperative learning‖ approach may
be classified as complex and thus being highly assessed by the teachers:
1) positive independence - when each student performs his (her) job well the group
succeeds;
2) individual responsibility- when working together in a group each student has a
different job;
3) Equal participation- each student is given the same amount of time to speak or
complete a task;
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4) Simultaneous interaction- when all students are involved at the same time.
One might determine the following advantages of group work:
1.

Friendly atmosphere and relationships between learners are formed.

2.

Learners have the opportunity to be more independent and self- confident.

3.

They are not afraid to make mistakes, they are encouraged.

4.

It helps the learners to overcome the problems of language barrier confidence and

fear of making mistakes.
5.

Learners talking time is longer, it‘s good for communication.

6.

Teacher does not dominate.

7.

A teacher has an opportunity to give the task to every student. All learners are

involved in the work.
8.

It‘s good for individual work.

9.

Shy and weak students have the opportunity to rely on their partners.

10. Learners can use their background knowledge.
Thus, cooperative approach gives us a chance to solve some problems simultaneously.
The main purpose is to develop communicative skills, to establish emotional contact with
students, to provide with realization of educational task, that is to train them to work in a team, to
consider somebody's opinion. As seen from experience the use of the above mentioned methods
helps to avoid students nervous tension, to change the forms of activity, to draw attention to the
main questions of the lesson.
To summarize the cooperative learning gives the foreign language teachers the
possibility to master some new techniques of communicative methods of foreign language
training.
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Сенченко Вікторія
(м. Вінниця)

PARAPHRASING STRATEGY- THE WAY TO SUCCEED IN
COMPREHENDING SKILLS

With the current and future technological developments students are required to do more
than decoding a text, they need to demonstrate various levels of reading comprehension to
achieve learning skills, develop and succeed in society.
Reading is a process in which the reader constantly builds learning by drawing on a
number of sources, which are not just a result of simply reading. The students usually use some
information that has been read in books, journals, or taken from Internet. In order to develop and
enlarge the students‘ level of comprehending skills, it is necessary to direct the learners to their
own way of conveying the given expertise. It‘ll lead to the expressing of the information in
completely another way. In other words, even when there is a need to use someone‘s ideas or
thoughts, it is better not to use the words of the author. One must use its own different way of
highlighting the information. Such process is called paraphrasing.The paraphrasing strategy will
considerably increase the students‘reading comprehension.
It is obviosly clear that every year of education requires students to be successful at
decoding meaning from detailed or descriptive texts. As a result paraphrasing encourages the
reader to make connections with prior knowledge to access current knowledge about the topic
and to use words that are part of the reader‘s knowledge. This is highlighting the importance for
students to understand and use synonyms when paraphrasing text. There is evidence that
teaching students a paraphrasing skill can develop their understanding of the text.
When a student is able to paraphrase, he or she is capable of rephrasing the text into own
words showing a level of comprehension. When a student understands synonyms, it is possible
to use a similar or like word that can also help the understanding and ability to connect and
reword what is read.
Paraphrasing is effective when teachers implement a slow release of responsibility from
the teacher to the student, where modelling is clear and explicit and student‘s needs are
differentiated and scaffolded.
Current researchers suggest that a teacher needs to help students see that comprehending
is an active process that occurs before, during, and after reading text. There are various kinds of
comprehension strategies that help to work in an interactive and integrated way. Among them
one can find activating prior knowledge, determining important information, making
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connections, questioning, visualizing, paraphrasing, summarizing, predicting, inferring,
synthesizing, evaluating and monitoring, and repairing understanding.
There are many techniques one can use while paraphrasing:
- changing the words for words of similar meaning (ex., three categories- three types );
- changing the grammatical forms (ex., The girl is watering the flowers- The flowers are
being watered by the girl);
- changing word order (ex., If you‘re going to the Crimea for summer holidays, be sure to
take sun glasses.- Be sure to take sun glasses, if you‘re going to the Crimea for summer
holidays. );
- changing parts of speech (ex., The headmaster signed some documents.- The
headmaster put his signature on some documents.);
- using negatives or opposite expressions (ex., Robby was sad, because the cartoon
wasn‘t very interesting.-Robby wasn’t satisfied, because the cartoon wasn‘t very interesting.);
- combining or separating sentences (ex., Ukraine is a wonderful country, which has
beautiful scenery, friendly people, and an interesting history‖.- Ukraine is a wonderful country.
It has beautiful scenery, friendly people, and an interesting history.‖)
- Others
To conlude it is important to admit that paraphrasing strategy will increase not only
reading comprehension of all students, but it will also improves their writing, speaking and
listening abilities. Usage of paraphrasing will help students to widen their educational and
creative skills.

Ситнік Олег
(м. Вінниця)
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Поняття «глобальний» набуває все більшого поширення стосовно різних сфер
життя, таких як економіка, політика чи мистецтво. Центральна ідея глобалізації полягає в
тому, що багато проблем неможливо оцінити адекватно і вивчити на рівні окремої
держави і її міжнародних відносин з іншими країнами, тому їх необхідно формулювати з
точки зору глобальних процесів.
Прагнучи до економічного єднання світу, глобалізація викликає тенденцію до його
мовного єднання, що спричинило появу такого терміну як «глобальна мова».
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Основними характеристиками глобальної мови можна вважати: використання як
основної державної в декількох країнах; вживання в основних державних інститутах у тих
країнах, де вона не є державною; лідерство серед інших іноземних мов при вивченні в
державних навчальних закладах; наявність відповідної соціальної бази; широке
використання при здійсненні різного роду міжнародних контактів.
Сьогодні мовою, що найбільше відповідає цим вимогам, вважається англійська
мова. Вона забезпечує міжнародне спілкування та сприяє об'єднанню світового
співтовариства. Про глобалізацію англійської мови свідчать такі сфери її поширення, як
наука, техніка, інформаційні технології.
Зрозуміло, до всесвітньої одномовності на англійській мові поки далеко. Вона
поширюється в процесі глобалізації, перш за все, як загальна друга мова.
Її необхідність зумовлено багатьма причинами, в основному, екстралінгвістичного
характеру. Серед них прагнення світової спільноти до об'єднання, розширення
міжнародних контактів, одночасна поява в різних культурах нових явищ, що вимагають
єдиних понять. Штучні мови не могли б впоратися з функцією міжнародних, з причин
неприродного походження і обмеженості сфер вживання.
Однак перспективи цього процесу викликають суперечки. Комусь здається дуже
престижним вписуватися в глобалізацію, хтось бачить в цьому (безумовно, справедливо)
загрозу національним культури і традицій. Відмінності виявляються і в державній
політиці, і в громадській думці різних країн.

Слободянюк Алла, Рибко Наталія
(м. Вінниця)
ПОКРАЩЕННЯ РОЗМОВНИХ НАВИЧОК ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Здатність вести розмову є життєво важливою частиною людського досвіду. Але
оскільки всі люди різні, то і здібності до вивчення іноземних мов теж не можуть бути
однаковими. Тоді як у одних студентів не виникає проблеми з постановкою запитань,
аудіюванням, спілкуванням іноземною мовою, інші, можливо, потребують певної
допомоги. Розглянемо деякі аспекти для покращення розмовних навичок при спілкуванні
іноземною мовою.
1.

На окремих аркушах паперу, написати кілька розмовних реплік. Наприклад,

«Улюблене зимове свято». Або більш складні теми, такі як «Уявіть себе президентом
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компанії» або «Чому люди купують товари». Запропонувати роботу в парах. Кожна пара
отримує аркуш з реплікою та повинна спробувати вести розмову по темі протягом певного
періоду часу, скажімо, п‘ять хвилин.
2.

Запропонувати список людей, наприклад, офіс-менеджер, пенсіонер, фермер,

банкір, охоронець супермаркету. Завдання полягає в складанні списку речей, які можна
було б обговорити з кожним з цих людей. Це може виявитись гарним джерелом натхнення
для підтримання бесіди.
3.

Підтримання розмови потребує постійної практики, тому застосування

рольової гри має важливе значення. Можна запропонувати двом студентам, більш вільним
у спілкуванні іноземною мовою, поговорити на запропоновану тему. Другий крок
потребує більш глибокого обговорення. На дошці записуються ключові слова їх розмови
та пропонується іншим студентам висловити свої думки і почуття. Після того, як основні
поняття були засвоєнні, можна організувати роботу в парах.
4.

Постановка питань у розмові допомагає підтримати її. Потрібно змусити

студентів скласти питання, вказавши, що відповідь має включати інше, наступне питання,
пов'язане з попереднім. Наприклад, якщо студент запитує «Який твій улюблений
предмет?», інший студент може відповісти «Економіка. А ти вивчаєш економіку?» і т.д.
5.

Звикати до природної англійської мови можна слухаючи новини або

переглядаючи короткометражні фільми та серіали іноземною мовою з субтитрами та без.
Потрібно звертати увагу на слова, які виділяються диктором і акторами інтонаційно.
Вони, як правило, містять основну інформацію. Після першого прослуховування потрібно
постаратися зрозуміти основну ідею розповіді. Звернути увагу на деталі можна буде,
прослухавши епізод вдруге, хоча в окремих випадках, наприклад, прослуховування
інструкції, потрібне розуміння кожного слова. Як приклад, в серіалі «Extra English» у
акторів дуже чітка вимова. Крім того, серіал може бути цікавим для студентів і спонукати
до подальшого обговорення та наслідування акторам.
6.

Застосування набутих знань на практиці, тобто вживання їх у розмовному

середовищі, можна запровадити при спілкуванні з іноземцями у чатах, за допомогою
Skype, читаючи літературу на мові оригіналу для розширення словникового запасу, а
також, відвідуючи speaking clubs. Наприклад, на базі Вінницької обласної наукової
бібліотеки ім. Тімірязєва всі бажаючі можуть відвідувати speaking club з носіями мови.
Відсутність практики розмовної іноземної мови, тобто усні комунікативні навички,
є одними з найважливіших моментів у досконалому знанні іноземної мови. Для
досягнення комунікативних навичок високого рівня потрібні постійна наполеглива праця
та вибір правильних методів покращення розмовних навичок.
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Сольська Тетяна
(м. Київ)
СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ УВУЛЯРНОЇ ЩІЛИННОЇ ФОНЕМИ /r/ У
НІМЕЦЬКОМУ, АВСТРІЙСЬКОМУ ТА ШВЕЙЦАРСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНИХ
ВАРІАНТАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Сучасна

німецька

стандартна

мова

відзначається

певною

національною

гетерогенністю і реалізується у вигляді німецького, австрійського та швейцарського
національних варіантів. Розвиваючись паралельно на різній діалектній основі й
відмінному екстралінгвальному тлі, національні варіанти німецької мови набувають
розрізнювальних елементів усіх структурних рівнів, зокрема фонетичного. Аналіз
фонемного інвентарю системи німецького консонантизму передбачає виявлення загальних
і національно детермінованих рис, які визначають закономірності функціонування
приголосних у німецькому, австрійському та швейцарському мовленні.
З-поміж інвентарю приголосних фонем німецького національного варіанта
детального розгляду потребує увулярна щілинна фонема /r/, яка характеризується значним
алофонічним варіюванням. Діапазон факультативних реалізацій сонорної /r/, властивих
сучасному

вимовному

стандарту

німецького

національного

варіанта,

охоплює

задньоязиковий фрикативний дзвінкий [ʁ] і його глухий корелят [ɣ], увулярний дрижачий
[ʀ], передньоязиковий вібрант [r] та вокалізований [ɐ] [3, с. 88]. Вибір відповідного
алофона визначається позиційно-комбінаторними умовами, а також регіональними і
стилістичними чинниками.
Позиційно-комбінаторне варіювання фонеми /r/ знаходить вияв у тому, що
консонантна артикуляція сонорної /r/ наявна виключно перед голосними та в
інтервокальному положенні, а тембральні параметри приголосного [r] детерміновані його
звуковим оточенням. Так, після глухих напружених приголосних зустрічається глухий
фрикативний алофон [ɣ], приміром trat [tɣa:t], Frage [ˈfɣa:gə] [5, с. 166]. Натомість
поствокальна позиція сприяє появі вокалізованого [ɐ], який може зазнавати повної елізії,
спричиняючи компенсаторне подовження попереднього монофтонга, наприклад kurz
[kʊɐts], fort [fɔ:t]. Зменшення функціонального навантаження консонантних алофонів
внаслідок вокалізації чи елізії приголосної /r/ зумовлює на сучасному синхронному зрізі
утворення довгих відкритих ненапружених голосних монофтонгів, а також вторинних
дифтонгів німецького національного варіанта [1, с. 250].
124

Дослідження реалізації приголосної /r/ у мовленні дикторів Німеччини засвідчує
суттєвий вплив регіонального фактора на функціонування сонорної /r/ [1]. Зокрема,
з‘ясовано, що вживання передньоязикового вібранта [r] на початку слова та складу
властиве мовленню представників південного ареалу, насамперед Баварії. Проте у
північній частині Німеччини переважає глухий задньоязиковий фрикативний алофон
[ɣ] [1, с. 249], який проникає у сферу розповсюдження передньоязикового вібранта [r] та
становить провідний орфоепічний варіант фонеми /r/ німецького національного варіанта
німецької мови.
Аналогічно німецькому національному варіантові, функціонування увулярної
щілинної

/r/

в

австрійському мовленні

характеризується

значним

алофонічним

варіюванням. Спектр властивих австрійській вимові реалізацій сонорної /r/ представлений
передньоязиковим вібрантом [r], увулярним дрижачим [ʀ], задньоязиковим фрикативним
[ʁ], а також вокалізованим [ɐ] [2, c. 244]. Однак функціональне навантаження наведених
варіантів приголосної /r/ виявляє розходження з німецьким вимовним стандартом.
Так, у превокальному та інтервокальному положенні для австрійського варіанта
типовий вільний розподіл передньоязикового [r] й увулярного [ʀ] вібрантів, наприклад
Rest [rɛst] / [ʀɛst], Herrin [ˈhɛrin] / [ˈhɛʀin]. Натомість задньоязиковий фрикативний [ʁ]
відзначається дистрибутивними обмеженнями, варіюючи з вібрантами [r], [ʀ] всередині
слова перед приголосним: Hirt [hiʁt] / [hiʀt] / [hirt] [2, c. 244]. Поствокальна позиція
наприкінці складу сприяє вокалізації чи елізії сонорної /r/, яка зумовлює компенсаторне
подовження попередніх голосних, приміром Bart [ba::t].
Укладачі словника „Deutsches Aussprachewörterbuch― (2009) відмічають поширення
в мовленні австрійців увулярного вібранта [ʀ], який поступово витісняє передньоязиковий
дрижачий [r], набуваючи значення провідного алофона приголосної /r/ австрійського
національного варіанта [2, с. 244].
Подібно німецькому та австрійському національним варіантам, увулярна щілинна
фонема /r/ виявляє у німецькій мові швейцарського ареалу низку консонантних алофонів:
передньоязиковий вібрант [r], увулярний дрижачий [ʀ], дзвінкий [ʁ] і глухий [ɣ]
задньоязикові

фрикативні [2, с. 266].

Втім,

вибір

певного

варіанта

сонорної

/r/

детермінований діалектною приналежністю мовця. Проте найбільш розповсюдженою
консонантною реалізацією сонорної /r/ у швейцарському стандартному мовленні є
передньоязиковий дрижачий вібрант [r], який становить провідний орфоепічний варіант
фонеми /r/ швейцарського національного варіанта.
На

відміну від

німецького й

австрійського

національних

варіантів,

які

відзначаються очевидною тенденцією до вокалізації консонантних алофонів сонорної /r/
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після голосних монофтонгів, у швейцарській вимові варіанти увулярної щілинної фонеми
/r/ зберігають консонантний характер в усіх фонетичних позиціях: Meer [ˈme:r], erleben
[ɛrˈle:bən] [4, c. 178].
Таким чином, попри ідентичність алофонічного варіювання увулярної щілинної /r/
в усіх трьох національних варіантах німецької мови, розподіл і функціональне
навантаження факультативних реалізацій сонорної /r/ виявляє певну національну
специфіку, зумовлену переважним вживанням глухого задньоязикового фрикативного
алофона [ɣ] у німецькому варіанті, увулярного вібранта [ʀ] в австрійському варіанті, та
передньоязикового дрижачого [r] у швейцарському стандартному мовленні.
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Stepanova Iryna
(Vinnytsia)

TEACHING TERMINOLOGY TO ESP STUDENTS

ESP courses in modern Ukrainian Technical Universities are aimed at developing the
language skills that would allow the future engineers and experts to use the language efficiently
in their professional activities. First of all it presupposes the first-rate skills in efficient reading
scientific and technical texts in the original. To achieve that Technical University graduates
should be taught the peculiarities of sci-tech text organization and scientific functional style in
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general. Perhaps the most relevant thing here is the abundance of terms, i.e. lexical elements
used in specialized fields being generated in such fields or modified from elements already
existing in other fields.
Teaching terminology may include the compilation, description and presentation of
terms.
• Compilation of terms: preparation of lists with terms belonging to a certain subject, according
to a previously established methodology.
• Description of terms: definition or definitions of each term (semantic focus) and description of
the elements composing the term and its generation process (morphological focus).
• Presentation of terms: preparation of vocabularies.
In lexicology, the ―term‖ or ―terminological unit‖ is the meaning unit made up of one
single word (simple term) or several words (complex term) and represents a concept in an
univocal way in a specific semantic field. From this definition, we can understand that a term is a
specialised word in relation to its meaning and the field in which it is used. It is considered in
that way when used in a certain context in which it takes the function of a ―term‖.
Terms can be more or less complex lexical units that are generated through the following
processes:
• The extension of the meaning of a word in the standard language (for instance, ―mouse‖ in
computing terminology is a device that allows the user to interact with the computer).
• Generation of a phrase that functions as a whole with one specialized meaning
(superconducting magnet).
• Symbolic expressions, as chemical element symbols or chemical and mathematical formulas.
• Abbreviations and acronyms.
The border line between word and term is drawn by the use of the lexical unit in a
specialized field of knowledge with a specialized meaning or not. That is why a certain level of
specialized knowledge is needed to recognise a term (we will only know that mouse is a term if
we know the computing). The characteristics of a text –communicative purpose, subject,
specialization grade are also helpful to recognize the presence of terms.
In order to establish the limit between term and word, it is important to know the
characteristics of terms in a specialized language which are precision, emotional neutrality and
stability over time.
There are variations in the use of terms depending on the specialization grade of the
discourse. The terminological density, which means, the amount of terms in a text is conditioned
by the kind of discourse:
• Specialised discourse: aimed a experts (there are different specialization levels).
127

• Didactic discourse: aimed at education.
• Informative discourse: aimed at people without a specialized knowledge of the subject.
The amount of terms used will be very different in these discourses. The level of
competence of the text users on the subject presented increases in accordance with the amount of
terminologies used. In this way, the specialised communication requires the terminology to be
adapted to each type of text. This type is determined by the quantity of information shared
between producer and user of the text and the purpose of the text.
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Stoyko-Gota Svitlana
(Vinnytsya)

UNIVERSITY EXAMS IN INDIA
India has one of the world‘s youngest populations, often called its ―demographic
dividend,‖ yet as the middle class has steadily grown, so has the competition for the limited
places in the country‘s system of higher education.
High school seniors must pass national board exams to graduate from high school. But
those same board exams also serve as the rough equivalent of SATs for students applying to
most programs in many universities, especially in the humanities. However, students applying to
some universities, especially those with technical programs like engineering, must also take
separate entrance exams.
Since admissions are based mainly on board and entrance exams, testing season has
mutated into a period of incredible pressure for students and their families. The pressure is so
intense that leading physicians in the country attribute a sharp spike in patients with high blood
sugar, elevated blood pressure or even heart attacks to rising stress brought on by their children‘s
testing season [1].
The mania over testing underscores a fundamental disconnect in Indian education: even
as elite Indian students have achieved remarkable success studying overseas, the Indian
educational system is widely considered to be failing both the tens of millions of students at the
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bottom, who drop out before high school, and the smaller number at the top, who are competing
for entrance into universities that are too few and too underfinanced.
Education presents such a stubborn problem, especially access to quality education, that
experts warn that the future advantages of India‘s youthful population could become a
disadvantage if the government cannot improve the system rapidly enough to provide more
students a chance at college. Of the 186 million students in India, only 12.4 percent are enrolled
in higher education, one of the lowest ratios in the world [2].
Education reform has become a centerpiece of the Congress government. The federal
Right to Education Act [3], which took effect in 2009, focuses on expanding free and
compulsory education, lowering teacher ratios and a host of other goals, even as the government
continues to separately push forward on a major school construction program.
Higher education presents a problem of quantity and quality. Even as India‘s top students
are world class, most Indian universities are not, with roughly two-thirds of colleges and
universities rated below standard. And the limited number of quality schools is especially
problematic given that 40 million extra students are expected during the coming decade.
This creates incredible competition for entrance into elite universities, especially the
premier science institution, the Indian Institutes of Technology, or I.I.T. In 2008, 320,000
students took the school‘s entrance exams for 8,000 vacancies [4]. Parents and students are
acutely aware of these odds, and aware that multinational corporations and top Indian companies
recruit disproportionately from these schools.
Domestic critics say the emphasis on standardized exams has overly focused Indian
education on rote drilling and test-focused exercises. At present, the government is planning to
eliminate the 10th-grade exams and introduce a grading system to evaluate students, partly to
encourage more creativity and reduce the pressure.
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Столяренко Оксана, Столяренко Олена
(м. Вінниця)
ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Проблема виховання толерантності є однією із найбільш актуальних у сучасному
світі.

Утвердження

принципів

і

норм

толерантності

є

необхідною

умовою

взаєморозуміння між людьми, взаємодії, злагоди, згуртування і консолідації суспільства.
У дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців різних галузей знань
розкриваються різні аспекти толерантності.
Вперше осмислення даної проблеми знайшло відображення у працях Аристотеля,
Платона, Сократа, Конфуція, Тертулліана, Сенеки, а пізніше Дж. Віклефа, М. Кузанського,
Т. Мора, Б. Спінози, М. Монтеня, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Ж. Вольтера, Г. Лейбніца та ін.
Окремі питання розвитку толерантності відображені у працях філософів. Вона уявляється
ними у вигляді форми активного ставлення до світу (В. Золотухін, М. Уолтцер, М.
Бердяєв, Р. Валітова, Ф. Вейс, У. Джеймс, О. Довгополова, П. Кінг, В. Лекторський, К.
Ясперс та ін.). Біологи і медики пояснюють її з точки зору адаптивності (А. Беркет, Р.
Біллінгем, Л. Брентл, П. Медавар та ін.). У морально-етичних дослідженнях вона
представлена у вигляді моральної стриманості (А. Зимбулі та ін.), у дослідників з логіки інтуїтивного уявлення (Є. Зіман, Р. Карнап, Ю. Шрейдер та ін.), у соціологів - це
соціальна якість (Г. Бутигін, Е. Дюркгейм, Г. Зіммель, С. Оксамитна, О. Швачко).
У соціокультурному розумінні, толерантність вважається соціальною якістю
взаємин між людьми, або окремих індивідів, їхніх конгрегацій і груп, що характеризується
установкою на доброзичливе сприйняття «іншого», бажанням не лише зрозуміти, але і,
наскільки це можливо, прийняти його традиції, культуру, переконання, вірування,
інтереси, цінності. При цьому зазначена установка виступає свого роду категоричним
імперативом для суб’єкта будь-якої толерантної поведінки і вчинків, який не визначається
швидкоплинним, тимчасовим або корисливим характером. Толерантним ставленням
можна вважати таке, при якому людина прагне досягти взаєморозуміння та реалізації
своєї мети шляхом узгодженості власної поведінки з діями інших людей, без застосування
будь-яких засобів насильства, примусу чи тиску, а лише за допомогою дискусії,
переконання та взаємної кореляції поведінкових актів [1, с. 48].
В умовах глобалізації, інформаційної революції, активізації міграційних процесів,
розгортання демократичних процесів та інтенсифікації спілкування людей у відкритому
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суспільстві формування такої характеристики як толерантність є необхідною умовою
підготовки людини до життя; без такої здатності соціальні суперечки можуть
розростатись до рівня конфлікту й вирішуватись далеко не демократичними методами.
Особливе

значення

формування

толерантності

має

для

молоді

та

студентів,

життєдіяльність яких характеризується високим рівнем мобільності, міжкультурних
контактів і комунікацій, міжнародних зв‘язків та стосунків.
На думку О. Зарівної, серед основних чинників формування толерантності
студентської

молоді

(культурні

зв‘язки,

академічна

мобільність,

активізація

інформаційного обміну та міграційні процеси), особливого значення набувають мовні
стратегії – особливі навчальні технології, що забезпечують успішне оволодіння
іноземними мовами, а відтак, здатність студентів з різних країн світу розуміти один
одного, виховують у них повагу, формують таку рису характеру (чи світогляду) як
толерантність [3; с.65].
Аналіз результатів наукових досліджень засвідчив, що у сучасних вітчизняних
концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури українського
народу, як оволодіння іншомовною культурою, процес засвоєння світових духовних
цінностей. Наявне соціальне замовлення передбачає не тільки формування у студентів, що
вивчають іноземну мову, необхідних іншомовних навичок і вмінь, але й ознайомлення
засобами мови з культурою інших країн, їх традиціями, історією та сучасністю. Отже,
сучасні мовні стратегії мають бути спрямовані, насамперед на реалізацію остаточних
цілей вивчення іноземних мов, а саме - на навчання спілкуванню, а відтак і формування
толерантності у студентів. Адже без прищеплювання сучасним студентам норм адекватної
мовної поведінки неможливо підготувати їх до іншомовного спілкування і сформувати
належні комунікативні уміння.
Дослідження дієвості основних чинників формування толерантності дозволило
встановити, що толерантне сприйняття людини безпосередньо залежить від її розуміння,
пізнання особливостей її культури, характерних рис особистості, традицій, на яких вона
сформована. Без знання мови забезпечити подібне не лише важко, але й у повному обсязі
неможливо. За посередництвом перекладу (чи перекладача) можна досягти лише
поверхневого розуміння. Глибинні ж пласти у розвитку особистості залишаються поза
межами досягнення. Мова, і тільки мова виявляється тим єдиним засобом, що зближує
людей, забезпечує безпосереднє спілкування та здатність до співробітництва [2, с. 85].
Встановлено, що інноваційний характер процесу покращення якості спілкування
між європейцями з різною мовою та культурним підґрунтям засвідчує необхідність
реформування вітчизняної професійної підготовки
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викладача іноземної мови

у

відповідності з загальноєвропейськими вимогами до мовної освіти. Аналіз стану вивчення
проблеми формування у майбутнього вчителя іноземної мови поняття про стратегічну
компетенцію дозволяє стверджувати, що в українській педагогічній літературі він є
недостатнім хоча б з тієї причини, що широкий загал теоретиків і практиків у галузі мов
лише нещодавно розпочав своє знайомство з структурою параметрів і категорій, які
характеризують сучасний загальноєвропейський підхід до процесу вивчення, викладання
та оцінювання мови та деталізують вимоги щодо здатності користуватися мовою в
контексті міжкультурної комунікативної компетенції та щодо знань, умінь і навичок,
необхідних для цього [3, с. 86-87].
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Стрелков Ігор
(м. Вінниця)

TIPS FOR COMMUNICATING WITH PEOPLE FROM OTHER CULTURES
ESPECIALLY IN BUSINESS

You may never completely overcome linguistic and cultural barriers or ethnocentric
tendencies, but you can communicate more effectively with people from other cultures if you
work at it. Once you‘ve acknowledged that cultural differences exist, the next step is to learn as
much as possible about those cultures in which you plan to do business. You can also develop
general skills for dealing with cultural diversity in your own and in other countries. If you‘ll be
negotiating across cultures, it‘s important to learn how to conduct yourself and what to expect.
Finally, you‘ll want to consider how to handle both written and oral communication with
people from other cultures.
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Learning about a culture
When you‘re preparing to do business with people from a particular culture, you will
find that you can communicate more effectively if you study that culture in advance. Before
Procter & Gamble advertises a new product in another culture, company researchers
thoroughly investigate what people want and need. That way, P&G marketers can shape the
advertising message to the language and customs of the particular culture.
If you are planning to live in another country or to do business there repeatedly, you
might want to learn the language. The same holds true if you‘ll be working closely with a
subculture that has its own language, such as Vietnamese-Americans. Even if you‘re doing
business in your own language, you show respect by making the effort to learn the subculture‘s
language or the language of a neghbouring country with which you are having business ties. In
addition, you‘ll learn something about the culture and the customs of its people. If you don‘t
have the time or the opportunity to learn a new language, at least learn a few words or certain
expressions.
Read books and articles about the culture and talk to people who have done business
with that culture‘s members. Concentrate on learning something about the culture‘s history,
religion, politics, values and customs. Find out about a country‘s subcultures, especially its
business subculture, and any special rules or protocol.
Developing intercultural communication skills
Learning all you can about a particular culture is a good way to figure out how to send
and receive intercultural messages more effectively. However, remember two important points:
First, don‘t expect ever to understand another culture completely. No matter how much you
study German culture, for example, you‘ll never be a German or share the experience of having
grown up in Germany. Second, don‘t fall into the overgeneralization trap; don‘t look at people
as stereotypical ―Italians‖ or ―Russians‖ and then never move beyond that view. The trick is to
learn useful general information and, at the same time, to be aware of and open to variations
and individual differences. This is especially important if you interact with people from a
variety of cultures or subcultures. You may not have the time or interest to learn a lot about
every culture, but you can communicate more effectively if you develop general skills that help
you adapt in any culture.
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Цибуля Марія
(м. Вінниця)
НЕВЕРБАЛЬНИЙ АСПЕКТ У ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ
Паралінгвістичні засоби у драматичних творах можуть бути виражені різними
шляхами через специфічну структуру властиву цьому жанрові. Так, деякі фонаційні
засоби, зокрема вокалізатори, є включеними безпосередньо до мовлення персонажів.
Проте більшість фонаційних та всі кінесичні засоби виражені в п'єсі через авторські
ремарки, які виступають джерелом інформації про паралінгвістичну поведінку персонажа.
Однією з форм прояву в тексті п'єси авторської присутності є ремарки. Ремарка
тлумачиться як "вказівка автора в тексті п'єси (зазвичай в дужках) на вчинки героїв, їх
жести, міміку, інтонацію, на психологічний сенс їх висловів, на темп мови і паузи, на
обстановку. А.Б.Есин відзначає, що відомості про зображений в драмі світ ми отримуємо з
розмов героїв і з авторських ремарок. Відповідно, драма вимагає від читача більшої
роботи фантазії, уміння по скупих натяках уявити собі зовнішність героїв, наочний світ,
пейзаж і тому подібне. Таким чином, ми можемо ще раз відзначити колосальну важливість
ремарок в драматичному творі [1, 209].
Загальний огляд аналізованих творів дозволяє зробити висновок про неоднакову
інтенсивність вживання ремарок різними авторами. Незначне використання ремарок може
бути проявом авторської манери письма, коли автор дозволяє читачеві домислити
конкретні дії персонажів під час діалогу, а при інсценування на режисера та акторів
покладається додаткове завдання створити повнокровний образ лише на основі реплік.
Інші автори, продовжуючи традицію попередників, досить детально прописують у
ремарках рухи персонажів, паузи в мовленні, тон та с особливості вимови тощо.
Проаналізуємо паралінгвістичні засоби декількох п'єс у зв'язку з їх функціональним
навантаженням.
Giorgis: Don’t start. You drive me crazy.
Lear: I’ve driven you crazy – that’s why you’ve taken to perching on the roof.
Georgis: No.
Lear: What then…
(Georgis sighs and turns his back on him.)
Lear: You know what I’m like – how many years?
Georgis: Too many.
Lear: Too many…
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(«His shoes were far too tight» by John Chambers)
Як бачимо в даному діалозі автор не використовує багато ремарок, ми дізнаємося
про складні характери героїв та про їх багатолітнє спілкування через фрази та слова, які
вони використовують. Короткі фрази одного з героїв ілюструють його роздратування та
невдоволення. Крім того, наче для підкреслення цих почуттів автор вживає невеличку
ремарку («Georgis sighs and turns his back on him.»), яка повніше розкриває зміст діалогу.
Clown: Hmmm… (Takes a toy hammer from his bag and chases after Lefty.)
Assistant 1: I can’t believe this. Maybe there are some in the storage room. (Exits
downstage.)
(Grumpy enters and approaches the counter with a cane and carrying a small box.)
Grumpy: Hello?
(Pause.)
Grumpy: (Rings the bell on the counter) Can I get some service?
Assistant 1: (Offstage) One minute, please.
(Pause)
Grumpy: (Bangs on the bell and counter with his cane) Hello? Does anybody actually
WORK here?
(«Customer Service» by Avis and Herb Hasler)
Більшість ремарок в даному уривку передають пересування персонажів, ї рухи, що
мають

пряме

функціональне

призначення,

але

не

несуть

паралінгвістичного

навантаження, хоча й відповідають при цьому інформації повідомленій вербально.
У наведеному прикладі також виявляється специфічне для драматичного твору
передання автором особливостей вимови персонажів (інтонаційного виділення, зміни
тону) за допомогою графем, а не в ремарці (великими літерами передається виділення
слова при вимові.)
George: (Thoughtful) My old mum was dead for two days before anyone noticed. She just
sat there, at the table looking down at her cup of tea.
Brian: (Looking at George in amazement.) And this didn’t give you a clue?
George: Not really. She liked to let it get cool before she drunk it.
Brian: (A bit stunned by the answer.) … Anyway, she ain’t dead yet. I just saw her
moustache twitch. (Rubbing his aching back.)
(«The Box» by Alan Tibbles)
Авторські ремарки у цьому драматичному творі численні та різноманітні. Вони
передають як різні дії персонажів так і паралінгвістичний компонент їх мовлення. Із
ремарок автора ми дізнаємося про емоційний стан (в даному випадку здивування та
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зніяковілість) головних героїв. Загалом слід сказати, що в даній п‘єсі вдало
використовуються паралінгвістичні засоби для розкриття образів членів родини та їх
взаємовідносин. Завдяки поєднанню вербальних та невербальних засобів створюється
ефект повноцінного комунікативного акту, персонажі постають у всій своїй яскравості, як
живі люди. Діалоги та полілоги напружені, емоційні та барвисті.
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Швець Тетяна, Авксентьєва Таміла
(м. Вінниця)
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ КОРЕКТИВНОГО КУРСУ ЯК БАЗОВОГО НАВЧАЛЬНОГО
МАТЕРІАЛУ НА І КУРСІ МОВНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Згідно робочої програми навчання практичного курсу англійської мови на мовному
факультеті починається з роботи над вступним фонетичним корективним курсом.
Беззаперечна універсальність цього курсу полягає в його поліфункціоналності, а
саме в тому, що він:
 дозволяє сформувати стійкі фонетичні навички (артикуляційні та ритмікоінтонаційні) шляхом багаторазового прослуховування та повторення за диктором фонем,
слів з новими звуками, інтонаційних моделей, скоромовок та римівок;
 сприяє розвитку лексичних та орфографічних навичок завдяки написанню
численних тренувальних фонетичних диктантів;
 робить можливим формування мовних та мовленнєвих граматичних навичок та
навичок володіння спеціалізованою термінологією під час роботи над теоретичною
частиною курсу.
Крім того, матеріал та структура корективного курсу дозволяють залучати різні
види та форми роботи, що сприяють розвитку індивідуально-психологічних особливостей
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студентів (уваги, мислення, пам‘яті) та таких мовленнєвих механізмів як аудитивна
пам'ять та мовна здогадка.
Ще однією метою курсу є розвиток вмінь діалогічного мовлення, що досягається в
процесі поетапної роботи над автентичним діалогом-зразком з його наступним
варіюванням та складанням власних діалогів в аналогічних мовленнєвих ситуаціях.
Усі вище перераховані аргументи дають нам право розглядати вступний
фонетичний корективний курс як невід‘ємну базову складову навчального процесу на
початковому етапі навчання на мовному факультеті, що закладає міцну основу для
подальшого успішного вивчення дисциплін теоретичного та практичного курсу
англійської мови та сприяє розвитку у студентів самодисципліни, систематичності в
роботі, волі у досягненні поставленої навчальної мети та реалізації їх творчого потенціалу.

Шролик Ганна
(м. Вінниця)
АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ У
НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Педагогічними умовами, які мають сприяти формуванню готовності майбутніх
учителів іноземної мови до педагогічної взаємодії з учнями в навчальній діяльності, є, на
нашу думку, такі:
-

формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів

іноземної мови відповідно до принципів контекстного підходу - реалізується через надання
змісту навчального матеріалу професійно значущої тематики, використання знань і
навичок іншомовного спілкування в ситуаціях, які є максимально наближеними до
ситуацій реальної взаємодії педагога й учнів у навчальній діяльності;
-

організація освітнього мікросередовища на засадах суб’єкт-суб’єктних

відносин викладача зі студентами, де студент займає активну суб‘єктну рефлексивну
позицію, широко використовуються творчі завдання та моделювання ситуацій навчальної
діяльності;
- активізація когнітивної та комунікативної діяльності студентів засобами
інноваційних технологій передбачає необхідність застосування методів, що дозволяють
конструювати навчання як продуктивну творчу діяльність і викладача, і студентів,
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пов‘язана із досягненням соціально повноцінного продукту на всіх етапах навчальновиховного процесу, спочатку в індивідуальній самоорганізованій роботі, а потім у
спільній взаємодії.
Відповідно до визначених умов нами було розроблено та обґрунтовано модель
реалізації підготовки майбутніх учителів іноземної мови до педагогічної взаємодії з
учнями в навчальній діяльності, яка має за основу методику, що базується на суб‘єктному,
компетентнісному й контекстному підходах до педагогічної взаємодії, спрямована на
розвиток психологічної, інтелектуальної та технологічної здатності до педагогічної
взаємодії. Задля досягнення достатнього та високого рівнів готовності, впроваджувався
алгоритм з трьох кроків: Крок 1 – на етапі ознайомлення відбувається вивчення матеріалів
методичного портфоліо, проходження психологічних тестів та методик з наступним
аналізом. Особливістю є те, що більша частина автентичного матеріалу вводиться та
опрацьовується іноземною мовою. Студенти одержують зразки, а потім завдання
підібрати додатковий матеріал самостійно, переглядають записи уроків вчителів та
студентів-практикантів. На цьому етапі робота відбувається в режимі викладач-студент,
викладач-група. Основним етапом є другий. Крок 2 – відтворення, під час якого
проходить активне апробування запропонованих засобів, прийомів та форм в процесі
презентації власних фрагментів уроку іноземної мови, розробка власного креативного
навчального продукту, складання типологічної карти помилок, оцінка роботи колег,
взаємне навчання в режимі студент-студент, студент-група. В процесі вивчення курсу
викладання методики іноземних мов широко застосовуються фахово-лінгвістичні знання
та інноваційні технології, що спонукають студентів до активної взаємодії між собою.
Третій етап – Крок 3 включає актуалізацію та інтеріоризацію набутих знань, умінь та
навичок в процесі проведення міні-уроків англійської мови за участі колег-студентів,
оцінку досягнень один іншого за шкалою розвиненості компетенцій, рефлексію та
розробку подальшої стратегії самовдосконалення. Акцент робиться на необхідності
будувати навчальну стратегію на основі компетентнісного та контекстного підходів,
орієнтуючись не лише на результати навчання, а й на формування певного типу
особистості та професіонала, на оволодіння ним способами втілення набутих
компетентностей у професійній діяльності.
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Штифурак Анатолій
(м. Вінниця)
СУЧАСНІ ІМЕРСІНІ ПРОГРАМИ
Імерсія - це метод викладання другої мови, коли навчальні предмети в школі
викладаються мовою, яка не є рідною для учнів.
За допомогою цього методу, учні вивчають шкільні предмети, такі як математика,
фізика, природничі науки досліджень іноземною мовою. Основна мета цього методу
полягає в формуванні двомовності, іншими словами, розвивати в учнів комунікативну
компетенцію, або, в ідеалі, наблизити володіння іноземною мовою до рівня володіння
рідною. Додаткові цілі - це когнітивні переваги білінгвізму [2].
Причини впровадження імерсійних програм можуть бути різними залежно від
країни або регіону де вони починають використовуватись. Серед типових причин варто
виділити мовний конфлікт, історичні чинники, мовну політику чи громадську думку. Крім
того, імерсійні програми можуть набувати різних форм, які є поєднанням таких чинників:
- час, який присвячується вивченню загальноосвітніх предметів іноземною мовою;
- тому чи беруть участь в роботі носії мови, яку вивчають;
- вік учасників навчального процесу;
- того, які навчальні предмети вивчаються іноземною мовою
- того чи іноземна мова вивчається учнями як навчальний предмет [1].
Під час роботи за програмами повної імерсії, майже 100% навчального часу
викладання ведеться іноземною мовою. Така організація навчального процесу ставить за
мету опанувати академічну лексику мови, що вивчається на якомого досконалішому рівні,
вивчити сам навчальний предмет та долучити дітей до розуміння та цінування культури
народу, мова якого вивчається. Цей тип програми, як правило, є послідовним,
кумулятивним, безперервний, орієнтований на досконале володіння мовою. Навіть після
навчання за такою програмою учні можуть повернутись до вивчення того ж навчального
матеріалу рідною мовою.
Під час навчання за частковими імерсійними програмами, близько половини
навчального часу присвячується навчанню шкільних предметів іноземною мовою. Цілями
такої організації навчального предмету є функціонально володіти другою мовою в межах
матеріалу, який вивчається іноземною мовою, опанувати навчальний матеріал та
сформувати уявлення про іншу культуру, але в меншій мірі, аніж під час навчання за
повними імерсійними програмами.
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Під час навчання за програмою вивчення іноземної мови у молодших класах, що
базується на вивченні навчального матеріалу (content-based foreign languages in elementary
schools), близько 15-50% навчального часу викладання ведеться іноземною мовою, і крім
того іноземна мова вивчається як навчальний предмет. Цілями програми є формування
уміння аудіювання, говоріння, читання та письма іноземною мовою, навчальний матеріал
використовується як засіб для опанування іноземною мовою, а також розуміння та поваги
до іншої культури [4].
Важливим аспектом, що впливає на навчальний процес та його кінцеві результати є
вік з якого діти починають працювати за імерсійними програмами. Таким чином
розрізняють три основних групи:
- ранні імерсійні програми, коли навчання розпочинається у віці від 4 до 6 років,
тобто ще у дитячому садку або в першому класі;
- відтерміновані ранні імерсійні програми, коли діти розпочинають вивчення мови
з 2 року навчання у школі;
- пізні імерсійні програми, коли вивчення мови за імерсійними програмами
розпочинається в середніх класах [3].
Вибір тієї чи іншої моделі імерсійної освіти зумовлений умовами роботи та цілями,
які керівництво навчального закладу ставить на початку впровадження імерсійної
програми.
Використана література
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Якубенко Ірина
(м. Київ)
ІНТЕНЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ МОДЕЛІ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНУВАННЯ
СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Людина завжди здійснює мовленнєву діяльність з певною метою. Відповідно до
інтенції висловлення відбувається розподіл інформації: від вже відомої (теми – Т) до нової
(реми – R). Інформаційну структуру речення (актуальне членування) людина будує за
певною схемою. Така модель актуального членування речення – це знаковий образ, спосіб
типізованої мовленнєвої реалізації структури речення з певним складом та розташуванням
компонентів актуального членування відповідно до комунікативного завдання речення.
Метою моделювання є здійснення комунікації, передачі інформації від адресанта до
адресата з можливим впливом на останнього або спонуканням його до певної дії.
У результаті дослідження нами було встановлено, що одну і ту ж модель
актуального членування складнопідрядного речення можна застосовувати у різних
комунікативних

ситуаціях.

Наприклад,

модель

(T-R3-R2-R1),

[R],

інтенційну

спрямованість якої ми визначили як ―докір‖ або ―висміювання‖. Проілюструємо її
літературним прикладом із оповідання ―die Lücke‖ автора Terezia Mora. Матір головного
героя боксера-початківця у маленькому містечку всі вважають за божевільну. Захищаючи
матір від насмішок мешканців та недоброзичливих відгуків про неї, хлопець сам стає
об‘єктом нападок. При поясненні актуального членування моделі нами застосовувались
такі символи: для позначення теми – T, для позначення основної реми – R, для позначення
додаткових рем – R3, R2, R1 головне речення позначається як […], а підрядне – як (...).
Wie deine verrückte Mutter, in der Öffentlichkeit, mit den anderen Greisinnen in Weiß,
so wirst du enden [7:88].
Ця модель представлена гіпотаксисом з підрядним реченням із темою та
багатокомпонентною ремою (R3 – verrückte Mutter, R2 – in der Öffentlichkeit, R1 – hmit den
anderen Greisinnen in Weiß), а постпозиційне підрядне речення є суто рематичним (so wirst
du enden – головна рема), знімає інформаційне напруження, що створилося на початку
речення. До вказана моделі відносяться комунікативно-насичені речення. Комунікативнонасиченими є і ті речення, які, маючи склад теми та реми, можуть включати велику
кількість складів рем (додаткових рем). Найважливіша інформація знаходиться у
головному реченні, його постпозитивне розташування та контекст вказують на це.
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Наступний приклад демонструє інтенційну спрямованість ―докір‖ вищезазначеної
моделі. У однієї із головних героїнь того ж оповідання ―die Lücke‖ двоє дорослих синів.
Але для матері вони завжди залишаються дітьми і іноді їй так хочеться обійняти їх,
притиснути до себе, як у дитинстві. Та дорослим чоловікам таке обходження із ними не
імпонує і вони намагаються відсторонитися за що й отримують докір матері.
Und wenn ihr endlich sauber seid und einem nicht überall Schleim an der Finger klebt,
wenn man euch aufaßt, sagt ihr: Faß mich nicht an, Mutter [7:96].
У препозитивному підрядному реченні умови зосереджена тема Т – Und wenn ihr та
третя додаткова рема R3 – endlich sauber seid, друга додаткова рема R2 – und einem nicht
überall Schleim an der Finger klebt, перша додаткова рема R1 – wenn man euch aufaßt і
головна рема у головному реченні у постпозиції R – sagt ihr: Faß mich nicht an, Mutter.
Отже, вибір моделі актуального членування речення для реалізації певного
іллокутивного акту відбувається з урахуванням інтенції мовця. В залежності від мети
висловлення здійснюється і вибір засобів актуалізації інформації у реченні. Окремі
моделі можуть використовуватися у одній і тій самій мовленнєвій ситуації, однак одна і
та ж модель може бути універсальною і застосовуватися у декількох мовленнєвих
ситуаціях.
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СЕКЦІЯ СТУДЕНТІВ
Бабак Катерина
(м. Вінниця)
ПОНЯТТЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ: ВИКОРИСТАННЯ ЦИТАТ ТА АЛЮЗІЙ
У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
Результатом сучасного етапу розвитку лінгвістики тексту є закономірне звернення
до феномену інтертекстуальності, який визнається умовою існування будь-якого тексту, а
також критичне осмислення існуючих підходів до вивчення цього явища. Теоретичні та
філософські положення постмодернізму знаходять своє відображення в рамках
лінгвістики тексту, а вироблена методика оцінки постмодерністських текстів (що
висвітлюється у роботах R. Barthes, G. Deleuze, J. Derrida, F. Guattari, M. Foucault, J.
Kristeva, J. Lacan) застосовується при аналізі художніх текстів найрізноманітніших епох і
полягає у виявленні в них алогізму, непомічених практик минулого, закріплених у мові у
формі неусвідомлюваних розумових стереотипів.
Знищення меж тексту, породження ―універсуму текстів‖, ―загального тексту‖,
розчинення суб'єктивності автора в створюваному ним тексті і ―текстуалізація‖ дійсності
та історії призводять до сприйняття людської культури як єдиного ―інтертексту‖ [4, 447].
Погляд на художній текст як на модель для розуміння й усвідомлення світу [2, 15]
дає можливість розглядати інтертекстуальність як одну з парадигмальних рис сучасної
лінгвістики тексту поряд з експансіонізмом, антропоцентризмом, функціоналізмом й
експланаторністю (згідно з роботами таких вчених як В.З. Демьянков, С.Н. Денисенко,
О.С. Кубрякова, О.М. Кагановська), а також як необхідну умову існування будь-якого
тексту.
Широко розповсюджений в наші дні термін «інтертекстуальність» завдяки своїй
популярності використовується в багатьох галузях і зміст, який і нього вкладається
авторами,

значно

варіює.

Це

викликано

тим,

що

з

необхідністю

вивчення

інтертекстуальності зіткнулися багато вчених у різних галузях мовознавства та
культурології, але вони по-різному підходять до вивчення даного явища.
Термін інтертекстуальність введено у лінгвістичний ужиток постструктуралісткою
Юлією Крістєвою у 1966 році. Дослідниця зробила спробу синтезувати структуралістську
семіотику Фердінанда де Сосюра – його вчення, як знаки набувають свого значення
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всередині структури тексту, – з діалогізацією М. М. Бахтіна – з його дослідженням
багатозначності значень, чи «гетероглосій» у кожному художньому тексті і слові [2, 228].
У свою чергу в 1968 році відомий літературознавець та дослідник Р.Барт
проголосив «death of the author» (смерть автора) і «birth of the reader» (народження читача).
Вивчаючи інтертекстуальність із семіотичної точки зору, він запропонував канонічне
тлумачення інтертексту. Засадничим для цього тлумачення є твердження, що кожний
текст є інтертекстом, інші ж тексти присутні в ньому на різних рівнях у краще чи гірше
розпізнаних формах: інтертекст — це «текст у тексті». Кожний текст є новим полотном,
зітканим зі старих цитат. Уривки культурних кодів, формул, ритмічних структур — усі
вони присутні в тексті, перемішані в ньому [1, 378].
Для Р. Барта кожен твір має свій «текст», залежить від нього й без тексту існувати
не може, як не може «існувати кометний шлейф без комети», при цьому відношення твору
до тексту завжди носить активний характер [1, 380], тобто поєднує явища різних культур,
розвивається та синтезує нові поняття, що визначаються як авторські нововведення.
Проявами інтертекстуальних зв‘язків прийнято вважати: запозичення і переробка
тем і сюжетів, явне та приховане цитування, переклад, плагіат, алюзію, парафразу,
наслідування, пародію, інсценування, екранізацію, використання епіграфів, ремінісценцію
[3, 451].
У

свою

чергу

Н.

Пьеге-Гро

використовує

наступну

класифікацію

інтертекстуальних зв‘язків:
1) Тип відношення співприсутності, куди відносить цитату, референцію, плагіат,
алюзію;
2) Тип відношення деривації, основними видами якої вважає пародію та бурлескну
травестію, а також стилізацію [3, 431].
Говорячи про власне явище інтертекстуальності, слід розмежовувати цитати та
алюзії. Їх прийнято визначати як найбільш поширені види прояву інтертекстуальних
зв‘язків. Цитата – це точне або дещо трансформоване відтворення зразка. Це одне із
основних понять інтертекстуальності, хоча так само, як й інтертекстуальність, не є
однозначним, тому воно привертає увагу дослідників, які намагаються подати своє
розуміння цитати як текстового феномену в системі координат інтертекстуальності.
Так, Р. Барт уважає цитатою будь-яке запозичення будь-якої частини тексту-донора
текстом-реципієнтом: «Я насолоджуюся цією владою словесних виразів, коріння яких
переплутались абсолютно довільно, так що більш ранній текст виникає з більш пізнього»
[1, 382]. Саме таке вільне розуміння цитати, яка не відрізняється нічим від не-цитати,
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привело його до формулювання максималістської версії теорії інтертекстуальності, за
якою «весь текст – це цитата без лапок» [1: 379].
На відміну від Р. Барта, М. Ямпольський у визначенні цитати спирається на більш
стримані й конструктивні концепції Л. Женні і М. Риффатерра, визнаючи цитатою не
всяке запозичення, а тільки те, яке має структурну подібність до відповідних фрагментів
тексту-донора. Отже, усупереч твердженню Барта, виходить, що весь текст не може бути
«розлапкованою цитатою» [1: 380]. Цитата – це аномалія, яка, на думку Ямпольського,
блокує розвиток тексту, «коли фрагмент не може одержати достатньо вагомої мотивації із
логіки оповіді, він перетворюється в аномалію, яка для своєї мотивації змушує читача
шукати іншої логіки, іншого пояснення, ніж те, яке можна здобути із самого тексту. І
пошук цієї логіки спрямовується за межі тексту, в інтертекстуальний простір» [1: 380].
Алюзія – запозичення лише певних елементів претексту, за якими їх можна
впізнати в тексті-реципієнті, предикація вже тут відбувається по-новому. У випадку алюзії
запозичення елементів відбувається вибірково, а ціле висловлювання або рядок претексту,
які співвідносяться з новим текстом, присутні в ньому ніби «за текстом» – тільки
імпліцитно.
Н. Фатєєва вважає, що у випадку цитації автор переважно експлуатує
реконструктивну інтертекстуальність, реєструючи спільність «свого» і «чужого» текстів,
а у випадку алюзії на перше місце виходить конструктивна інтертекстуальність, мета якої
організувати запозичені елементи у такий спосіб, щоб вони виявилися вузлами зчеплення
семантико-композиційної структури нового тексту [5, 13].
Цікавими щодо алюзії є міркування Н. Пьєге-Гро, де вона посилається на Ш.
Нодьє: «Алюзію також часто порівнюють із цитатою, але на зовсім інших підставах; вона
позбавлена буквальності й експліцитності, тому видається чимось більш делікатним і
витонченим» [3, 432]. Суть у тому, що алюзія по-іншому діє на пам‘ять й інтелект читача,
не порушуючи при цьому неперервності тексту.
На нашу думку, місцем взаємоорієнтації та взаємодії текстів, коли будь-який з них
може бути прочитаний як продукт включення й трансформації багатьох інших текстів, є
культурно семіотичний універсум. Саме в такому просторі ми можемо говорити про
інтертекстуальність як «текст у тексті» й «текст між текстами». При комунікативному
підході інтертекстуальність можна розуміти як дискурсивну категорію, що вказує на
рекурсивний та прокурсивний зв‘язки тексту з культурою, що реалізується у вигляді
включення в текст різних мовних засобів, які будь-яким чином є культурно значущими, а
під кутом зору лінгвосеміотики — як «нероздільний сигнал у знаковому просторі
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культури» [3, 452], який при посиланні на нього в іншому тексті розвиває закладену в
нього попередньо семіотичну ситуацію в тому тексті, у який він уводиться.
Отже, проаналізувавши різні підходи дослідників до визначення терміну
інтертекстуальності, а також звернувши увагу на найпоширеніші види прояву
інтертекстуальних зв‘язків, а саме цитати та алюзії, ми дійшли висновку, що розгляд суті
поняття інтертекстуальності у контексті взаємозв‘язку текстів між собою потребує
подальшої розробки в напрямі акцентування лінгвістичного аспекту цього питання.
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Бабенко Вікторія
(м. Вінниця)
ОСНОВИ НАВЧАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ
Усне мовлення – це слухове сприймання певної інформації. За допомогою усного
мовлення спілкування і обмін думками відбувається безпосередньо між людьми. В усному
мовленні вживається побутова й діалектна лексика, слова розмовно-просторічного
характеру, своєрідні фразеологізми [1].
Синтаксична будова усної мови характеризується тим, що в ній здебільшого
вживаються прості речення, часто – неповні. У складних реченнях переважає сурядність.
Зв‘язок речень переважно безсполучниковий. Рідко вживаються дієприкметникові й
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дієприслівникові звороти. Речення усної мови часто не вкладаються в звичайні
синтаксичні рамки. Усне мовлення має низку особливостей, зумовлених саме усною
формою її існування. Вплив форми існування мови настільки великий, що ці особливості
виявляють себе незалежно від ступеня присутності в мовленні мовленнєвих чи книжних
елементів. Для мовця усне мовлення може бути як підготовленим (доповідь, лекція), так і
непідготовленим (розмовне мовлення) [3].
В усному мовленні широко використовуються додаткові засоби висловлення:
інтонація, жести, що надають відтінок переконливості та емоційності. Звичайна сфера
застосування усного мовлення – бесіда, розмова. Усна форма мови, обумовлена
безпосередністю спілкування, є єдиною формою існування розмовної мови. Усне
мовлення може бути у формі діалога або монолога. Діалогічне мовлення – це розмова
двох або кілька осіб, висловлювання кожної з яких, як правило, характеризується
стислістю. Монологічне мовлення – це мовлення для самого себе або для слухачів,
характеризується граматичною розгорненістю і складністю [4].
Будь-яке спілкування діалогічне за своєю суттю. В ньому завжди приймає участь
дві сторони: не тільки той, хто говорить, але й той, для кого говориться. Це відповідно
означає, що не існує висловлювань, які б не були зворотними, цілеспрямованими, не існує
говоріння в пустоту. Тому поділ на "монологічне" та "діалогічне" мовлення досить
умовний.
Звичайно, монологічне висловлювання (висловлювання однієї людини об'ємом
більше 2-х фраз, тобто більше фразової єдності до цілого тексту) має особливі структурні
характеристики:
- по-перше, безперервний характер висловлювання, для чого важлива певна
психологічна налаштованість того, хто говорить. Учитель повинен пам'ятати про це та не
порушувати цю налаштованість, адже "монолог - це перш за все підвищене навантаження
на пам'ять (оперативну та довготривалу), мислення та мововиробничі механізми людини"
(В.Л. Скалкін);
- по-друге, логіка та зв'язність висловлювання, яке виражається в тому, що у
понадфразовій єдності, як правило, фрази поєднані змістовно і структурно. Саме тому
монологічне висловлювання не є сума відповідей на ряд запитань. В ньому завжди є деяка
ключова "фраза", останні ж розвивають її ідею, пояснюють її, доповнюють,
обґрунтовують і т.д. Для навчання дуже важливо знати, як розгортаються висловлювання
різних типів, щоб закономірності їх структури покласти в основу навчання;
- по-третє, смислова завершеність висловлювання, що пов'язано з його
комунікативною спрямованістю з мовленнєвим завданням того, хто говорить.
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Монологічно мова використовується з різною комунікативною метою: для
повідомлення інформації, для впливу на слухачів шляхом переконання, для спонукання до
дії або його запобігання. При визначенні видів монологічного мовлення з навчальною
метою виділяють види за ступенем підготовленості (підготовлена, частково підготовлена і
непідготовлена мова). Основні різновиди підготовленого монологу - лекція, виступ,
повідомлення, як правило, готуються заздалегідь. Методика навчання мови повинна
забезпечити навчання всім видам монологічного мовлення.
Діалогічне мовлення характеризується певними комунікативними психологічними
й лінгвістичними особливостями. Діалогічне мовлення – це процес взаємодії двох або
більше учасників спілкування. Тому в межах мовленнєвого акту кожен з учасників по
черзі виступає як слухач і як мовець.
Діалогічне мовлення, як і монологічне, характеризується зверненістю. Спілкування,
як правило, проходить у безпосередньому контакті учасників, які добре обізнані з
умовами в яких відбувається комунікація. Діалог передбачає зорове сприйняття
співрозмовника й певну незавершеність (еліптичність) висловлювань, що доповнюються
позамовними засобами спілкування (мімікою, жестами, контактом очей, позами
співрозмовників). З їх допомогою мовець виражає свої бажання, сумніви, жаль,
припущення. Кожна людина по-своєму і за допомогою різних жестів виражає ці почуття,
тому для розуміння змісту висловлювання їх необхідно знати та вміти використовувати.
Отже, усне мовлення - найважливіша форма існування мови як засобу комунікації;
воно має багатогранну структурну і комунікативну специфіку, свої особливості порівняно
з писемним мовленням, функціонує в багатьох різновидах у всіх сферах нашого життя [2].
Використана література
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Бабій Тетяна
(м. Вінниця)
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОГО ТЕСТУ
Тестування як специфічний спосіб вимірювання іншомовної компетенції тих, хто
вивчає чи володіє іноземною мовою, має велике поширення в сучасній вітчизняній та
зарубіжній методиці викладання іноземних мов. Особливого значення воно набуває зараз
у зв‘язку з розпочатою в нашій країні стандартизацією рівнів підготовки з іноземної мови
у середній та вищій школі. Проте, незважаючи на визнання важливої ролі тестування у
навчанні іноземної мови, слід констатувати, що воно не стало невід‘ємним компонентом
процесу навчання іноземної мови в усіх освітніх закладах країни. Разом з тим варто
зазначити, що в освітніх системах розвинених країн тестування вже давно посідає
центральне місце у навчанні, виконуючи основну функцію визначення рівня успішності в
оволодінні ІМ [3, с.24].
Широкому використанню тестів у нашій країні перешкоджає, по-перше, недостатнє
знання викладачами та адміністраторами принципових положень теорії та практики
тестування. Для ліквідації цієї причини необхідне серйозне ознайомлення широкого
педагогічного загалу з цими положеннями. По-друге, проблема тестування є методичним
феноменом, чутливим до змін, що постійно відбуваються в суміжних науках, і який реагує
на перетворення в суспільному житті. Врахування цих змін і перетворень спонукає до
постійного оновлення підходів до вирішення проблем тестування. Зарадити цьому можуть
сучасні вимоги до розробки тестів, їх проведення, обробки результатів та їх інтерпретації
[3, с.21].
Одним з останніх підходів до застосування тестового контролю є комунікативний
підхід. Він характеризується новим осмисленням об‘єктів контролю. Так, було доведено,
що володіння іноземною мовою як засобом спілкування відбувається завдяки
комунікативній компетенції. Враховуючи це, Лайел Бахман [1] запропонував модель
іншомовного спілкування в умовах тестування, концепція якої визначає комунікативну
компетенцію одночасно як об‘єкт, і як засіб визнання рівня володіння тестованим
іноземною мовою.
Згідно з твердженням дослідника Коккоти В., тестовий контроль (або тестування)
означає у вузькому смислі використання і проведення тесту, в широкому – сукупність
етапів планування, складання і випробування тестів, обробки та інтерпретації результатів
проведення тесту [2, с.22].
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У навчанні іноземної мови в ЗНЗ загалом застосовується лінгводидактичне
тестування.

Як

зазначає

Коккота

В.,

лінгводидактичним

тестом

називається

«підготовлений відповідно до певних вимог комплекс завдань, які пройшли попереднє
випробування з метою визначення якісних показників і які дозволяють виявити в
учасників тестування рівень мовної та/або комунікативної компетенції та оцінити
результати тестування за заздалегідь встановленими критеріями» [2, с.197-199].
Основними показниками якості лінгводидактичного тесту є: валідність, надійність,
диференційна здатність, практичність та економічність. Охарактеризуємо кожен з
зазначених показників детальніше.
Валідність – характеристика тексту, яка показує, що саме вимірює тест і наскільки
ефективно він це вимірює. Валідність тесту означає придатність для визначення рівня
володіння певними іншомовними мовленнєвими навичками і вміннями. Надійність –
необхідна умова валідності тесту. Надійність тесту визначається стабільністю його
функцій як інструмента вимірювання. Надійний тест дає однакові результати при
повторному застосуванні.
Щодо диференційної здатності, то це ще одна з характеристик тесту, яка вказує на
здатність даного тесту виявляти встигаючих і невстигаючих тестованих, тобто з достатнім
і недостатнім рівнем володіння іншомовними навичками та вміннями. Ще один критерій
до тесту, практичність, визначає:
а) доступність та посильність інструкцій тесту і змісту тестованих завдань для
розуміння тих, хто виконує тест;
б) простота організації проведення тестування в різних умовах;
в) простота перевірки відповідей і визначення результатів та оцінки.
Такий критерій, як економічність, є характеристикою тесту, яка передбачає
мінімальні витрати часу, зусиль і коштів на підготовку тесту від планування до видання.
Література
1. Квасова О.Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь: Навчальний
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Бобошко Альона
(м. Вінниця)
ПРОБЛЕМА ГЕРОЯ У РОМАНІ ДЖ. Д. СЕЛІНДЖЕРА «НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ»
В історії літератури знайдеться небагато прикладів, коли письменник здобув собі
ім‘я лише одним твором, чи, ставши відомим, добровільно обрав долю відлюдника. Проте
саме так можна сказати про Джерома Девіда Селінджера, «найзнаменитішого невидимого
письменника» , і його твір «Над прірвою у житі».
Актуальність дослідження. Інтерес до образу головного героя в романі «Над
прірвою у житі» зумовлений появою значної кількості досліджень, присвячених вивченню
творчості Дж. Селінджера (Покальчук Ю.В., Галинська І.Л., Таратута С.Л. та ін.).
Мета роботи полягає у визначенні проблеми головного героя у романі
Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі».
Виклад основного матеріалу. Поняття «відчуження» має широке значення, яке
розглядається в різних сферах діяльності людини.
Проаналізувавши праці вищезгаданих науковців, зауважимо, що більшість із них
дотримуються думки, що відчуження – позиція особи щодо суспільства, в якому вона
почувається зайвою, самотньою. Це виражається у відповідних переживаннях суб‘єкта:
почутті відособлення, самотності, заперечення та втрати «Я», прагненні ізолюватися від
інших людей [1].
Більшість романів Дж. Селінджера сконцентровані навколо одного головного героя
– молодої людини, яка вступає в доросле життя. Його герой віддаляється від суспільства і
конфліктує зі світом фальшивих цінностей, бунтує проти усталених принципів дорослого
життя. Проблема відчуження зводиться до ствердження, що відчуженими почуваються
лише люди тонко організовані, наділені багатою уявою, які глибше відчувають відтінки
людських відносин.
Опрацювавши художній текст та теоретично-критичний матеріал, зауважимо, що
головний конфлікт в романі «Над прірвою у житі» лежить не в сфері дій, а в сфері ідей,
думок. Неприйняття Голденом американського статусу життя

– це передусім

психологічний конфлікт між духовною цілісністю підлітка і деградуючою розбещеністю
суспільства. Відповідно до задуму автора, увага читача спрямовується передусім на
психологічні реакції героя, а не на його вчинках. Це явище характерне для всіх творів, де
описується відчуження людини в сучасному суспільстві [2].
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Висновки. Отже, проаналізувавши нонконформістські погляди Голдена Колфілда
зауважимо, що проблемою головного героя роману Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у
житі» є відчуження від суспільства, заперечення моральних норм свого часу, бунт проти
усталених принципів дорослого життя. Слід зазначити, що проблема, поставлена в романі,
набагато ширша, ніж індивідуальна проблема молодої людини. Це водночас і проблема
соціального і морального типу життя всього сучасного суспільства.
CПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Летягова Т.В. Тысяча состояний души: краткий психолого-филологический
словар / Т.В. Летягова. – М., 2006. – 424 с.
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Бобошко Юлія
(м. Вінниця)
ПРОБЛЕМА ЗМІНИ ПОКОЛІНЬ І ЦИВІЛІЗАЦІЙ В РОМАНІ
Г. МАРКЕСА «СТО РОКІВ САМОТНОСТІ»
Габріель Гарсіа Маркес – один із найпомітніших і найцікавіших письменників
XX століття,

лауреат

Нобелівської

премії

з

літератури

1982 року,

представник

літературного напряму «магічного реалізму» і корифей латиноамериканської та світової
прози.
Актуальність дослідження. Інтерес до прояву явища самотності зумовлений
появою значної кількості досліджень, присвячених вивченню творчості Г. Маркеса
(Пуліна Г. А., Гладишев В. В., Штейнбук Ф. М., Попова М. Л., Франко Дж. та ін.).
Обраний нами роман виявився пріоритетним у пошуку відповіді на питання зміни
поколінь та цивілізацій і їх самотність у суспільстві.
Мета роботи полягає у дослідженні проблеми зміни поколінь та цивілізацій у
романі Г. Маркеса «Сто років самотності».
Виклад основного матеріалу. Ми дослідили історію написання роману «Сто років
самотності»і з‘ясували, що Габріель Гарсіа Маркес відтворює історію людства через
історію народу і роду, аби зрозуміти долю світу, важливі закони його існування. Як
зауважує сам письменник, у романі присутні автобіографічні деталі, що проявляються
шляхом поетичного відтворення розповідей з його дитинства.
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Історія сім‘ї Буендія – це історія становлення людського суспільства: від
патріархального укладу, де вагому роль відіграє жінка, до громадянської війни, на якій
стає героєм воїн-полковник Ауреліано Буендія, і до розвитку капіталістичних відносин.
На перший погляд, родині Буендія за рахунок віддаленості від світу вдалося жити
окремим життям і самим творити історію. Але надто вже схожа ця історія на багато
інших. У малому повторюється велике. Так і в розвитку подій роману можна побачити
історію майже біблійну: кровозмішення – вбивство – новий світ – відкриття законів
природи і підкорення її – економічний розвиток – війни і революції, а потім усвідомлення
безглуздя існування і думки про наближення кінця. Але усі ці етапи показано через
історію роду, який дав початок цілому народові.
Головною ідеєю роману стає розкриття мотивів твору для ствердження об‘єднання
людей як протиставлення самотності, занепаду та смерті, а відсутність їх солідарності
пояснюється невмінням любити.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Роман «Сто років самотності»
– це твір-попередження нащадкам, заклик до нових пошуків і боротьби за нове життя.
Своїм романом Гарсіа Маркес попереджає людей про катастрофу, що очікує світ, якщо
вони не переможуть відчуження і роз‘єднаність.
Здійснений аналіз проблеми зміни поколінь відкриває перспективи подальших
досліджень основних тем роману «Сто років самотності».

Бондаренко Татьяна
(м. Вінниця)
ТЕМА КРИЗИСА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В НОВОЙ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация. Автор статьи обобщает особенности поднятия вопроса семейных
кризисов в новой русской литературе, уделяя особое внимание произведениям Людмилы
Петрушевской.
Постановка проблемы. Практически каждая семейная пара сталкивается с
определенными бытовыми трудностями, непониманием и прочими проблемами,
вследствие чего наступает кризис семейных отношений. Психологи считают, что
отношения мужчины и женщины проходят несколько этапов, в перерывах между
которыми имеет место кризис семейных отношений. В целом причины кризиса семейных
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отношений весьма разнообразны: начиная от дисгармонии сексуальной жизни и
заканчивая вредными привычками одного из супругов. Отдельными причинами кризиса
семейных отношений могут быть временные или постоянные бытовые трудности,
определенные проблемы на работе, недостаточный уровень материального обеспечения,
проблемы со здоровьем и т.д.
Анализ исследований и публикаций. Выделение так называемой «женской
прозы» из общего массива современной литературы главным образом обусловлено
сочетанием

факторов:

автором

литературных

произведений

является

женщина,

центральной героиней – тоже женщина, а также проблематика связана с женской судьбой.
В 1990-е годы «женская проза» была официально признана литературным явлением.
Нынче она выделяется в качестве устойчивого феномена отечественной литературы.
Достаточно часто проходят дискуссии, собираются конференции и публикуются
специальные

исследования,

анализирующие

творчество

писательниц.

Данное

литературное явление исследуется на разных уровнях: его тщательно изучают филологи,
историки и социологи. Именно в женской прозе тема кризиса семейных отношений
является одной из главных.
Цель статьи. Исследовать особенности раскрытии проблемы семейных кризисов в
литературных произведениях Людмилы Петрушевской.
Основная

часть.

Исследователи

литературного

творчества

Людмилы

Петрушевской отмечают то, что ее интересует не быт обывателя, а его сознание. На
первый взгляд проза Людмилы Петрушевской воспринимается в формальном отношении
как совокупность мелких рассказов, а в содержательном – как бытовизм с уклоном в
чернуху. Однако краткие рассказы о «случаях из жизни», о частных, ничем не
примечательных судьбах, складываются в достаточно глобальную картину человеческого
существования.
Одна из главных проблем в произведениях Людмилы Петрушевской – это
проблема «отцов» и «детей», вечная проблема преемственности поколений, поднятая в
свое время И.С. Тургеневым. Отдельные критики полагают, что писательница выражает в
своем

творчестве

катастрофический

кризис

семьи

как

социального

института:

«Драматическая ситуация у Петрушевской всегда обнажает искаженность человеческих
отношений, особенно в семье или между мужчиной и женщиной; ненормальность и
патологичность этих отношений неизменно приводит ее персонажей к отчаянию и чувству
непреодолимого одиночества» [5, с.113].
Обращаясь к различным жанрам, Людмила Петрушевская решает основную
творческую задачу: она прослеживает, каким именно образом происходит деформация
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личности вследствие влияния среды, а также пытается раскрыть внутренний мир
современного человека, показывая его в достаточно сложных жизненных обстоятельствах.
Писательница видит своего литературного героя в самом разном обличье – от привычного
до невероятного. Именно эта особенность прозы Людмилы Петрушевской становится
очевидной впоследствии ознакомлении с ее повестью «Маленькая Грозная», которая
поднимает тему семьи. В данном литературном произведении главная героиня изгоняет
семьи своих детей во имя идеи сохранения очага. Для того, чтобы не позволить растащить
имущество семьи и разменять для всех 150-метровую квартиру, героиня открыто
демонстрирует свою настойчивость и непоколебимость: она выгнала из дома старшего
сына с его беременной женой, которая вскоре родила ребенка; она выгнала младшего
парализованного сына, не разрешив ему даже взять из родного дома одеяло, чтобы
прикрыть ноги; она также не пускала на порог в голодном 1944-ом двух бездомных сирот
– дочерей лучшего друга своего мужа и т.д.
Как показывает анализ, литературные герои Людмилы Петрушевской проживают
трудную, несчастливую жизнь, а условия их существования, в свою очередь, в
значительной степени притупляют их чувства. Мир Людмилы Петрушевской – это
«изнаночный
благородными

мир»,

болезненный

чувствами

и

и

угрюмый,

порывами

души.

абсолютно
Герои

не

Людмилы

приукрашенный
Петрушевской

преимущественно физически несовершенны или одержимы душевной болезнью. Данный
прием писательница использует для того, чтобы обнажить несовершенство мира, так
называемое чеховское «отступление от нормы», которое дает возможность более ясно и
объемно увидеть саму «норму» [1, c. 22].
Достаточно часто в литературных произведениях Людмилы Петрушевской рассказ
о событии, которое легло в основу сюжета, отодвинут путем привлечения внимания к
восприятию и оценки этого события. В частности, рассказ «Дитя» строится не как анализ
преступления (молодая женщина заложила камнями своего новорожденного ребенка
вблизи роддома). Прим этом не делается попытка объяснить психологическое состояние
преступницы, чтобы оправдать или обвинить ее. Соответствие, развитие сюжета
определяется восприятием происходящего всеми, кто оказался свидетелем:

«И

получалось...»; «Передавали также из уст в уста...»; «Весь родильный дом буквально
бушевал...»; «Видно было...»; «По поводу этих детей рассказывали...»; «Из всего этого
следует...». Однако за категоричностью отдельных из указанных утверждений открыто
проскальзывает тень сомнения: «...Как будто боясь – и кого, малого младенца, которому и
нужно-то сорок граммов молока и больше ничего». Этот принцип организации сюжета в
литературных произведениях Людмилы

Петрушевской достаточно распространен.
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Практически каждая история или случай с литературным персонажем преподносится в
восприятии нескольких участников. При этом автор возвращается к одному и тому же
моменту несколько раз. Это очевидно в рассказе Людмилы Петрушевской «Н» (цикл
«Бессмертная любовь»), в котором дается как бы схема эволюции восприятия эпизода – с
точки зрения: «Первый раз...»; «Во второй раз...»; «И видно было...»; «Другое дело...».
Смысл использования такого приема главным образом состоит в том, чтобы выяснить, как
естественные человеческие отношения заменяются отношениями ролевыми, эмоции –
масками, а вместо искренних чувств фигурируют «как бы чувства»: «Внешне это
проявлялось выражением как бы скуки, рассеянности и равнодушия» [2, c. 243].
Семейные кризисы литературных героев Людмилы Петрушевской, ставшие
большей частью их личностными кризисами, преподносятся автором достаточно легко. В
литературных произведениях отсутствует скрытность, а героям характерна определенна
беззаботность. «Ниже не понизят», – именно так говорят в одном рассказе продавщицы,
судача промеж собой в обеденный перерыв, «высказав все» в глаза презираемому ими
директору.
Автор внимательно вслушивается в речь своих героев, при этом дословно
воспроизводя их «словечки», оговорки, вводя нас через речь во внутренний мир этих
людей. И в этом миру мы созерцаем множество бессознательности, автоматизмов,
слепоты, страдания, а еще стремления к счастью, мужества жить и любви. Рассказывая о
своих литературных героях, автор не судит, а скорее спрашивает у того, кто способен
услышать. Вспомним для примера типичные начала ее рассказов: «Ты мне говори, говори
побольше о том, что он конченый человек, он алкоголик, и этим сказано почти все, но еще
не все», «Кто скажет, как живет тихая, пьющая женщина со своим ребенком, никому не
видимая в однокомнатной квартире. Как она каждый вечер, какой бы ни была пьяной,
складывает вещички своей дочери для детского сада, чтобы утром все было под рукой»,
«А кто ответит за невинные слезы Веры Петровны, за ее невинные, бессильные
старческие слезы на больничной койке перед тем как Вера Петровна умерла?» [3, c. 20].
Быт… Именно о нем мучительно подробно повествует Людмила Петрушевская.
Жизнь ее литературных героев подчеркнуто приземлена. Они зачастую обеспокоены
вопросом, кто ворует продукты из холодильника на кухне в их коммунальной квартире.
Выводы. Частные ситуации в рассказах становятся притчей и приобретают
обобщенный смысл. Общее ощущение тревоги за человека от писателя передается
читателю. Даже из кратких характеристик особенностей произведений Людмилы
Петрушевской видно разнообразие сюжетов и типов героев, конфликтных ситуаций и
путей их разрешения. Безусловно, чаще всего в основе сюжетов литературных
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произведений писательницы лежит любовь. Она является смыслом жизни (при этом
возникает трагедия отсутствия любви), любовью духовной и самоотверженной, любовью
плотской и любовью вне зависимости от брака. Вместе с тем бытовые неурядицы, заботы
и проблемы в литературных произведениях Людмилы Петрушевской интересны не сами
по себе, а они выявляют жизнестойкость литературных героев, силу или слабость их
характеров.
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Брик Марина
(м. Вінниця)
МОТИВ ЖІНОЧОЇ ДОЛІ В СУЧАСНІЙ ФЕМІНІСТИЧНІЙ НАРАТОЛОГІЇ
(НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ А.С. БАЙЕТТ «ДЖИН У ПЛЯШЦІ ІЗ СКЛА
«СОЛОВ’ЇНЕ ОКО»)
Більшість дослідників творчості А.Байетт відзначають серед центральних проблем
в працях письменниці проблему місця жінки у суспільстві, акцентуючи увагу на
ліберальному характері її творів. На думку Анагрет Маак, основна ціль казок Байетт, в
тому числі повісті «Джин у пляшці із скла «Солов'їне око», це «лібералізувати та
трансформувати життя жінок» [6, 79]. У повісті авторка досліджує можливості та
обмеження життя жінок у сучасному світі [4, 135]. Більше того, Кемпбелл стверджує, що
повість Байетт «відкриває прогалини між світами, в яких живуть жінки ХХ ст.». Сама
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Байетт описує повість «Джин у пляшці із скла «Солов‘їне око» як «белетристику про
життя та смерть жіночого тіла» [3].
Книгу Байетт, яку критики охарактеризували як «елегантне міркування щодо
природи розповіді» [1, 20], можна розглядати як значний крок у розвитку феміністичної
наратології. Повість не містить точної відповіді на запитання Фрейда, «чого прагнуть
жінки?», але веде до розуміння, що жінки прагнуть бути вільними у власний притаманний
для кожної з них спосіб. Більше того, вони хочуть відіграти певну роль в історіях, які
з‘являються та формуються під впливом суспільного оточення та культури.
Історія героїні повісті «Джин у пляшці із скла «Солов'їне око» Джилліан Перхольт
бере свій початок в ситуації гострого переживання кризи гендерної ідентичності: героїня
не хоче бути жінкою і, більше того, припускає, що подібне переживання повинно бути
властивим будь-якій представниці її статі. Ув‘язнена у власному тілі, жінка безсила у
своєму суспільстві. Цікаво, що проблема гендерної самототожності в оповіданні постає
тоді, коли героїня вже відтворила стереотипну модель жіночої долі і переконалася в її
недостовірності. Міркуючи про те, чому не діюча модель часто визначає лінію жіночої
історії, вона пов'язує феномен жіночої несвободи з тією ідеологією жіночої долі, яка
знайшла свою літературну канонізацію в середньовічному сюжеті про Терпеливу
Гризельду.
Виступаючи на науковій конференції, героїня А. Байетт представляє доповідь, у
якій вона коментує легенду про Гризельду, змальовану Чосером, та робить висновок, що
«всі історії про жіночі долі в художній літературі ... – це історії тієї ж Гризельди» [2].
Причетна до цього образу жіночої приреченості, героїня відкидає гендерну схему,
відбиту в даній легенді, та конструює іншу ситуацію, але цього разу за мотивами східних
казок про любовний дует жінки і джина. В рамках цієї фантасмагорії в ситуації смирення
зображується чоловік – звільнений джин, який змушений виконувати бажання жінкигосподині. Перед нами постає ситуація протилежна тій, яка була канонізована в легенді
про Гризельду: господинею становища виявляється жінка, нехай і на той час, поки не
виконані її три бажання. Таким чином, в повісті відтворюється європейська середньовічна
традиція, що узаконила, на думку героїні, жіночу смиренність як рольовий канон, і
казкова східна, в рамках якої можливе здійснення вільного бажання жінки.
У феміністичних поглядах А.Байетт домінує думка про другорядну роль жінки,
нав‘язану їй чоловіками, жінку як об‘єкт і жертву, а не партнера. Казка про Гризельду не
відповідає принципам та світогляду сучасної жінки, уособленої в образі Джилліан
Перхольт, адже це історія про нереалізовані можливості жінки.
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У західній культурі мотив Гризельди як і раніше викликає суперечності та дискусії,
особливо у тих, хто відкидає його через пропаганду домінуючого уявлення про жінку як
представницю «слабкої» статі, як класичного випадку гендерного насильства, що є
неминучим у патріархальній соціальній структурі.
Окрім того, в повісті постає тема старіння жінок («women‘s ageing») та їх
«зупинених енергій» («stopped energies»). Нове прочитання розповіді Чосера про
Терпеливу Гризельду дозволяє протагоністу оповідання Байетт примиритися зі старінням
і смертю та усвідомити, що руйнівну силу часу можна подолати завдяки мистецтву
оповідання історій.
Таким чином, повість «Джин у пляшці із скла «Солов'їне око» є нарисом про
феміністську наратологію, яка зосереджена на «долі» головної героїні Джилліан Перхольт
як жінки, яка зіткнулася з проблемою тлінності життя [5, 124].
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Волкотруб Ірина
(м. Вінниця)
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Питання взаємозв‘язку різних видів мистецтв постало перед філософами,
істориками культури, письменниками (Г.Вьольфлін, О.Вальцель, Д.Лихачов, М.Бахтін,
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Р.Барт) задовго до появи поняття «інтермедіальність». Та саме зараз у контексті нового
термінологічного аппарату літературознавства виникає необхідність переосмислити
явище «взаємодії мистецтв» і надати йому відповідного поняттєвого обсягу.
Художня

комунікація

між

різними

видами

мистецтва

великою

мірою

інтенсифікується у історико-культурні перехідні епохи (бароко, романтизм, модернізм,
постмодернізм), тобто саме тоді, коли «різке зростання ступенів свободи по відношенню
до реальності робить мистецтво полюсом експериментування» [Лотман Ю. М., c. 216].
Новий поняттєво-термінологічний апарат, сформований протягом другої половини ХХ ст.,
з огляду на сучасні європейські досягнення у сфері літературознавства вимагає
переосмислення локальної терміносистеми, що відображає систему понять українського
науки про художню літературу. Так з появою терміну «інтертекстуальність» (Р.Барт,
Г.Блум, Ж.Дерріда, О.Жолковський, І.Ільїн, Ю.Крістєва, М.Ріффатер та ін.), що
передбачає наявність міжтекстових зв‘язків, з‘явилося поняття «інтермедіальність». Саме
нестійкість меж та широке розуміння концепту «інтертекстуальність», як «транспозиції»
однієї системи знаків у іншу (Ю.Крістєва), дає можливість виокремити і термінологічно
оформити взаємодію текстів, що репрезентують різні знакові системи.
Як домінанта модернізму інтермедіальність виявляється не лише «взаємним
освітленням мистецтв» (О.Вальцель), а головно співпрацею кількох знакових систем зі
створення принципово нової системи художнього світобачення та відтворення дійсності.
На зламі століть явище взаємодії знайшло своє яскраве вираження у художніх стилях
багатьох письменників, тому наважимося сказати, що феномен інтермедіальності для
літератури ХХ ст. стає одним з визначальних принципів поетики.
Суспільно-громадські рухи 1960-х років слугували поштовхом для переосмислення
США своєї мультикультурності. Рухи за права меншин каталізували заміну американської
парадигми соціальної та культурної гомогенності, периферії та центру на моделі
різнорідності, множинності та співіснування різноманітних культур та субкультур. Погляд
на США як на мультикультурне суспільство підняв актуальні у вік глобалізації питання
самоідентифікації особистості та збереження унікального культурного досвіду, що
базується на підвалинах американського суспільства, закладених у принципах демократії,
які були закріплені ще Декларацією Незалежності та Конституцією США й забезпечують
рівні умови для розвитку кожної особистості. Мультикультурна парадигма увійшла в
педагогіку, психологію, соціологію та інші гуманітарні науки. В центрі уваги
культурологів та літературознавців опинилися проблеми ідентичності вчорашнього
іммігранта – сьогоднішнього громадянина США, порубіжної та гібридної свідомості
(Ґ.Анзалдуа, Г.Бгабга, Л.Лоу, Р.Янґ).
160

Неможливість звести різнорідні традиції мультикультурних текстів до спільного
знаменника викликала потребу в перегляді американського літературного канону: етнічні
твори, які раніше були не більше, ніж додатком до літератури мейнстриму (головної течії),
стали вважатися її частиною. Постало питання проведення критичного аналізу та
теоретичного осмислення літературного здобутку кожної етнічної групи.
Попри значну кількість досліджень проблеми мультикультуралізму та його
азіатського компоненту, бракує узагальнюючих праць із системним аналізом художнього
доробку індійсько-американських авторів. Перші індійсько-американські твори з‘явилися
в 1970–1980-х роках після другої хвилі імміграції з Південної Азії, яка привела до США
вихідців із середнього та вищого класів з європейською освітою та знанням англійської
мови. В американському літературознавстві тривалий час існувала тенденція розглядати
індійсько-американську прозу як соціологічні та антропологічні документальні свідчення,
а не як самодостатні літературні твори. Дослідники та літературні критики переважно
зверталися до тематичних особливостей мультикультурної літератури, залишаючи поза
увагою збагачення американської літератури новими елементами, вплив традиційної
індійської поетики на твори індійсько-американських авторів.
Список використаної літератури
1.

Лотман Ю.М. Семиосфера. – Спб.: Искусство-Спб, 2001. – 704 с.

2.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.

3.

Carb Alison B. An Interview with Bharati Mukherjee // Massachusetts Review. – 1998. –

N4. — Р.650
4.

Бідасюк Н.В. Проблема гібридної с

відомості в оповіданнях Бгараті Мухерджі //

Мова і Культура. (Науковий щорічний журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго,
2004. – Вип.7. – Т. VII. Ч. 1. Художня література в контексті культури. – С. 194–198
5.

Hassan I. Counterpoints // Multicultural States: Rethinking Difference and Identity / Ed.

Bennett D. – London, New York: Routledge, 1998. – P. 293

161

Гончар Анастасія
(м. Вінниця)
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО ТА
ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ
Монологічне мовлення визначають як зв‘язне безперервне висловлювання однієї
особи, адресоване одному або кільком співрозмовникам. Метою такого висловлювання є
потреба вплинути на інших людей, у чомусь їх переконати, чогось домогтися.
Монолог – це односпрямована форма мовлення, в якій інформаційний потенціал
мовця вищий, ніж потенціал слухача. Для монологу характерні не обмін, а передача
інформації від мовця до слухача. З цієї причини зворотний зв'язок та ситуативність
послаблені. Крім того, лінгвіністичні особливості монологу ближчі до писемного
мовлення, ніж до діалогу [2,167].
Рівень сформованості монологічного мовлення залежить як від рівня володіння
граматичними та лексичними навичками, уміння комбінувати матеріал і співвідносити
його з темою повідомлення, уникати труднощів зв'язаних з недостатньою кількістю
матеріалу (вміння користуватися описом понять), так і вміння сформувати структуру та
зміст монологічного висловлювання.
Під час продукування усного висловлювання у більшості учнів

виникають

труднощі у визначенні теми, дотриманні логічної послідовності викладення інформації,
відборі відповідного мовного матеріалу. Ще більшою складністю відзначається вміння
довести свою точку зору, наводячи потрібну аргументацію.

Іншими словами,

непідготовленим монологічним висловлюванням багатьох учнів в усній формі бракує
інформативності, логічності, зв‘язності та доказовості. Причиною цього є, перш за все,
недостатня кількість годин, недосконалість, а часто і відсутність підручників, відсутність
мовного середовища, а також недосконалість методики навчання продуктивних видів
мовленнєвої діяльності [1,20].
Відомо, що усне повідомлення стає більш ґрунтовним, логічним, коли воно
підготовлене письмом. Письмове висловлювання, на відміну від усного, є більш надійним,
тому що при усній формі передачі інформації вона незмінно трансформується й навіть
спотворюється комунікантами.
На думку Н.Я. Потелло, різниця між усним i письмовим висловлюванням зводиться
до того, що в першому випадку процес формування завершується звуковим оформленням
i вимагає високого ступеня автоматизації; писемне мовлення характеризується більшою
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регламентацією мовних засобів, точнішим добором відповідної лексики; для писемного
мовлення характерні традиційна форма викладу, загальноприйняті структури документів,
правила вживання специфічних словосполучень; у письмовому мовленні тексти
розрізняють за сферою спілкування.
Як усне, так і письмове спілкування мають свої переваги та недоліки. До плюсів
письмового спілкування можна віднести те, що ми маємо більше часу обміркувати свої
думки, добрати аргументи і навіть декілька разів переписати текст. Письмове спілкування
завжди більш точне у висловлюванні думок та грамотне за способом їх викладу. Водночас
при письмовому спілкуванні ми позбавляємося важливого безпосереднього контакту з
співбесідником, тому не можемо скористатися невербальними засобами впливу (жестами,
мімікою тощо). Також ми не маємо в цій ситуації змоги побачити сприйняття наших
думок і перебудувати, в залежності від реакції іншого комуніканта, свій монолог.
Крім того, процес розуміння писемного мовлення різко відрізняється від процесу
розуміння усного мовлення тим, що написане можна перечитати.
Писемне мовлення є важливим засобом у формуванні думок. Включаючи, з одного
боку, до свого складу свідомі операції мовними категоріями, воно відбувається у
повільнішому темп, ніж усне мовлення, з іншого боку, дозволяє здійснювати свідомий
контролю над викладом інформації. Усе це робить писемне мовлення потужним
знаряддям уточнення. Тому писемне мовлення використовується як для того, щоб
передати вже готове повідомлення, так і для можливості відпрацювати, уточнити власну
думку. Уточнення за допомогою письмового варіанту висловлювання чітко виявляється,
наприклад, під час написання твору, підготовки переказу чи доповіді [2,209].
Таким чином, писемне мовлення виступає як важливий зaciб розвитку усного
мовлення,залишаючись у той самий час самостійним видом мовленнєвої діяльності, що
вимагає своєї методики та етапності навчання.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
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Горбова Марія
(м. Вінниця)
МОДАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ МОЖЛИВИХ ТЕКСТОВИХ СВІТІВ
У ХХ ст. особливої популярності набуває дослідження текстового простору з
погляду теорії можливих світів завдяки фундаментальним роботам С. Кріпке, Я. Хітінкки,
М.Л. Райан і іншим, які поклали в основу своїх досліджень ідею Г. Лейбніца про
ймовірність існування можливих світів поза реальним світом.
Відповідно

у художній

літературі

можливий

світ

визначається

як:

1)

індивідуальна авторська вторинна модель реальності; 2) світ зі своїми фактами, законами
та підсвітами; 3) певне ментальне утворення. Інакше кажучи, можливий світ художнього
тексту – це унікальний конструкт з особливою ієрархічною структурою, яка складається з
трьох ярусів. Нижній ярус художнього світу складають світи персонажів, або
«внутрішні» можливі світи (мікросвіт), тобто ментальні дійсності кожного окремого
персонажа. Макросвіт, або «проміжний» можливий світ, становить другий ярус
художньої реальності, зазвичай він представлений сукупністю сюжетних ліній у
літературному творі. Третій ярус художнього світу становить «зовнішній» можливий
світ художнього твору, мегасвіт (див. рис.1.1)
Оскільки можливі світи не можуть існувати окремо від реального світу, то у
літературі художній твір є реальним світом конкретного літературного твору, який у свою
чергу може включати можливі світи своїх персонажів, із якими взаємодіє. А тому між
реальним текстовим світом і можливим текстовим світом, який виступає референтим у
даній ситуації, існує певна межа, «вхід» до можливого світу маркований спеціальними
мовними засобами.
Дотримуючись думки російських лінгвістів О.В. Зеленщикова та А.П. Бабушкіна,
до мовних засобів, що репрезентують різні типи «можливих» світів, належать засоби
вираження модальності. А.П. Бабушкін стверджує, що модальність є умістилищем
можливих світів, адже за допомогою засобів вираження модальності існують можливі
світи.
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Нижній
ярус
(мікросвіт)

Проміжний
ярус
(макросвіт)

Зовнішній
ярус
(мегасвіт)

Рис. 1.1. Структура можливого
художнього світу
Як підтвердження теорії А.П. Бабушкіна про модальність як «умістилище»
можливих світів, Л. Долежел зазначає, що можливий (фікціональний) текстовий світ має
включати модальні оператори. Слід зазначити, що модальний оператор – модальна
одиниця, що з‘єднує текстові блоки (поєднання кількох висловлень, переважно на рівні
надфразової єдності). До основних модальних операторів відносять: алетичний М
(Modal)-оператор, деонтичний P (Permissiblе)-оператор, аксіологічний G (Good)оператор та епістемний K (Known)-оператор.
Відповідно до зазначених модальних операторів, ми можемо виділити типи
модальності, які можуть слугувати «входом» до можливого текстового світу:
а) деонтичну (обов‘язкову) модальність, котра знаходить своє відображення в
певних соціальних нормах, правилах поведінки чи наказах, переконаннях, які мовець, в
свою чергу, вважає дозволеними чи обов‘язковими та які зумовлюють його конкретні дії,
наприклад:
I shall help you.
б) алетичну (логічну/математичну або істинну) модальність, що стосується
логічних висновків про істинність відносин, котрі існують між усіма можливими світами, і
яка виражає логічний чи фактичний характер зв‘язку між предметами, відповідно, між
суб‘єктом і предикатом судження та пов‘язана з поняттям можливості/неможливості,
необхідності/випадковості в широкому сенсі, наприклад:
It is necessary for people to drink water every day.
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в) епістемічну модальність, що характеризує ступінь вірогідності знань й ілюструє
те, як мовець відноситься до істинності свого висловлювання та реалізується в судженнях,
що ґрунтуються на вірі і є логічно обґрунтованими, наприклад:
If Jane comes to the party but John doesn’t, the party will be a disaster.
г) аксіологічну (оцінну або евалюативну) модальність, котра характеризує об‘єкт з
точки зору певної системи цінностей, наприклад:
I love working with all materials, I have no prejudice and find no end of pleasure in
discovering new combinations in their application.
Також до особливого підвиду епістемічної модальності, ми можемо включити
булетичну модальність, що визначає можливе чи необхідне у можливому світі з точки
зору бажань людини, наприклад:
One day Tom will have a nice car.
А до деонтичної модальності ми можемо віднести фізичну (динамічну)
модальність, що пов‘язана з фізичною здатністю виконати певну дію, яку можна або
необхідно здійснити, наприклад:
Mary can play hockey.
Отже, складна ієрархічна структура художнього твору характеризується широким
спектром вживання різних типів модальності, які вказують на існування можливих
текстових світів і їх розмежування.
Грищенко Алла
(м. Вінниця)
ІНДИВІДУАЛЬНІ СТИЛІ НАВЧАННЯ
Одним з факторів, що мають чи не найбільший вплив на засвоєння іноземної мови,
зокрема фразеологічних дієслів є стилі навчання, адже врахування індивідуальних стилів
навчання дає змогу підвищити ефективність навчання студентів.
Термін «стиль навчання» використовується для позначення індивідуальних
особливостей сприйняття та обробки інформації, які використовує студент в навчальній
ситуації [3;18].
В даний час стилі навчання відносять до одного з істотних факторів, що впливають
на успішність оволодіння іноземною мовою, причому найважливіші стилі навчання,
виділені на основі сенсорних критеріїв (візуал / аудіал / кінестетик) та в залежності від
ступеня узагальнення (глобаліст / аналітик).
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Oxford R. описала типи студентів наступним чином:


«візуали» сприймають найбільшу кількість інформації за допомогою зору, а

також переробляють і зберігають інформацію у вигляді зорових образів. Їм важко
сприймати лекції та усні завдання без зорової опори;


учні-«аудіали» надають перевагу словесним поясненням, люблять дискусії та

бувають найбалакучішими в групі;


у «кінестетиків» переробка та зберігання інформації ґрунтується на відчуттях.

У них сильно виражена потреба в рухах, їм складно сидіти на одному місці. Кінестетикам
потрібні часті перерви, під час яких вони можуть походити по кімнаті. Ці студенти
частіше інших потрапляють до групи ризику і стають невстигаючими учнями, тому що
традиційне навчання, зазвичай, мінімально задіює кінестетичний канал сприйняття учнів.
(Оксфорд)
Студенти-«глобалісти» фокусуються на головній ідеї. Вони легко і швидко
резюмують, їм подобається здогадуватися і будувати припущення. Для них комунікація не
є складною навіть, якщо вони не знають перекладу всіх слів і не розуміють деталей. Їх
письмове і усне мовлення може бути досить швидким, але містити численні помилки.
«Аналітики» воліють фокусуватися на окремих деталях, цінують можливість
аналізувати і пояснювати заданий матеріал. Вони схильні спиратися на інформацію з
підручника. Такі учні можуть стикатися з труднощами у розвитку швидкості мовлення.
Сучасні програми вивчення іноземної мови більше орієнтовані на глобалістів, ніж на
аналітиків [4].
Таким чином, враховуючи індивідуальні стилі учіння, можна виділити методи і
прийоми навчання, що полегшують навчальну діяльність.
Під час роботи з «візуалами» найбільш ефективним буде використання малюнків,
схем, таблиць, діаграм, читання, письмових робіт та роботи з презентаціями Power Point.
Студенти-«аудіали» краще засвоюють інформацію під час дискусій, використання аудіота відеозаписів, пісень, читання вслух. З кінестетиками ефективними є рольова гра,
настільні ігри, змагання, експерименти, робота в групах, що змінюються, використання
матеріальних предметів, метод повної фізичної реакції.
«Глобалісти» надають перевагу створенню схем і когнітивних карт творам,
читанню довгих текстів для загального розуміння змісту, вивченню граматики в контексті,
самостійному формулюванню правил, мозковому штурму, в той час, коли «аналітики» граматичним вправам, пошукові специфічної інформації в усних та письмових текстах,
детальному читанню коротких текстів, читанню з метою виявлення помилок.
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Згідно з гіпотезою відповідності, навчання є більш ефективним, якщо воно
проводиться відповідно до стилю студента. Проте після проведення ряду дослідів були
отримані протилежні результати: ефективність навчання підвищувалась, коли методи
навчання не відповідали стилю навчання студента. Це можна пояснити тим, що студент
потребує впливу декількох факторів для розвитку власного стилю навчання. Тому
необхідно створити таке середовище, в якому окремі елементи відповідали б стилю учня,
а інші були призначені для розвитку механізмів, яких бракує [1;52].
Мультисенсорне представлення інформації студентам - це поєднання візуального
образу, тексту і усного пояснення викладача. Кінестетичний компонент може бути
забезпечений за рахунок можливості оперування реальними або комп'ютерними
об'єктами, а також зміни форм роботи, зокрема, кінестетикам підходить робота в парі або
групі, що реалізує їх потребу в русі.
Розглянемо деякі прийоми роботи над окремими аспектами мови (вимова, робота з
новою лексикою) і видами мовленнєвої діяльності (говоріння, робота з текстом), що
задіюють візуальну, аудіальну і кінестетичну системи сприйняття і переробки інформації,
які без сумніву можуть бути використані і під час навчання фразеологічних дієслів.
Наприклад, для активізації візуального каналу сприйняття під час навчання вимови
студентам можна запропонувати записати слово, в якому вони допустили помилку, і
виділити кольором букву, яка передає звук, вимовлений з помилкою. Для активізації
аудіального каналу сприйняття можна використовувати прийом "5 пальців", коли студент
5 разів правильно вимовляє слово, в якому була допущена помилка, і при цьому загинає
пальці на руці. Для кінестетиків значущим стимулом є змагання. При прослуховуванні
відповідей одногрупників, їм можна запропонувати зафіксувати помилки у вимові.
Переможцем стає студент, який помітив найбільшу кількість помилок.
Робота із запам'ятовування і повторення нової лексики є одним з найважливіших
аспектів під час вивчення фразеологічних дієслів. Для запам‘ятовування нової лексики
візуалам можна запропонувати такі відомі.
прийоми, як виділення слів кольоровим маркером, уявлення слів у вигляді схем і
діаграм, аудіалам - запис нових слів і сполучень на аудіоносієві, кінестетикам використання карток та стікерів з новими словами.
Робота з текстом традиційно активізує візуальний канал сприйняття. Сучасні
методи активного навчання дозволяють організувати роботу з текстом таким чином, щоб
студенти мали можливість не тільки читати, але й обговорювати прочитане з іншими
учасниками групи, пересуваючись при цьому в просторі (тобто задіюючи аудіальний і
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кінестетичний канали сприйняття). Одним з найбільш ефективних способів роботи з
текстом на заняттях з іноземної мови є використання когнітивної карти.
Під час роботи над підготовленим усним висловлюванням викладач може давати
студентам завдання та вказівки до виконання відповідно до стилю навчання студента або
навпаки, розвиваючи в ньому інші стилі.
Візуали можуть уявляти зорові образи тексту, представлені у вигляді когнітивної
карти, аудіали - записати текст на аудіоносій та прослуховувати його, кінестетики рухатися (наприклад, ходити по кімнаті) під час прослуховування та промовляти текст.
У навчальній аудиторії перевірка даного виду роботи може бути організована у
формі рольової гри, наприклад, у форматі "Іспит" або "Виступ на конференції" з
подальшим оцінюванням один одного [2].
Робота в малих групах оптимальна при організації навчання з урахуванням стилю
навчання. Можливе об'єднання в одну групу студентів з однаковим стилем навчання для
виконання завдань в улюбленому стилі. Або навпаки, студенти з різними стилями
навчання можуть формувати групи для обговорення стратегій виконання завдань.
Стилі навчання є поняттям, що може бути використаним викладачем для рефлексії
педагогічної діяльності. Цей підхід дає можливість аналізувати не лише ефективність
навчання та роботу студентів, а і власне викладання, завдяки чому розширюється
безпосередньо компетенція викладача та ефективність його занять [1;54].
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Дєчева Маріанна
(м. Вінниця)
РОЛЬ ОПОР У НАВЧАННІ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
Оволодіння монологічним мовленням, як відомо, викликає певні труднощі в учня
як у рідній, так і в іноземній мові. Головним чином вони пов‘язані з вибором того, що
сказати і як сказати. Одним з найбільш ефективних засобів формування і розвитку
навичок та вмінь говоріння, зокрема монологічного мовлення, в навчанні іноземних мов є
використання опор.
Перш ніж визначити роль опор у навчанні монологічного мовлення, звернімося до
розгляду різних видів і класифікацій опор. Повної і досконалої класифікації опор поки що
немає, що, певною мірою, ускладнює їх застосування.
Найпоширенішими є наступні види опор: словесні (логіко-структурна схема,
підстановча таблиця), зорові (окремі малюнки, слайди, тематичні та сюжетні картинки,
композиції на магнітній дошці, кодограми) та комбіновані (це може бути план квартири з
назвами кімнат, план школи тощо).
Одним із критеріїв може бути функціональна спрямованість опор залежно від того,
чим вони керують. Так, Ю.І.Пассов поділяє всі опори за їхньою спрямованістю на зміст і
сенс (значення) висловлювання на змістовні та значеннєві.
Н.І.Гаєва пропонує дещо іншу класифікацію опор. Вона виділяє такі їх види, як
опора-зразок, опора-модель, опора-підказка, опора-пам‘ятка, опора-ключ, опора-правило,
опора-інструкція.
В.Б.Царькова розподілила змістовні та смислові опори у три основні групи. Перша
група – це максимальні опори. До них відносяться мікротекст, серія малюнків,
фото. Друга група – це розширена підказка. Третя група – мінімальна опора. Сюди
відносяться карта, діаграма, афоризм, символіка, плакат, карикатура [1].
На нашу думку, на окрему увагу заслуговує такий різновид опори як оригаміісторії, відомі також як сторігамі (storigami=origami+storytelling). Вважається, що термін
сторігамі ввела в 1990 році письменниця Христина Калевіг (Christine Petrell Kallevig).
Вона першою висловила думку про те, що за допомогою техніки оригамі можна отримати
необхідну наочну опору і підвищити мотивацію учнів, так як відбувається диво
перетворення аркуша паперу в фігурку, тобто видно результат. До того ж, наочна опора і
так звана "пам'ять пальців" допомагають учневі не збитися під час висловлювання, яким
би довгим воно не було [3].
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Вчителям іноземних мов варто пам‘ятати і про те, що природнє середовище, в
якому перебувають діти, рідко буває досконалим і не завжди сприяє оволодінню всіма
аспектами мови. Тому виникає потреба у створенні штучного мовного середовища, в
якому мовлення дикторів, носіїв мови, тексти різних стилів та жанрів можуть служити
опорою у навчанні іноземних мов.
Застосування можливостей Інтернету для організації реальної комунікації з
носіями мови, що реалізується як у письмовій, так і в усній формі, дозволить вчителю
створити таке середовище. Наприклад, використання соціальних мереж Facebook, Twitter,
програми телезв‘язку Skype.
Американські вчені Флетчер, МакНейл, Нельсон навіть провели порівняльний
аналіз традиційних і мультимедійних засобів навчання. Здійснюючи свої дослідження
незалежно один від одного, учені дійшли висновку, що мультимедійні навчальні програми
мають значні переваги перед звичайними, традиційними. Наприклад, мультимедійна
технологія дає змогу учням засвоїти в 2-3 рази більше запропонованого матеріалу,
оскільки надає можливість одночасно зорового і слухового сприйняття матеріалу,
передбачає повернення до тих розділів, які вимагають повторного аналізу тощо [2].
Отже, найбільш розповсюдженими опорами у навчанні іноземних та монологічного
мовлення зокрема, що реалізуються за допомогою мультимедійних засобів є: 1)
анімаційна графіка; 2) потокове відео; 3) потокове аудіо.
На сьогодні існує також велика кількість комп‘ютерних програм, таких наприклад,
як: Triple play plus in English, English on holidays, English Gold, "Hello, America!", "Bridge
to English", "Professor Higgins", "English for communication" та інші, які підвищують
пізнавальну активність учнів та створення іншомовного комунікативного середовища.
ІКТ засоби навчання – це актуально, зручно й динамічно. Проте формування знань
учнів з іноземних мов не варто будувати лише на такому ресурсі. Це може бути лише
допоміжним засобом навчання.
Таким чином, дослідивши опору як засіб навчання, ми дійшли висновку, що
використання опор дає такі позитивні результати, а саме: значно підвищує активність
учнів, мотивує їх до мовленнєвої діяльності, підвищує ступінь засвоєння мовленнєвого
матеріалу, висловлювання стає більш повним та чітким. Що стосується використання
нових технологій, то вони відкривають багато можливостей для формування іншомовної
комунікативної компетенції, надають навчальному процесу новизни та мають змогу
представити за короткий час значний обсяг матеріалу.
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/

І.Довгий

–

Режим

доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Timvum/2008_3/14.%20Dovhyj.pdf
3. Imaginations Soar With Christine Petrell Kallevig. – [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://storytimeink.com/Christine_Kallevig/

Довбиш Ольга
(м. Вінниця)
РОЛЬ ЗАСОБІВ ПОЛІТКОРЕКТНОГО МОВЛЕННЯ
Як відомо, мова тісно пов‘язана з менталітетом, культурою, традиціями її носіїв,
тому всі процеси та явища, які мають місце в суспільстві, відбиваються в системі мови.
Англійська мова як одна з мов світу, що найбільш динамічно розвивається, зазнала за
останні десятиріччя значних змін, які переважно визначаються змінами в суспільній сфері.
Невипадково, що саме в англійській мові США виникла культурно-поведінкова і мовна
тенденція, що отримала назву «політичної коректності». В останні десятиріччя вплив
фактора «політичної коректності» на мову відображено в працях таких дослідників, як
Н.О. Орденова, М.Ю. Палажченко, Д.Адлер, С.Г.Тер-Минасова, У. Чейф, Е. Хекер, Ф.
Бекуіт, М.Бауман. Тотальна політкоректність Заходу в багатьох випадках пояснюється
фінансовими мотивами – у центрі уваги потенційний покупець. Також не можна забувати
про досить високий рівень розвитку інституту прав і свобод людини.
Політична коректність відбивається, в першу чергу, в мовленнєвій поведінці та
сучасній

ідеології

демократії,

що

ґрунтується

на

концептах

"справедливість",

"рівноправ'я" і "дотримання прав людини". Політична коректність розглядається багатьма
дослідниками як наслідок характерних для сучасної Америки і всього світу процесів
розшарування за етнічною або расовою ознакою, наростання загрози соціальних
конфліктів, впливу фемінізму, антирасизму, рухів за права меншин.
Вперше термін "політична коректність" було введено Карен де Крау, президентом
Американської національної організації захисту прав жінок у 1975 році, в контексті
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боротьби жінок за свої права в США. Під "політичною коректністю" розумілося
побудування мовленнєвої поведінки таким чином, щоб уникнути дискримінації певної
групи населення
Параметр політичної коректності зумовлено суспільними рухами, що мають місце
в англомовному суспільстві. На сучасному етапі цей параметр конкретизується у вигляді
«релігійної коректності», «расово-етнічної коректності», «екологічної коректності».
Безперечним фактом є те, що політкоректність має значний вплив на систему англійської
мови, що підтверджується широким використанням нових засобів коректування мовного
коду в текстах mass media. Насамперед, вплив чинника політичної коректності
простежується

на

явищі

субституції

сучасних

номінацій

новими

одиницями

евфемістичного характеру.
Для аналізу були взяті такі газети як: The New York Time, The Wall Street Journal
Europe, The Times та The Guardian. Методом суцільної вибірки було виписано та
проаналізовано 300 прикладів, які розпадаються на тематичні групи, що відображають
такі аспекти: політичні – 26% (78 прикладів), економічні – 23% (70 прикладів), культурнонаукові – 11% (32 приклади), гендерні – 16% (49 прикладів), аспекти хвороб – 10% (30
прикладів), расові – 8% (24 приклади), правові – 6% (18 прикладів).
Аналіз цих прикладів показав, що найбільш широко евфемізми використовуються у
сфері політики. Це можна пояснити тим фактом, що намагаючись залучити якомога
більше виборців та забезпечити підтримку з боку народу, політики та власне журналісти у
галузі політики намагаються ретельно підбиратися слова, щоб не образити нічиїх почуттів
та гідності, а також запобігти паніці з приводу того чи іншого політично значущого
явища.
Ідея усунення когось з посади, наприклад, представлена на сьогодні евфемізмом to
oust (витісняти, заміщати). Наприклад, у статті «German Panel Floats Bond Idea As Latest
Unemployment Solution», журналіст намагається звучати менш категорично: The uproar
over Schröder is successful effort to oust the head of Deutsche telekom by his reorganisation of
Defense Minister Rudolf Scharping (THE WALL STREET JOURNAL EUROPE. — 2011. —
AUGUST 5. — THURSDAY.— 3).
Економічна галузь також багата на використання евфемізмів. Наприклад
використання евфемізму cutbacks (скорочення, зниження) замість слів "крах", "провал",
jeopardy (небезпека) – замість слова "ризик". (It was Baring's corporate responsibility in
establishing the foundation that exposed the directors to criticism when the funds were put in
jeopardy (THE TIMES. — 2011. — OCTOBER 17. — FRIDAY).
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Читач також може зустріти евфемізми у газетних статтях, присвячених культурі,
науці та освіті. Вони використовуються з метою покращення звучання, зменшення
напруги тощо, хоча вживаються у значно меншій кількості, аніж евфемізми у сфері
політики чи економіки. Це можна пояснити тим фактом, що існує не так вже й багато
явищ у сфері культури та науки, які можна вважати забороненими, суперечливими або
неприємними. Проте зустрічаються і такі. Один із заголовків звучить як "World Leaders in
mediocrity". Слово mediocrity (посередність, звичайність) вжитезамість виразів incapability
(нездатність), lack of talent (нестача таланту). Засобами евфемізації репортер намагається
здаватися менш категоричним та грубим.
Останнім часом питання гендерної політики стає все більш і більш нагальним, саме
тому, з метою уникнення конфліктів з питань статевої дискримінації тощо, значна
кількість евфемізмів використовуються власне для запобігання фемінізації чи маскулізації
суспільно значущої інформації. Такі слова як: person, worker, individual, humanity, humanbeing, people вживаються замість слів man, mankind, workmen, які містять вказівку на
чоловічу стать. Наприклад, ось як звучить заголовок статті: "Who Will Be Person of the Year
2008?" (THE TIMES. — 2012. — MARCH 25. — MONDAY. — 17).
Болючою проблемою сьогодення є наявність у суспільстві людей з особливими
потребами. Для прикладу візьмемо наступне речення: 285 million people are visually
impaired worldwide. (THE WALL STREET JOURNAL EUROPE. — 2011. — AUGUST 5. —
THURSDAY. — 7), де вираз visually impaired (з проблемами зору) використовується
замість слова "сліпий".
Окрему групу складають приклади, що використовуються з метою запобігання
расовій дискримінації.
Так, слово Eskimo «ескімос», яке набуло останнім часом негативної конотації
(порівняйте, чукча в російській мові), почали заміняти на "населення, яке мешкає на
Алясці" – Aleut, Yupik, Iniut.
Aleut men honored the sea mammal spirits by wearing highly decorated hunting
costumes. (THE WALL STREET JOURNAL EUROPE. — 2011. — AUGUST 5. — THURSDAY.
— 7)
Деякі евфемізми, на позначення явищ із сфери збройних сил та юриспруденції,
переслідують мету «пом‘якшувати» негативну оцінку фактів і подій, аби приховувати
їхній справжній характер. Так, малолітних правопорушників (juvenile delinquents) часто
називають children at risk (діти, що знаходяться під загрозою) або troubled youth
(неспокійна молодь), at risk youth (молодь, що знаходиться під загрозою).
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Узагальнюючи усе вищезазначене, ми можемо стверджувати, що евфемізми
широко використовуються у різних сферах людського життя, але варто зазначити, що на
сьогодні думки лінгвістів розходяться і вчені поділяються на прибічників політичної
коректності та тих, хто вважає таку лінгвістичну реформу радше способом політичної
маніпуляції, аніж мовного рівноправ‘я. Звичайно, важливо враховувати те, що полiтична
коректність часто стає перешкодою на шляху до самовираження, але й не варто
недооцінювати значимості позитивного впливу норм мовної коректності на соціальну
свідомість.

Дребушевська Людмила
(м. Вінниця)
ОСТРІВ – МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОГО ЕКСПЕРЕМЕНТУ
(ЗА РОМАНОМ В.ГОЛДІНГА «ВОЛОДАР МУХ»)
У романі «Володар мух» В.Голдінг полемізує зі своїми попередниками: Д.Дефо,
Дж.Свіфтом, В.Шекспіром, Р.Стівенсоном та Р.Баллантайном.
В.Голдінг моделює ситуацію, за якої острівна мікроцивілізація рухається у
регресивному напрямку, більше того, письменник переконаний в об‘єктивності такого
руху.
В наслідок ядерної катастрофи англійські хлопчики потрапляють на острів. Більш
того, виявляється, що цей острів безлюдний. Для автора безлюдний острів – це
можливість соціального експерименту. За допомогою топосу «острова» автор створює
своєрідну цивілізаційну модель. Хлопчики, які потрапили на острів, так само намагаються
організувати певну суспільну організацію за зразком тієї держави, яку залишили. Їхній лад
має всі ознаки демократії. Великою мірою побудова острівної демократії відповідає
здоровим людським інстинктам та вимогам здорового глузду.
Сутність такого експерименту – побудова демократичного суспільства за відомою
моделлю. Першим кроком у побудові демократичного режиму стає мушля – символ
демократії, атрибут справедливості та правил. Мушля допомагає скликати збори, які
також є ознакою демократії. «We can use this to call the others. Have a meeting. They’ll come
when they hear us –» [2:52]. («Нею можна покликати наших. Зібрати збори. Вони
прийдуть, коли нас почують…» [1:22]).
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Мушлю знаходить Роха – втілення світлого раціоналізму. Голдінг наділяє Роху
сильною короткозорістю, що робить його на перший погляд практично безпомічним. Роха
втілює в своїй особі здоровий глузд. Він пропонує влаштувати життя на острові за
законами цивілізації. Але своєю непривабливою зовнішністю він відштовхує від себе
підлітків. Та саме Роха знаходить ріг-мушлю, саме він пропонує скликати збори,
встановити правила, обрати ватажком Ральфа, підтримати сигнальне вогнище. Роха
намагається в критичній ситуації зберегти ясність мислення, знайти вихід із складного
становища шляхом наукового підходу до вирішення наявних проблем. Він не вірить у
наявність містичного звіра тому, що за умови існування містичного звіра життя втрачає
сенс, існування звіра ставить під сумнів саму цивілізацію. Він гине, осліплений,
позбавлений захисту, неспроможний вчасно помітити реальну загрозу. На прикладі образу
Рохи Голдінг доводить, що прагматичний і самовпевнений раціоналізм робить людину
практично безпомічною.
Яким би песимістичним та безнадійним не уявлявся Голдінгу світ, однак у його
творі є місце для етичного ідеалу. У романі «Володар мух» етичний ідеал втілений у
святому Саймонові. Саме він володіє даром прозріння, саме він розкриває сутність звіра,
якого так бояться малюки. Коли інші тремтять від жаху, сприйнявши мертвого
парашутиста за якусь надприродну істоту, Саймон, долаючи власний страх, вирушає на
пошуки звіра. Саймон на вершині гори веде безглуздий діалог з Володарем мух,
страшною свинячою головою на палі. Цьому мрійливому хлопчику розкривається істина,
що звір – невіддільна частина кожної людини, і його можна приборкати. Саймон гине від
рук тих, до кого він так хотів донести це одкровення.
Жителі острова вирішують провести вибори ватажка, що також є знаком
демократичного устрою. «Vote for chief! Let’s vote!... The toy of voting was almost as pleasing
as the conch» [2:60]. («Проголосуймо за ватажка! Давайте голосувати!... Вибори
виявилися забавою не менш цікавою за ріг» [1:30]).
Ральф і Джек абсолютно протилежні герої, які стають головними претендентами на
місце ватажка. Ральф – звичайний благополучний підліток з цивілізованого англійського
суспільства. Своєю присутністю на острові він, сам про те не відаючи створює атмосферу
цивілізованого життя. «The boy with fair hair lowered himself down the last few feet of rock
and began to pick his way towards the lagoon…stopped and jerked his stockings with an
automatic gesture that made the jungle seem for a moment like the Home Counties» [2:39-40].
(«Ясноволосий хлопчик у шкільному светрі та сірій сорочці…обережно спускався зі скелі
й пробирався до лагуни… зупинився і підтяг шкарпетки різким автоматичним рухом, що
на мить уподібнив джунглі до котрогось із англійських графств» [1:11].
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Після виборів хлопчаки вирішують розподілити ролі у своєму мікросуспільстві.
«All the same you need any army – for hunting. Hunting pigs…» [2:74]. («Але все одно нам
потрібне військо. Полювати. Полювати на свиней…» [1:43]). Діти беруть на себе певну
соціальну роль, на зразок того, як це буває у цивілізованому світі. Як наслідок, у них
з‘являється безліч правил: «We’ll have rules! Lots of rules!» [2:75].( «У нас будуть правила!
Багато правил!» [1:44]).
Підлітки намагаються влаштувати своє життя на острові. Одні добувають їжу, інші
– займаються побудовою житла. «If it rains like when we dropped in we’ll need shelters all
right» [2:99]. («От поллє дощ, як і тоді, коли ми сюди впали, – все одно не обійдемося без
куренів» [1:65]).
В результаті виявляється, що демократію не можливо побудувати, маючи лише
просте бажання. ЇЇ не можна нав‘язати. У її перевагах неможливо переконати. Демократія
виношується усім ходом історичного розвитку суспільства. Вона не передається просто з
пам‘яттю, або «у спадок» як культ надбання. Голдінг полемізує із творцями утопії тому,
що утопія неможлива. Сама людська природа опирається їй.
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Дробаха Оксана
(м. Вінниця)
ГРУПОВА ТА КОЛЕКТИВНА ФОРМИ РОБОТИ
Групова (фронтальна) форма організації навчальної діяльності учнів передбачає
навчання однією людиною (здебільшого вчителем) групи учнів чи цілого класу. За такої
організації навчальної діяльності кількість слухачів завжди більша, ніж тих, хто говорить.
Усі учні в кожен момент часу працюють разом чи індивідуально над одним завданням із
наступним контролем результатів [3].
Групову роботу організовуємо тоді, коли завдання досить об'ємне та потребує
розподілу праці, бракує літератури для опрацювання матеріалу з усіма учнями, прагнемо
надати можливість висловитися максимальній кількості дітей, а час робити обмежений,
необхідно зібрати думки багатьох для узагальнення.
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На традиційному уроці найчастіше використовують групову (фронтальну) форму
організації навчальної діяльності учнів. Усі спроби осучаснити класно-урочну систему,
позбавити її притаманних їй недоліків були пов'язані з використанням у рамках уроку ще
й парної та колективної форм [6].
Колективна (кооперативна) форма навчальної діяльності учнів – це форма
організації навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою. За
такої організації навчання вчитель керує роботою кожного учня опосередковано, через
завдання, якими він спрямовує діяльність групи [2]. Одним із елементів кооперативного
навчання є обробка (аналіз, опрацювання) даних про роботу групи. Таке опрацювання
відбувається, коли члени групи обговорюють, наскільки успішно вони досягають свої
цілей і наскільки успішно вони підтримують ефективні робочі стосунки.
Кооперативне навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми
ровесниками, дозволяє реалізувати природне прагнення кожної людини до спілкування,
сприяє досягненню учнями високих результатів засвоєння знань та формування вмінь [5].
Така модель легко й ефективно поєднується з традиційними формами і методами
навчання і може застосовуватися на різних етапах навчання.
Кооперативне навчання може здійснюватись не тільки в групах, а й у парах. Пара є
різновидом навчального колективу, де відбувається взаємонавчання. Взаємодія учнів у
парі, порівняно з групою, має свої особливості, які позначаються на організації діяльності,
але за механізмами впливу на розвиток дітей є значною мірою подібною до групової
діяльності [4].
Почуття групової належності дає учням змогу подолати труднощі, які постають на
їхньому шляху. Коли діти навчаються разом з іншими, вони відчувають істотну емоційну
та інтелектуальну підтримку, яка дає їм можливість вийти далеко за рамки їх нинішнього
рівня знань і вмінь.
Співробітництво (кооперація) – це спільна діяльність для досягнення спільної мети
[1].
Спільну мету легко відрізнити від однакової для всіх. Якщо завдання, поставлене
вчителем, може виконати кожен учень самостійно, то така мета однакова для всіх. А якщо
за певний, вказаний проміжок часу завдання можуть виконати лише всі учні спільними
зусиллями, то така мета є спільною. Одна людина досягти її не в змозі.
Навчальна мета може бути спільною в тому випадку, коли в ході навчання, окрім
засвоєння нових знань, умінь і навичок, група учнів навчає кожного свого члена. Це
передбачає систематичну участь кожного учня в навчанні всіх.
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Позитивний ефект, що має співробітництво для досягнення багатьох важливих
результатів, робить кооперативне та групове навчання одним з найбільш цінних
інструментів в арсеналі педагога.
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Екшмідт Вікторія
(м. Вінниця)
ДЖЕРЕЛА ЗБАГАЧЕННЯ НІМЕЦЬКОГО МОЛОДІЖНОГО ЛЕКСИКОНУ
До складу сучасної німецької мови, як і будь-якої мови взагалі, входять
територіальні, соціальні та професійні діалекти. Серед соціально маркованої лексики
важливе місце посідає молодіжний соціолект. Актуальність вивчення молодіжного
лексикону сучасної німецької мови зумовлена загальною спрямованістю сучасних
лінгвістичних досліджень на вивчення проблеми шляхів поповнення молодіжного
лексикону, відсутністю всебічного опису сучасного мовлення молоді, а також мінливістю
й

нестабільністю

соціолекту,

що

знаходиться

під

постійним

впливом

низки

екстралінгвальних факторів і потребує нових досліджень через певні інтервали часу.
Різнобічність

шляхів

поповнення

молодіжного

соціолекту

та

вивчення

особливостей функціонування одиниць молодіжного лексикону недостатньо вивчені в
сучасній лінгвістичній науці. Зростання мовознавчого інтересу пояснюється швидкою
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зміною лексичного складу молодіжного лексикону, який на кожному етапі свого розвитку
потребує нових досліджень.
Молодіжний лексикон був об‘єктом лінгвістичних досліджень різних мов протягом
кількох останніх десятиліть ХХ та початку ХХІ століття (Я.Андроутсополос, Г.Еман,
Г.Генне, Е.М.Береговська, В.Д.Дєвкін, Ю.Бенеке, У.Лабов, В.М.Мокієнко, Е.Г.Різель,
Ю.Бенеке,

В.І.Портянникова,

В.Фляйшер,

Х.Кюппер

Є.Нойланд,

Е.Партрідж,

Ю.М.Нікітіна, С.Пиркало). В тому числі значна кількість праць мовознавців присвячена
дослідженню особливостей сленгової лексики окремих соціально-вікових груп молоді, а
також соціальних і соціально-професійних груп, значну частину яких становить молодь,
як-от соціолекту підлітків (Р.В.Боднар), сленгу студентів та школярів (Т.С.Бакіна,
Г.Генне, Т.Г.Бірюкова, К.Кнопп, П.Поленц, К.Н.Дубровіна, Г.Вебер, С.О.Шмачков).
Проблема виникнення та функціонування молодіжної лексики, яка утворюється на основі
загальновживаної народної мови та залежить від конкретних історичних та суспільних
умов, донині не знайшла однозначного тлумачення. Питання мовленнєвої ідентифікації
особистості, а насамперед молоді, розглядається серед важливих проблем у всіх
розвинених мовах.
Особливого значення в лінгвістиці набувають функції, які виконує молодіжний
соціолект для задоволення потреб молоді. Вони дуже різноманітні, тому важко виділити,
яка з них найголовніша, тим більше, що вони взаємопов‘язані. Можна виділити такі
функції: протесту та відмежування, інтегративна, розпізнавальна, самоствердження,
апелятивна (регулятивна), терапевтична, оціночна, ігрова, творча, комунікативна,
емоційно-експресивна, конспіративна та ін.
Молодіжний лексикон сучасного підростаючого покоління вирізняється у багатьох
аспектах від стандартної розмовної чи літературної мови. Сучасна суспільна ситуація з
розвиненими комунікаційними технологіями вимагає у молоді мовної економії, тобто
передачу інформації за найменших затрат часу. Саме через це і виникає велика кількість
спрощень, скорочень, злиття звуків.
Мова сучасної німецької молоді відзначається виразністю, експресивністю,
наявністю великої кількості запозичених слів, частим використання метафор, ідіом,
звуженням чи розширенням лексичного значення загальновживаних слів, вживанням
пейоративної та вульгарної лексики. Таким чином, молодіжний лексикон є, безперечно,
важливим елементом сучасної німецької мови, без якого важко уявити життя молоді
взагалі.
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На основі сучасних словників німецької молодіжної мови ми дослідили основні
шляхи збагачення молодіжного лексикону. До основних джерел поповнення молодіжної
лексики належать метафоризація, запозичення та словотвір.
Метафоризація виражається в формі переносу ознак одного предмету на інший за
рахунок наявності в іншого предмета подібної ознаки. Необхідною умовою розуміння
метафори, її адекватної інтерпретації є певний рівень образного мислення суб'єкта, який
сприймає метафору. Між метафорою та позначуваним предметом (особою) завжди існує
логічний зв'язок за схожістю форми, зовнішнього вигляду, якості, рис характеру, функції.
Німецький молодіжний лексикон багатий на анімалістичні метафори (Bär

–

коханець; Angsthase – боягуз; Biene – гарна дівчина; Flöhe, Mücke – гроші; Mäuse –
поліція; Eule – заучка), рослинні (Tomate, Melone, Kürbis – голова; Rübe – голова, ніс;
Studentengurke – велосипед; Kirsche – романтична дівчина), речовинні (Kalkleisten –
батьки; Knete, Sand – гроші; Käpt'n Wasserstoff – блондин(ка); zucker – класно, супер),
локальні (Soundtempel – дискотека; Miss Holland – дівчина із невеликим бюстом;
Psychohaus – школа; Münzmallorca – солярій), метафори пов‘язані з їжею (Käse –
нісенітниця, дурниця, Lungenbrötchen – сигарети; Blechbrötchen – банка пива).
У збагаченні молодіжної мови значну роль відіграють запозичення з інших мов: з
латинської (Acid, Cannabis), арабської (Haschisch, Kaftan, Mufti, Döner), італійської (Ciao,
Mafia-Torte), французької (Liberté, Clique, Charrette, crapoter, crouter), іспанської
(Umbertos, Macho, Amigo). Безперечно найбільшу частку становлять запозичення із
англійської мови, тобто англіцизми: Baby, Boy, Barbie, Cash, Bunny, Champ, Clown, Crew,
crazy, dancen, Fake, Floor, Freak, Looser, Okay, Red-Nose-Time та ін. Деякі запозичені слова
залишились без змін, інші зазнали змін внаслідок процесу інтеграції в німецьку мову
(jokig, freakig, flashen, hammerhart, puschig).
Словниковий запас молодіжної мови поповнюється і шляхом словотвору. Нові
слова утворюються за допомогою складання основ (Plattenpräsident, Nabelküsser,
Nachtkerze, Maulpuff, Kumpelbumser, Knutschkugel, Knallwasser, Ikeakind, Hummerhaut),
префіксальним способом (bedönnern, angraben, abfassen, abkacken), суфіксальним (affig,
aldig, assig, galaxomäßig, megamäßig, movemäßig) суфіксально-префіксальним (abcoolen,
abbuffen, abdönern, abfetzmäßig), скорочення слів (Knobi, Studi, Alki, Uni, Präsi),
використання абревіатур (MOF (Menschen ohne Freunde).
Отже, сучасна німецька молодіжна мова перебуває під впливом постійних змін.
Молодіжний лексикон, так само як і життя її носіїв, змінюється порівняно швидкими
темпами. Нові слова з‘являються, досягають піку популярності та згасають так само
швидко, як і модні тенденції сучасного бурхливого життя. Найбільш поширеними
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шляхами збагачення молодіжного лексикону являються метафоризація, запозичення і
словотвір. Лише найбільш вживані слова залишаються в повсякденному вжитку, а решта
слів забуваються і витісняються новими словами. Тобто, молодіжна мова змінюється
кожних декілька років.

Єрьоміна Ганна
(м. Вінниця)
ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У МЕДІА ДЖЕРЕЛАХ СУЧАСНОЇ
АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ
В наш час англійська та українська мови, як і інші мови світу, переживають так
званий ―неологічний бум‖. В англійській мові в середньому за рік з‘являється 800 нових
слів більше, ніж в будь-якій іншій мові світу. Створення нових слів здійснюється,
насамперед, як відображення в мові потреб суспільства у вираженні нових понять, що
постійно виникають у результаті розвитку науки, техніки, культури, суспільних відносин і
т.д [2, c. 20]. В українській мові з‘являються слова англо-американського походження в
сучасній пресі, в суспільно-політичному житті. Це в свою чергу викликає проблеми та
труднощі для розуміння та адекватного сприйняття інформації. З кожним роком ми
спостерігаємо глобальні соціально-економічні зміни. Людство все більше входить в
інформаційну революцію. Відбувається науково-технічний прогрес, що призводить в свою
чергу до бурхливого розвитку соціального середовища. Тому соціально-політичне та
економічне життя суспільства стали основним ядром ‖лексичного зросту‖, зародження
мовних інновацій, появі все більшої кількості неологізмів в словниковому складі мови.
При цьому виявляються суттєві семантичні та стилістичні трансформації, виникають нові
запозичення.
Сьогодні, весь україномовний світ орієнтується на США та англомовні країни. На
сучасному етапі англійська мова є засобом міжнародного спілкування і, за прогнозами
вчених, буде утримувати свої позиції ще 50 років. Це, насамперед, мова провідних засобів
масової інформації: великих теле- і радіокомпаній, світової мережі Internet, багатьох газет
і журналів. А це свідчить про те, що існуючі українські терміни змінюються на англоамериканські еквіваленти, які також передають нові поняття: дистриб‘ютор замість
розповсюджувача [1, c. 213]. Пріоритетними сферами розповсюдження неологізмів
англійського походження є соціально-економічна, загальнополітична, науково-технічна та
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сфера культури. Вчені вважають, що саме в цих сферах відбуваються нові явища та
процеси, що потребують семантично точних номінацій. Іншомовні запозичення
відображають тенденцію до інтернаціоналізацію термінів соціально-економічної сфери.
Цей процес спричинений прямими контактами з іноземними партнерами – носіями
англійської мови, закордонними фірмами, компаніями та іншими структурами.
Найчастіше неологізми цієї групи виходять за межі професійного кола використання і
можуть означати різні види діяльності. Тенденція розширення англіцизмів в українській
мовній структурі зумовлено їх проникненням з однієї сфери в іншу [1, c. 214].
Оскільки достатньо короткий проміжок часу лексико-семантична система
української та англійської мови поповнилась та поповнюється в наш час великою
кількістю найрізноманітніших інновацій, це в свою чергу викликає величезний інтерес у
лінгвістів, а саме до проблеми неології. Серед них слід згадати Е.І. Ханпіра, О.Г. Ликова,
В.В. Лопатіна, М.О. Бакіну, О.А. Габінську, О.А. Земську, А.О. Брагіну, А.В. Березовенко,
Г.М. Віняр, О.А. Стишова, Д.В. Мазурик, А. Самойлову та ін. Всі вони прагнули до
осмислення природи неологізмів і до систематизації неологічного матеріалу [2, c. 20].
Величезний приплив нових слів та необхідність їх опису зумовили створення
особливої галузі лексикології – неології – науки про неологізми. Особливо багато
неологізмів з‘являється в науково-технічній мові в результаті бурхливого прогресу науки і
техніки. Досліджуючи процес неологізації, лінгвісти вкладають різний зміст у поняття
неологізму. Неологізмом вважають слово або його лексичний зміст, що, на відміну від
загальновідомих і узвичаєних лексичних одиниць чи їхніх традиційних значень,
характеризується новизною і сприймається як незвичне. До неологізмів зараховують
лексико-семантичні одиниці, які позначені стилістичним ‖відбитком сучасності‖ [2, c. 20].
Виникнення нових слів у мові є процесом перманентним, а тому його перебіг у
різні періоди історії розвитку англійської та української мов відбувається з неоднаковою
інтенсивністю. Оскільки, кінець XX - початок XXI ст. прославився суттєвими суспільними
змінами, економічними, соціальними та політичними катаклізмами, це викликало появу
величезної кількості нових реалій і понять в мовах. Нові поняття постійно входять до
нашого повсякденного життя, вимагаючи нових слів для їх назви. Існують випадки, коли
нові назви використовуються зі старими, і тому продовжують своє існування. Тому
кількість слів у мові постійно зростає. Неологізм – це новостворений термін, слово або
фраза, що перебуває в процесі входження в загальне використання і ще не включена до
державної та загальновживаної мови. Неологізми служать, з одного боку, для номінації
нових чи ще не названих понять, реалій, а з іншого – для заміни попередніх найменувань
новими, зумовленої різними чинниками – тенденцією до мовної економії, уніфікації
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номінативних

моделей,

виразнішого,

точнішого

найменування,

експресивно-

стилістичного оновлення [3, c. 150].
Отже, лексика української та англійської мови постійно поповнюється з плином
часу, збагачується, оновлюється. Слова зникають, виходять з ужитку, а інші, навпаки,
з‘являються, починають активно використовуватися носіями мови. Засоби масової
інформації чи не найактивніше використовують неологізми, але їх невдале та надмірне
використання може призвести до втрати відповідного розуміння змісту будь-якого тексту.
В англійській мові відсоток запозичень значно вищий ніж в багатьох інших мовах, тому
що за історичних обставин вона більш ніж будь-яка інша мова мала можливість
запозичувати іншомовні слова в умовах прямого безпосереднього контакту.
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Залюбовська Анастасія
(м. Вінниця)
МАНІПУЛЯЦІЯ В РЕКЛАМІ ЯК МЕТОД ПРИХОВАНОГО ВПЛИВУ НА
СВІДОМІСТЬ СПОЖИВАЧА
У живій природі людина – якісно нове явище. Вона володіє розумом, здатним на
абстрактне мислення, мовленням, мовою. Мова і мислення – значні складні системи, на
які можна впливати з метою програмування поведінки людини. Який же різновид впливу
на нашу поведінку ми визначимо як маніпуляцію? Термін «маніпуляція» у додатку до
питань соціології та психології вживається в самих різних контекстах. При спробі
визначити місце маніпуляції в рекламній діяльності дослідник стикається з розмитістю
термінології, через яку схожі в поглядах люди можуть висловлювати діаметрально
протилежні погляди на питання.
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Слово «маніпуляція» походить від латинського manipulus («жменя, купка, невелика
кількість»), яке, у свою чергу, зобов‘язане своїм корінням manus – рука. Тлумачний
словник іншомовних слів визначає термін «маніпуляція» в найбільш загальному сенсі як
«складний прийом, дія над чим-небудь при роботі ручним способом, демонстрації фокусів
і т.п.». В Оксфордському словнику англійської мови значення цього слова розкривається
як поводження з об‘єктами зі спеціальним наміром, особливою метою, як ручне
управління, як руху, вироблені руками, ручні дії, особливо у зневажливому підтексті.
Однією з перших книг, безпосередньо присвячених маніпуляції свідомістю, була
книга соціолога з ФРН Герберта Франке «Маніпульована людина» (1964). Він дає таке
визначення: «Під маніпуляцією переважно треба розуміти психічний вплив, який
здійснюється таємно, відтак, на шкоду тим особам, на котрих він спрямований.
Найпростішим прикладом цього може бути реклама».
Отже, по-друге, маніпуляція – це прихований вплив, факт якого має залишитися
непоміченим об‘єктом маніпуляції. Як зазначає один із провідних фахівців щодо
американських 3МІ, професор Каліфорнійського університету Г. Шіллер, «для досягнення
успіху маніпуляція має залишатися непомітною. Успіх маніпуляції гарантований, коли
маніпульований вірить: усе, що відбувається, природне і неминуче. Коротше кажучи, для
маніпуляції потрібна фальшива дійсність, де її присутність буде непоміченою» [3; c. 18].
Як неважко помітити, чітко визначені цілі, прагнення управляти поведінкою
споживача і майстерність впливу – властивості будь-якої реалізованої на професійному
рівні рекламної діяльності. Отже, головним індикатором маніпулятивної природи того чи
іншого прийому є прихованість і неочевидність впливу, відволікаючі ходи.
Можна виділити п‘ять основних наборів методів маніпулятивного впливу. Всі ці
методи мають психологічну складову, зосереджену навколо своєрідних центрів тяжіння:
 Внутрішнього світу споживача;
 Формату повідомлення;
 Органів чуття споживача;
 Логіки побудови рекламного повідомлення;
 Форми подання статистичних даних.
Потрібно відзначити, що чим менш помітно здійснюється вплив на аудиторію, тим
більшого ефекту може досягти маніпулятор. Головне завдання при здійсненні
психологічного впливу – надати потенційному покупцеві «керовану свободу вибору»,
тобто повідомити аудиторії, що вибір лінії поведінки цілком і повністю належить їй [2; с.
86].
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Сильним в плані впливу прийомом є використання незрозумілих слів і термінів.
Використання маловідомих наукоподібних термінів створює у аудиторії враження
професійного і компетентного підходу, підвищує в її очах вагомість наведених
аргументів.
Ще один прийом – відволікання уваги за допомогою темпу міркування. Чим більше
тверджень аудиторія почує за одиницю часу, тим менш критично зможе до них підійти.
Іноді один або два факти просто повторюються декілька разів іншими словами, що
створює ілюзію надлишку аргументів.
Твердження-трюїзми, «загальновідомі, заяложені істини», такі як «все змінюється»,
«ніколи не можна зупинятися на досягнутому», «справжні цінності незмінні» дозволяють
створити ілюзію докази буквально будь-якої думки [1; с.45].
Маніпулятор може посилити вплив попереднього прийому, застосовуючи метод
«помилкового сорому». Фраза «загальновідомо, що ...» трансформується в «Вам, звичайно
ж, відомо, що ...». Таке формулювання спонукає слухача прийняти повідомлюваний факт
(будь-якого змісту) як абсолютну істину лише для того, щоб не залишити в себе або інших
людей сумнівів у власній обізнаності. Фразу, що містить «ниточку» помилкового сорому,
можна зробити ще більш ефективною, додавши елемент лестощів.
Один з найпростіших прийомів, що дозволяють схилити слухача на свій бік,
полягає в тому, щоб привчити людину до потрібної думки шляхом систематичного
повторення. Багаторазовий повтор того чи іншого твердження дозволяє ввести його в
систему знань слухача як загальновідому, що не вимагає доказів істини.
Емоційний вплив на споживача має за мету вплив на свідомість людини з
допомогою такий його відчуттів як, наприклад, нюх або слух. Емоційна аура запаху – це
спільний продукт фізіології нюху і соціального досвіду.
Підкорити серця людей можна і за допомогою запахів, споконвічно притаманних
брендам. Наприклад, стимулюючий уяву аромат свіжоспеченого хліба є одним з
основних, після свіжості та смаку, параметрів при його покупці – всього їх більше
тридцяти.
«Правильний» звук є також однією з найважливіших складових образу бренду.
Адже звукова ідентичність додає бренду відмінних характеристик. Створюючи додаткову
естетичну цінність бренду, музика сприяє поліпшенню запам‘ятовуваності торгової марки
та підвищенню її емоційної привабливості, складаючись у підсумку в більш органічний
імідж продукту.
З усього вище сказаного випливає висновок, що для успішного представлення
продукту на ринку необхідно не лише знати основні його фактичні характеристики, але й
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бути справжнім маніпулятором. Механізм маніпуляції свідомістю людини складний, і
багатокомпонентний. Так як маніпуляція – це, в загальному, управління свідомістю іншої
людини без її відому, то це управління має здійснюватись на всіх рівнях сприйняття.
Отже, рекламне повідомлення має складатися з правильно підібраного тексту,
кольорового оформлення, музичного супроводу, а інколи й використовувати запахи як
засіб створення асоціацій, щоб досягти своєї кінцевої мети – сподобатись споживачеві.
Свідомо, або не свідомо – немає різниці.
1. Білогородський, А.А. Маніпулятивні методи в рекламі. – К., 2005. – № 6 (50). – С. 4354.
2. Бутенко Н.Ю. Соціальна психологія в рекламі: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.
3. Матвієнко В.Я. Соціальні технології. Українські пропілеї. – К., 2001. – 135 с.

Зіневич Ірина
(м. Вінниця)
ПОЛІГЛОТИЗМ КУЛЬТУРИ
В умовах глобалізації сучасної культури міждисциплінарні праці посідають усе
більш вагоме місце з огляду на потребу глибшого розуміння синкретичного характеру
художньої творчості, який найповніше виявляється в контексті теорії взаємодії різних
видів мистецтв.
В архаїчний період розвитку літератури уявлення про сутність мистецтва знайшли
відображення у міфі про Аполлона та його дев'ять муз, які символізували види, жанри і
роди мистецтва.
За часів «риторичної епохи», яка, за твердженням знаного російського теоретика
літератури Сергія Аверинцева, охоплює період з V по XVIII ст.ст. включно, головними
віхами осмислення сутності синтезу мистецтв як художнього явища стали визначення
живопису та поезії Симонідом Кеоським, Платоном, Аристотелем.
Спробу сформулювати закон художнього синтезу мистецтв у середині XVIII ст.
зробив французький учений Шарль Баттьо (Charles Batteux). У праці «Витончені
мистецтва, зведені до єдиного принципу» (1746 p.) він виділив п'ять «витончених»
мистецтв: живопис, скульптуру, музику, поезію, танок, а також два близькі до них —
архітектуру та вимову [2, 280].
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Тільки наприкінці XVIII — першій половині XIX ст. відбуваються суттєві
зрушення щодо вивчення поняття «системи мистецтв». Для доби Просвітництва вагоме
значення має трактат Джона Брауна (John Brown) «Роздуми про поезію і музику, їхнє
зростання, поєднання та потужність, їхній розвиток, а також їхні розходження та занепад»
(1763 p.). В епоху Просвітництва й романтизму мистецтво розуміють як систему
взаємопов'язаних видів мистецтв [2, 315].
Науковий період осмислення питання синтезу мистецтв розпочинається на початку
XX ст., але це питання певним чином ще 1899 року порушує Іван Франко у знаному
літературознавчому трактаті «Із секретів поетичної творчості» (1898 p.), в якому містяться
розділи «Поезія і музика» та «Поезія і малярство», присвячені аналізу спільних та
відмінних рис цих мистецтв [3, 130].
Велику роль у зближенні світу музичного, образотворчого і словесного мистецтва
відіграв такий напрям, як імпресіонізм. Як явище мистецтва, імпресіонізм кінця ХІХ –
початку ХХ ст. відкрив нові можливості для художньої творчості: виробив нову мову
мистецтва, сформував свої специфічні риси як новий художній стиль, вплинув на поетику
всіх видів мистецтва, зокрема й на літературу. Гнучка рівновага між об‘єктивним і
суб‘єктивним,

між

миттєвістю

сприймання

і

художнього

образу,

традицією

і

новаторством забезпечує імпресіонізму актуальність, надаючи мистецтву нюансованих,
яскравих, сугестивних, психологічних форм. Чуттєво-емоційне тлумачення явищ і
предметів навколишньої дійсності об‘єднує твори імпресіоністів: художників і
композиторів, поетів і прозаїків [5, 68].
Порівняльне літературознавство передбачає активне засвоєння і використання
художніх і культурних «претекстів» при створенні нового художнього твору сучасної
культури, тому проблема взаємодії мистецтв як проблема порівняльного аналізу виходить
на принципово новий рівень осмислення і потребує уважного та поглибленого вивчення.
Становлення новітньої, сучасної мови літератури і мистецтва дозволяє осмислення
нових феноменів літератури й мистецтва, потребувало нових способів аналізу художнього
твору. Вивчення міжпредметних зв‘язків поступово перемістилося у сферу текстових
досліджень [3, 130].
Одним із явищ, що слугує ланкою сполучуваності художнього твору із видом
мистецтва, є явище інтермедіальності, яке, зазвичай, актуалізується за допомогою таких
інтекстів: атрибутована цитата, неатрибутована та немаркована цитата, алюзія,
ремінісценція, міфема, міфологема, парафраза та вкраплення іншого стилю. Усі форми
інтермедіальності є знаками певної культури, епохи чи ідеостилю будь-якого письменника
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(зазвичай класика), які в процесі свого використання набули декількох оказіональних
підтекстів, завдяки цьому уможливлюючи діалог текстів, письменників та культур [4, 38].
Сaме явище інтермедіальності примусило дослідників зосередити увагу передусім
на специфіці внутрішньотекстових зв‘язків. Поглиблене їх вивчення засвідчило, що в
художньому творі можуть взаємодіяти різні образні ряди, які породжують так званий
поліхудожній твір, тобто твір із використанням виражальних засобів мови різних видів
мистецтва [1, 348]. У такому творі часто виникає ефект своєрідної художньої поліфонії,
коли

засоби

художньої

виразності

різних

видів

мистецтва,

взаємодіючи

і

трансформуючись, створюють об‘ємний, багатовимірний, синтетичний художній образ.
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Зубченко Катерина
(м. Вінниця)
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ НАВИЧКИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ЗА
ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Сучасний стан міжнародних зв‘язків України, вихід її у європейський та світовий
простори,

нові

політичні,

соціально-економічні

та

культурні

реалії

вимагають

радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні постійно
зростає. Іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування, вона сприяє
вербальному порозумінню громадян різних країн, забезпечує такий рівень їхнього
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культурного розвитку, який дозволяє вільно орієнтуватися і комфортно почуватися у
країні, мова якої вивчається.
Головною метою навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах
полягає у формуванні в учнів комунікативної навички.
Проблема комунікативних навичок є особливо актуальною у середній школі, адже
підлітковий вік, сенситивний до комунікативного розвитку, є періодом формування і
розвитку даного роду умінь і навичок, засвоєння зразків поведінки, набуття досвіду
спілкування з однолітками.
Комунікативні навички – це інтегральні властивості особистості, які ґрунтуються
на певних знаннях і проявляються у здатності виконувати ефективну комунікативну
діяльність. Комунікативні навички не є сталим утворенням, вони є динамічною системою,
яка піддається змінам і розвитку.
Проблему комунікативних навичок слід розглядати у зв‘язку з розумінням
спілкування як змісту специфічно людської потреби у контакті з іншою людиною.
Спілкування є невіддільною і загальною умовою формування особистості. Саме в
спілкуванні відбувається процес соціалізації зростаючої людини, її становлення.
Серед причин, які гальмують формування і розвиток комунікативних навичок
школярів, передусім, слід назвати відсутність організаційних умов для повноцінної
комунікативно-комфортної життєдіяльності учнів, а саме, діалогової взаємодії в системі
«вчитель – учні».
Характерними ознаками традиційного уроку є переважаючий виклад його змісту
самим учителем, який розкриває ті чи інші положення у вигляді готових висновків. У
цьому випадку учні сприймають на слух інформацію, фіксують основні положення та
запам‘ятовують, що, в свою чергу, призводить до відносної пасивності учнів.
Застосування комп‘ютерних технологій у школі перетворює традиційне навчання у
нові форми сприйняття і засвоєння навчального матеріалу учнями. Особливу увагу
потрібно надавати використанню інтернету як сучасному засобу спілкування.
Комунікація за допомогою інтернету виявляється у двох аспектах:
1. здійснення обміну інформацією між різними суб‘єктами комунікації за
допомогою голосу, відео, текстових повідомлень, документів, файлів та ін.;
2. спілкування між комунікантами-людьми.
Характерною особливістю спілкування між комунікантами-людьми є можливість
здійснювати комунікативний акт анонімно, довільно вибирати учасника для розмови.
Виділяють наступні педагогічні умови для успішного формування комунікативних
умінь засобами інтернет-комунікацій:
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1. створення позитивної мотивації на основі внутрішніх потреб та попереднього
індивідуального досвіду спілкування;
2. розширення

комунікативної

бази

в

межах

уроків

технології

шляхом

використання системи вправ, у яких формування комунікативних умінь буде розглядатися
як спеціальне педагогічне та дидактичне завдання;
3. наявність високого рівня сформованості комунікативних умінь вчителя;
4. занурення в комунікативну діяльність через організацію роботи в ділових
режимах із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема інтернету;
5. урахування вікових особливостей.
У результаті використання інтернет-комунікацій в учнів середніх класів
розвиваються вербальні та невербальні комунікативні вміння, підвищується активність у
комунікативній діяльності, здійснюється перенесення в інші види діяльності, формується
інтерес до інформації.
Таким чином, формування комунікативної навички є основною метою навчання
іноземної мови і комп‘ютерні технології сприятимуть ефективності цього процесу.

Ізотова Анна
(м. Вінниця)
ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ВЖИВАННЯ ДЕМІНУТИВІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
Набором універсальних для людства понять є якість, властивість, ознака, що
спираються на засоби мовного вираження шляхом втілення в універсально-мовних
категоріях. Однією з них, безперечно, постає категорія демінутивності. Демінутивність,
поза всяким сумнівом, належить до універсально-типологічних явищ, оскільки в самій
людській природі закладена потреба диференціювати ставлення до певної особи, предмета
чи явища і висловлювати певним чином власну емоційно-експресивну оцінку до учасника
комунікативно-мовленнєвого акту. Категорія демінутивності існує у мовах різних
структурних типів, бо поділу предметів на мале та велике притаманна універсальність:
―поняття малий, маленький існують в усіх мовах‖ [6, с. 5]. Остання в кожній мові має
багатий арсенал засобів вираження та, як стверджує Арутюнова Н.Д., обслуговує функцію
характеризації [1, c. 363].
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З огляду на те, що дана лексико-граматична категорія є одним із важливих засобів
вираження експресивності та оцінності, метою даної роботи є вивчення окремих її
аспектів, особливо у порівняльному плані на матеріалі різних мов, які останнім часом усе
більше привертають увагу дослідників.
Демінутивні утворення є одним із традиційних засобів вираження емотивної
оцінності в українській та англійській мовах. Дані утворення, тобто зменшено-оцінні
форми, широко використовуються як засоби досягнення експресивно-емоційного
забарвлення висловлення або речення. Демінутиви поєднують в собі як емоційну, так і
раціональну оцінку, та належать до більш ―технічного‖ аспекту мови [4, с. 66].
Як свідчать дані, обидві мови мають певний арсенал суфіксів на позначення
зменшеності-пестливості / презирливості та пестливості [3, с. 38]. Проте, незрівнянно
більшою кількістю суфіксальних демінутивних морфем володіє українська мова в силу
флективності самого граматичного ладу мови. Українська мова посідає перше місце у
багатстві зменшено-оцінних форм, що виявляється як у ступені їхньої розповсюдженості у
літературній мові, так і у емоційно-оцінному вираженні експресивності. Переконливим
свідченням кількісної переваги демінутивів української мови над англійською служить
кількісне співвідношення демінутивних суфіксів. Це співвідношення для іменників
української та англійської мов становить 54 : 16. Причому в українській мові за кожним
родом іменників закріплені в більшості випадків певні суфікси. Зокрема для жіночого
роду: -к, -очк, -ечк, -оньк, -еньк, -и-, -иц, -ун (-юн-), -ус, -ц; для чоловічого: -ок, -очок, ичок, -(ч)ик, -ец, -еньк, -к, -ус; для середнього: -к, -ц, -чк, -очк, -оньк, -єн. Що ж до
англійської мови, то в ній тільки 16 демінутивних суфіксів іменників: -еt, -еttе, -у (-іе, -еу),
-let, -ling, -ule, -cule, -еl (-lе), -kіn, -осk, -іn, -ееn, -еn, -ее, -еrel, -іng, з яких лише перші є
відносно частотними, а продуктивними є тільки суфікси -у (-іе, -еу), -lеt і -ling.
Емотивна семантика вражає своїм різноманіттям завдяки формальному вираженню
через своєрідне подвоєння українських суфіксів. В українській мові існують суфікси 2-го
ступеня демінутивності, які передають лише значення пестливості: -очк-, -еньк-, -оньк-, очок-, -ечок- (ласочка, чоловіченько, голівонька, синочок, гачечок тощо). Подібні
утворення здебільшого зустрічаються у просторічній формі мови, підвищуючи її
експресивність. Експресивне навантаження в іменниках 2-го та 3-го ступенів творення
збільшується внаслідок того, що нововведений до його складу суфікс містить новий
відтінок експресії. На перший погляд просте поєднання кількох суфіксів у слові посилює
його експресивне значення, наприклад: укр. бабуся – бабуля – бабусенька. В англійській
мові суфікси 2-го ступеня демінутивності зустрічаються дуже рідко: тапіkіп, dооrіkіп
тощо. На противагу українській мові, в англійській мові до іменникової основи
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приєднується переважно лише один суфікс, а різні ступені демінутивного значення
передаються здебільшого лексико-синтаксичними засобами, серед яких переважають
прикметникові лексеми типу little, small тощо. Вони надають іменникам виключно
пестливий відтінок: англ. а small little hut – укр. будиночок, хатинонька. Варто зазначити,
що відсутність змін у англійських прикметниках не забезпечує повної передачі всіх тих
відтінків, що виражаються синтетичними формами відповідних даним значенням
прикметників та іменників у слов‘янських мовах, пор.: укр. мала дитина – маленька
дитинка – малесенька дитинонька.
Цікавим є той факт, що й донині існує велика група українських іменників з
суфіксами зменшеності-пестливості та пестливості із сфери української народнопоетичної мови, які не знаходять еквівалентів в англійській мові:


позначення людей: козаченьки, воріженьки, чарівниченька;



позначення дерев та лісних масивів: яворонько, вербиченька;



найменування птахів: соколонько, соколочок, соколичок;



найменування явищ природи: місяченько, туманочко;



назви абстрактних понять: щастячко, бідонька, вітонька;



назви предметів: криничка, криниченька;



назви часових понять: неділенька, ніченька, годиночкa [5, с. 167].

Наявність лексики, яка не має відповідних еквівалентів з відтінком пестливості
свідчить про більший ліризм та сентиментальність українців порівняно з англійцями, з
одного боку, а з другого боку, вказує на деяку пасивність світосприйняття, що
підтверджується наявністю пестливих форм в українській мові у таких словесно
виражених поняттях, які не можуть оцінюватися як позитивні ні з соціальної, ні з
індивідуальної точки зору: укр. – Сядь, мій синочку! Сядь, моя дитиночко! Та хоть я
надивлюся на тебе востаннє в батьковій хаті! Ой, моя годинойко темная! (Леся
Українка, ―Одинак‖); Отак я, друже, тут святкую, отут неділеньку святую (Т.
Шевченко, А.О. Козачковскому).
Пояснення такого впливу суфіксів зі значенням пестливості на негативні з точки
зору аксіології поняття Бублейник Л.В. знаходить у психологічних факторах: ―... у
бажанні мовця суб‘єктивно пом‘якшити тяжкі, неприємні враження від злого початку в
навколишньому середовищі‖ [2, с. 84].
Слід мати на увазі, що в англійській мові більшість суфіксів з емотивним
значенням постають носіями семантичних ознак презирливості, іронії, негативності, не
поєднуючи у своїй семантиці пестливого відтінку, наприклад: англ. lording – укр.
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хазяйчик, англ. princekin – укр. князьок, англ. топgrel – укр. двірняжка, англ. scoundrel –
укр. негідник тощо. У зв‘язку з вище викладеними прикладами, варто зазначити, що в
українських еквівалентах експресія презирливості поступово зникає, поступаючи місце
більш пом‘якшеній формі, а іноді і взагалі переходить у пестощі. Доречними є слова В.І.
Храмової, яка зазначає: ― . . . українське колективне несвідоме – наскрізь позитивне‖ [7, с.
3].
Отже, беручи за основу більш послідовний та системний підхід до вивчення
проблеми категорії демінутивності, можна зробити висновок про те, що саме демінутивне
значення може бути виражене не тільки відповідними суфіксами, які найпершими
впадають у вічі, але й іншими мовними засобами, які формують різноманітні
зменшувально-оцінні ознаки та вступають у певні смислові зв‘язки з демінутивними
суфіксами. Залучення мовного матеріалу досліджуваних мов дозволяє спостерігати значну
спільність

у семантичному та

структурному аспектах

категорії

демінутивності

слов‘янських та германських мов.
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Качур Анна
(м. Вінниця)
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ-ОРНІТОМОРФІЗМОМ
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ
Невід‘ємною складовою будь-якої мови є фразеологізми – відтворені в готовому
вигляді мовні одиниці, що складаються з двох або більше ударних компонентів
словесного характеру, фіксовані (тобто постійні) за своїм значенням, складом і
структурою [4, с. 64].
Кунін О.В. вважав, що у фразеологізмах відображається історія народу,
своєрідність його культури та побуту. Фразеологізми часто носять яскраво національний
характер [2, с. 6].
Телія В.Н. також вказувала на національну приналежність як на обов‘язковий
компонент фразеологічних одиниць: «Фразеологічний склад мови – це дзеркало, в якому
лінгво-культурна спільність ідентифікує свою національну свідомість» [3, с. 9].
Надзвичайно важливим в утворенні фразеологізмів є людський фактор, оскільки
більшість фразеологізмів пов‘язані саме з людиною, її життям та діяльністю. Ще Ш. Балі
стверджував: «Споконвічна недосконалість людського розуму проявляється також і в
тому, що людина завжди прагне одухотворити все, що її оточує. Вона не може уявити
собі, що природа мертва і бездушна; її уява постійно наділяє життям неживі предмети, але
це ще не все: людина постійно приписує усім предметам зовнішнього світу риси і
прагнення, властиві її особистості» [1, с. 221].
Відомо, що з давніх-давен людина ототожнювала з собою тварин, птахів та неживі
предмети довкілля. Саме тому значну частину усіх фразеологічних одиниць складають
фразеологізми з назвами тварин в переносному значенні, тобто зооморфізмами, до числа
яких входять орнітоморфізми – фразеологізми з назвами птахів у непрямому значенні.
Люди бачили подібне між своєю поведінкою, рисами характеру та поведінкою
птахів, за якими мали змогу спостерігати. Тому у фразеологічних зворотах англійської та
німецької мов найчастіше зустрічаються назви свійських птахів та птахів, які водяться на
території Великої Британії та Німеччини.
Один із найбільш поширених орнітоморфізмів, курка, в німецькій мові позначає
людину нещасну (ein armes Huhn), дурну (ein dummes (або albernes) Huhn), веселу (еin
fideles Huhn), дивакувату (ein komisches (або ulkiges) Huhn), неуважну (ein leichtsinniges
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Huhn), збентежену (j-d sieht aus, als hätten ihm die Hühner das Brot weggefressen (або
genommen), навіжену (ein verrücktes Huhn) cп‘янілу (ein versoffenes Huhn).
В англійській мові курка набуває дещо іншої конотації, позначаючи метушливу
людину (hen with one chicken), зніяковілість або знервованість (like a hen on a hot girdle),
жіночу компанію (hen party), амер. ―штат синьої курки‖ або ―діамантовий штат‖ (так
називають штат Делавер) (Blue Hen).
Фразеологізми зі словом курка асоціюються в німецькій мові з достатком та
працею:
- sein Huhn in Topf haben – добре забезпечити себе; влаштувати свої справи;
- früh mit den Hühnern zu Bette und auf mit dem Hahn um die Wette – лягати з курами,
вставати з півнями;
- Hühner, die viel gackern, legen wenig Eier – багато слів – мало діла; хто багато
говорить, той мало робить;
- der Hühner Gackern leidet man um der Eier willen – любиш кататися, люби й
саночки возити;
- j-d muss das Ei unterm Huhn verkaufen – хто-н. мусить продавати товар, ледве
виготовивши його; досл. мусить продавати яйце прямо з-під курки.
Вирази j-s Hühner und Gänse herzählen («перемивати кісточки кому-н.») та da lachen
(ja) die Hühner! («Курам на сміх!») мають іронічний відтінок.
В англійській мові фразеологізми зі словом курка також позначають працю та
достаток, але не завжди в позитивному значенні:
- he that would have eggs must endure the cackling of hens – любиш їздити – люби й
саночки возити;
- one chick keeps a hen busy – одна дитина завдає матері багато клопоту;
- to sell one’s hens on a rainy day – продавати щось невчасно; виявляти
непрактичність;
- better an egg today than a hen tomorrow – кpaщe синиця в жмeнi, нiж жypaвeль y
небі.
Також в англійській мові є жартівливий вираз that’s where the hen scratches («ось у
чому першкода»).
Еквівалентними є вирази ein schwarzes Huhn legt auch weiße Eier – a black hen lays a
white egg («і чорна курка білі яйця несе») та der Hühner Gackern leidet man um der Eier
willen – he that would have eggs must endure the cackling of hens («любиш кататися, люби й
саночки возити»).
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Отже, на даному прикладі продемонстровано, що у сприйнятті одного й того ж
самого орнітоморфізму носіями англійської та німецької мов є більше відмінного, ніж
спільного.
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Квасниця Катерина
(м. Вінниця)
СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ ГЛАМУР У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ
ЖІНОЧИХ ЖУРНАЛАХ
Структура концепту розглядається як складне явище, в якому виділяють
взаємообумовлені частини. Існують різноманітні думки щодо основних компонентів
концепту, але всі вони мають дещо спільне – концепт має певний базовий щар – ядро – на
який уже нашаровуються додаткові когнітивні ознаки (периферія) [1, 66].
Ядром концепту ГЛАМУР визначимо fashion and vogue, як дві найуживаніші
конотації, які мають найсильніші асоціації з гламуром. Периферію поділяємо на дві
головні частини: інтерпретаційне та деривативне поля.
Деривативне поле концепту ГЛАМУР дозволяє відмітити зростання його
актуальності у свідомості носіїв мови, а також розширення значення самого слова. Аналіз
слів із коренем ―glam‖ дозволив виділити наступні деривативи: glamour, glamourous,
glamourously, glamourousness, glamorize, glamourpuss, glam up, glammed up [3]. За
перерахованими деривативами, переконуємось у позитивному відтінку значення концепту
ГЛАМУР у англомовних країнах, адже в жодному словнику не було слів антигламурний
чи антигламур, що притаманні українській мові.
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За З.Д.Поповою та І.А. Стерніним інтерпретаційне поле є неоднорідним і в ньому
досить чітко виділяють кілька зон [2, 110].
Першою такою зоною є оціночна. Вона поєднує когнітивні ознаки, які виражають
загальну оцінку, естетичну, емоціональну, інтелектуальну та моральну [2, 111]. Для
концепту ГЛАМУР оціночна зона буде виражатись наступними лексемами: fashionable,
stylish; beatiful, enchanting, charming, amazing, sexy, hot; fearless, healthy, exciting; creative,
perfect [Cosmo 2009-2011].
Наступною у структурі концепту ГЛАМУР виділяємо енциклопедичну зону. Вона
вміщує у собі когнітивні ознаки концепту, які необхідні для знайомства з ним на базі
досвіду, навчання, взаємодії з денотатом концепту тощо [2, 111]. Для заповнення даної
зони можна використати словник Вебстера, де ―glamour‖ розшифровується, як:
1. Alluring beauty or charm (often with sex-appeal).
2. A charm affecting the eye, making objects appear different from what they really are.
3. Witchcraft; magic; a spell.
4. A kind of haze in the air, causing things to appear different from what they really are.
5. Any artificial interest in, or association with, an object, through which it appears
delusively magnified or glorified [4].
Енциклопедична зона захоплює історичне, застаріле значення концепту ГЛАМУР
(заклинання, магія) та першим у списку йде все-таки сучасне та головне його значення
(приваблива краса чи шарм).
Утилітарна зона периферії об‘єднує когнітивні ознаки, які відбивають утилітарне,
прагматичне відношення людей до денотату концепту та знання, пов‘язані з можливістю
та особливостями його використання для певних практичних цілей [2, 112].
Предметними складовими ГЛАМУРУ, які використовуються для практичних цілей
можна поділити на такі підгрупи:
-

предмети одягу (articles of clothing): skirt, dress, top, blouse, jacket, etc.

-

аксесуари (accessories): jewellery, necklace, bracelet, scarf, earrings,etc.

-

косметика (make-up): lipstick, mascara, toner, manicure, polish,etc.

-

засоби пересування (means of travel): plane, luxury cars,etc

-

продукти медіа (media products): magazines, photos.

-

соціальний та професіональний статус (social and professional status):

celebrity, designer, stylist, beauty experts, model, style queens, star, actress, etc.
-

популярні імена (popular names): Jennifer Lopez, Paris Hilton, etc.

-

предмети побуту (household articles): designer furniture, frame, box, etc.
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-

географічні та регіональні одиниці (geographical and regional unites):

Hollywood, Hollywood Walk of Fame, Piccadilly Street, Oxford Street, Soho, etc [Cosmo 20092011].
Ще однією зоною можна виділити регулятивну. Ця зона об‘єднує когнітивні
ознаки, які приписують, що потрібно робити, а що ні у концептосфері ГЛАМУРУ [2, 112].
Тож, концепт ГЛАМУР потребує: to wear expensive clothes in the latest fashion; to put on the
make-up; to do hair; to correspond to dress-code; to know all trends and brands; to do
shopping; to look like a model; to keep fit and be healthy. Всі ці правила приписують
популярні жіночі журнали, розрекламовуючи певний типаж, якого споживачі намагаються
дотримуватись.
Таким чином, у концепті ГЛАМУР виділяють два головних периферійних поля, які
за допомогою своїх складових дають цілісне уявлення про його функціональне
призначення. Проаналізовані лексеми свідчать про споживацьке ставлення людей до
об‘єктів дійсності. Ознаки консюмеризму підтверджує велика кількість предметних
складових в утилітарній зоні. ГЛАМУР нав‘язує ідеали зовнішньої краси та способи її
досягнення, тому його можна порівняти зі своєрідною ідеологією, яка поширює модні
пріорітети серед споживачів.
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Колесник Ольга
(м. Вінниця)
ФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ КОНЦЕПТУ ЗЛОЧИНЕЦЬ
Існують різні типи структур представлення знань: схема, фрейм або сценарій,
картинка або мисленнєвий образ, скрипт, тощо. Головною моделлю репрезентації знань у
когнітології вважається фрейм. У сучасній лінгвістиці фрейм розглядається як одиниця
знань, яка зберігається в пам‘яті й формує певну понятійну структуру мовного
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(конструкції взаємопов‘язаних слів), а також позамовного досвіду (уміння відповідним
чином орієнтуватися у ситуації) [2, 19].
Отже, для концептів фреймова структура є моделлю інтерпретації, концепти
реалізуються через фрейми. Така модель дозволяє зібрати повну інформацію, асоційовану
з даним концептом.
У лінгвістиці поняття фрейму, запозичене з теорії штучного інтелекту, трактується
як набір слів, кожне з яких позначає частину чи аспект деякого концептуального чи
акціонального цілого [3, 49]. Фрейм є інструментом опису і пояснення лексичного і
граматичного значень [4, 65].
Види фреймів зводяться до п‘яти відносно універсальних типів структур, що
демонструють загальні закономірності організації вербалізованої інформації: предметноцентричний, акціональний, партитивний, гіпонімічний, асоціативний [1, 15].
Ми представляємо концепт ЗЛОЧИНЕЦЬ у вигляді предметно-центричного та
акціонального фреймів, запропонованих С. Жаботинською, які демонструють загальні
закономірності організації вербалізованої інформації. У предметно-центричному фреймі
вербалізуються слоти

ТАКИЙ

(ХТОСЬ ІСНУЮЧИЙ) РОБИТЬ ЩОСЬ

ТУТ-

ЗАРАЗ .
Слот ХТОСЬ представляє порушника закону і позначається різними лексичними
одиницями:
- загальними назвами: hitmen (The Guardian, February 1, 2013); burglars (The
Mirror, February 2, 2013); a suicide bomber (The Sunday Times, February 3, 2013); serial
killer (Crime News Daily, February 9, 2013); wanted person (Crime Report Archive, February
5, 2013); armed robbery suspects (Daily Crime Reports, September 3, 2012); a subject (Crime
Report Archive, January 19, 2013); a juvenile male (Crime Report Archive, December 18,
2012); rapper (The Independent, January 17, 2013); mugger, the thug, an accomplice (Express,
February 7, 2013);
- власними назвами: Ben Hope and Jason Richards (The Guardian, February 1,
2013); Tony McCluskie (The Guardian, January 30, 2013);
- прізвиськами: He was dubbed the ―Seven-Second Bandit‖ for his method of
carrying a shoebox and informing the tellers that it carried a bomb that would explode in seven
seconds if his demand were not met (The New York Times, December 14, 2012); James David
Martin, 12 years older than Marleny, called himself ―Snake‖ (The New York Times, October 11,
2012); As for the man`s identity, Mr. McManus had heard only a nickname: ―Outlaw‖ (The New
York Times, August 3, 2012).
Слот ТАКИЙ містить дані про людину в цілому та її окремі властивості:
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- риси характеру/зовнішності: two suspects stole $411.28 worth of baby formula.
One suspect was described as a black male in his 20’s-30’s, short hair, medium build, wearing a
tan jacket with patchwork and a black hat with a red symbol. The other suspect was described as
a black female, short hair, medium build wearing a green puffy jackets and jeans. Suspects fled
in a gold Subaru with NJ tags (Crime Report Archive , January 17, 2013);
- моделі поведінки: Complainant reports seeing a subject wearing a black puffy coat
standing in the garage holding complainant’s skateboard. Subject fled on skateboard when
confronted by complainant (Crime Report Archive, September 15, 2012).
Слот РОБИТЬ ЩОСЬ представляє дії правопорушника: killed a worshipper outside a
mosque (The Morning Star, January 11, 2013); mugged student two days after arriving in UK,
attacked the University of East Anglia student while he was trying to unlock his bicycle (Express,
February 7, 2013); violently tried to rob her after she left a Walgreens store (Daily News,
February 7, 2013); opened fire and then sped away (The New York Times, February 1, 2013).
Мовне наповнення слоту ТУТ-ЗАРАЗ вказує на час і місце злочину: in Cardiff (The
Guardian, February 1, 2013); at historic anarchist bookshop (The Guardian, February 2, 2013);
outside Buckingham Palace (The Telegraph, February 3, 2013); on Sunday evening (The
Guardian, January 28, 2013).
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Крижанівська Яна
(м. Вінниця)
ПОНЯТТЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ІНТЕНЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ
У СПІЛКУВАННІ
Сучасна лінгвістика прагматично зорієнтована на з‘ясування чинників, стратегій і
тактик спілкування, залишаючи актуальними питання пов‘язані зі спектром граматичних,
комунікативних, дискурсивних категорій, які детермінують інтеракцію та виражають її
сутність.

Поле

наукових

пошуків

формують

категорії

предикативності,

напівпредикативності, настанови, інтенції тощо. Потребує перегляду та вивчення
категорія комунікативної інтенції як універсальної мовної субстанції.
Інтенція виступає в ролі з‘єднуючої ланки між людиною та мовою: людина – це
діяч, мова – знаряддя, а інтенція поєднує їх у мовленнєву діяльність. Ці відношення
можна виразити за допомогою такої формули: людина + інтенція + мова = мовленнєва
діяльність. Ключовим поняттям та важливим фактором мовленнєвої діяльності виступає
інтенція мовця, яка вивчається у багатьох наукових дисциплінах – філософії, психології,
літературознавстві, культурології, політології та інших. Терміни „інтенціональність‖,
„інтенція‖ мають у своїй основі латинський корінь слова „intention‖, що означає
„спрямованість‖, „прагнення‖, „намір‖, „задум‖, „ціль‖ тощо [3, с.74].
У багатьох лінгвістичних працях під інтенцією, як правило, розуміють
комунікативний, мовленнєвий намір, ціль висловлення комунікантів. Ф. Бацевич трактує
інтенцію як превербальний, осмислений намір мовця, який зумовлює комунікативні
стратегії, внутрішню програму мовлення та способи її здійснення. За Н. Формановською,
інтенція – це мотивація мовленнєвого акту. І. Сусов вважає інтенцію текстотвірним
фактором,

організовуючою

ланкою

в

змістовій

структурі

мовленнєвого

твору.

О. Почепцов розуміє під інтенцією різновид бажання мовця щось розповісти, попросити,
запитати. За М. Мірченко, інтенція – глобальна настанова змісту висловлення, що
асоціюється з комунікативним спрямуванням речення, метою висловлювання. Інтенцію
також розглядають як різновид бажання, а саме як бажання, для реалізації якого будуть
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здійснені певні кроки [3, с.74]. Нам імпонує погляд М. Бахтіна, за яким інтенція – намір
мовця досягнути результату за допомогою мови – мовлення – висловлення [4, с.109].
В більшості випадків мовленнєва діяльність і ціль, яка реалізується з її допомогою
є лише етапом на шляху досягнення головної цілі мовця. Першу з цих цілей (за
О. Г. Почепцовим) називають початковою ціллю або початковою інтенцією, а другу –
кінцевою ціллю або кінцевоюінтенцією.
Подібно до всіх бажань інтенція включає два компоненти. Першим компонентом є
факт наявності інтенції у певної особи (суб‘єкта інтенції), а другим компонентом є те, що
складає інтенцію, тобто об‘єкт інтенції. Об‘єкт інтенції зводиться до того, щоб певний акт
здійснився. Акт, який складає початкову інтенцію мовця – акт початкової інтенції, а акт,
який складає кінцеву інтенцію мовця – акт кінцевої інтенції [3, с.75]. Початкова та кінцева
інтенції є функціями по відношенню до актомовленнєвих і постактомовленнєвих інтенцій.
Функцію початкової інтенції завжди виконує початкова актомовленнєва інтенція, а
функцію кінцевої інтенції можуть виконувати кінцева актомовленнєва інтенція і кінцева
постактомовленнєва інтенція [3, с.86].
Інтенцію іноді ототожнюють з ціллю висловлювання. В такому випадку, якщо
слідувати класифікації висловлювань за їх загальною ціллю, кожну з таких цілей можна
співвіднести з загальною інтенцією мовця: повідомити, проінформувати про щось,
спонукати до чогось. Однак дослідники зазвичай не зупиняються на такому абстрактному
розумінні інтенції. Вони детально аналізують комунікативні інтенції, які виділяються в
діалогах і на їх основі намагаються скласти універсальний каталог комунікативних
інтенцій, придатних для багатьох мов [1, с.74].
Мовленнєва інтенція як психологічний стан і когнітивний конструкт визначається
мотивом і ціллю висловлювання, тому, як задум мовця, має вольову установку,
планування впливу на адресата і подальшу взаємодію з ним, передбачення можливого
результату взаємодії. Саме тому в мові утворилось багато варіантів одного й того ж
інтенціонального значення.
Мовленнєва інтенція має подвійний вплив: з одного боку, це психічний денотат,
який

відповідає

лексемі:

обіцяти,

стверджувати,

рекомендувати,

відмовлятись,

погоджуватись тощо. З іншого боку, це мотивуюча і цільова установка впливу на
адресата: Обіцяю Вам… Стверджую, що… Я погоджуюсь з Вашою думкою…
Отже, інтенція – це насамперед комунікативна категорія, що репрезентує
ментальний

світ

людини

в

синтаксично

окреслених,

модально-релевантних

та

дискурсивних реалізаціях. Це превербальний, осмислений намір мовця, який зумовлює
комунікативні стратегії, внутрішню програму мовлення та способи її здійснення.
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Комунікативна інтенція виступає постійною змістовою домінантою речення, відіграє
важливу роль у моделюванні діалогічних та монологічних ситуацій, детермінує зміст
висловлювання, обумовлює використання певних синтаксичних одиниць для втілення
комунікативних намірів.
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Криклива Вероніка
(м. Вінниця)
КСИКАНІЗМА – ЛІТЕРАТУРА ЖІНОЧОГО ПРОТЕСТУ
Феміністичний рух у Сполучених Штатах розпочався ще у 1970-х роках. Він був
заснований жінками, що втомилися від постійної дискримінації, виступали за права
кожної окремої жінки на свободу і самовизначення.
Жінки-представниці етнічних та національних меншин зазнавали не лише
гендерної, а й расової дискримінації. Вони були впевнені, що їхні погляди та потреби
дещо відрізнялись від потреба «білих» жінок. Саме це сприяло виникненню понять
«білий», «чорний» та «коричневий» фемінізм. Кожен із цих термінів демонструє
специфічні погляди білошкірих, афро-американок та мексикано-американок.
Феміністичний рух чикана знайшов своє відображення у літературі в творчості
таких письменниць, як Ч. Морага, Г. Ансальдуа, С. Синсерос та ін., проте найгрунтовніші
дослідження даної проблеми, на нашу думку, здійснює Ана Кастілло. Вона вводить новий
термін ―xicanisma‖, що стає синонімом до «коричневого фемінізму».
У своїй збірці есе «Вбивство мрійників» (―Massacre of the Dreamers: Essays on
Xicanisma‖) письменниця критикує американське суспільство та становище мексикано204

американської жінки в ньому. До збірки увійшли десять есе, в який А. Кастілло розглядає
життя жінок чикана, їх расову ідентичність, місце у суспільстві, сексуальну орієнтацію,
політичні погляди та релігійні вірування. Вона піднімає питання багатогодинної
низькооплачуваної праці мексикано-американців, гомофобії, домашнього насильства.
«Жінка без країни» (―A Countryless Woman: The Early Feminista‖) – саме так
називається перше есе збірки, в якому письменниця описує загальні положення
ксиканізми (xicanisma) та формування особистості ксиканістки (xicanista). Автор зазначає:
«Наш ксиканізма допомагає нам бути впевненими в собі та діяти відповідно до наших
потреб та бажань. Він допомагає нам переосмислити, здавалось би, вроджену поведінку
мексикано-американської жінки, наше місце у родинах та суспільстві, де домінують білі»
[2, 40 ].
А. Кастілло використовує специфічну мову та прикметник countryless для того, щоб
описати перших феміністок, які вважають, що у них немає країни. Живучи у Сполучених
Штатах чикана не відчувають себе як вдома. Їх шкіра занадто темна, щоб їх можна було
прийняти за білих американців, а волосся занадто пряме, щоб їх можна було сплутати з
чорношкірими. Тому вони завжди будуть вирізнятися із натовпу, їх не будуть приймати як
повноправних громадян США. В той час як до корінних та афро-американців існує,
зазвичай, толерантне відношення (зважаючи на рабство, геноцид та виселення), до чикана
ставлення зовсім інше. Американці не відчувають співчуття до представників даної
етнічної меншини, вважаючи, що найкраще для них – асимілюватися. На батьківщині
мексикано-американцям також не раді, їх принизливо називають pochos – зрадниками, що
залишили Мексику у пошуках кращого життя у США.
Ще одна проблема, порушена у даному есе, - розбіжність поглядів між
представницями основної гілки Феміністичного руху та Феміністичного руху мексиканоамериканок 1960-1970 рр. Чикана не відчували, що борються за ті ж права, що і білошкірі
американки. Підкреслюючи відмінність між білими та американками
мексиканського походження, А. Кастілло зазначає: «Я маю більше спільного з
мексиканським чоловіком, аніж з американською жінкою, але й з алжиркою я маю більше
спільного, ніж з мексиканським чоловіком» [2, 42]. Такий погляд, звичайно, є
суперечливим, проте «письменниця аргументує свою точку зору тим, що білі жінки є
представниками раси, що претендує на роль світового «морального лідера», що вже є
дискримінуючим» [1, 165].
Демонстрацію фізичної переваги чоловіків над жіночою статтю Ана Кастілло
позначає терміном ―machismo‖. Наголошуючи на тому, що корені ―machismo‖ виходять
ще з часів ацтеків та майя, феміністка зазначає, що дане явище має негативний вплив на
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суспільство загалом, воно служить основою для виникнення стереотипів і, відповідно,
гендерної дискримінації. Письменниця вважає, що, будучи ксиканісткою (представницею
вищевказаного феміністичного напряму), мексикано-американка повинна пам‘ятати про
свій інтелект та самоповагу для того, щоб розпочати довгий шлях боротьби проти
дискримінації.
В останньому есе збірки «Воскресіння мрійників» (―Resurrection of the Dreamers‖)
Кастілло прямо звертається до своїх співвітчизниць переконливим та рішучим тоном:
«Таким чином, будучи ксиканістками,ми повинні бути одночасно археологами та
мрійниками нашої культури» [2, 220]. Своїми закликами Ана Кастілло прагне сприяти
становленню світогляду ксиканізма частиною американської культури.
Ксиканізма є літературою протесту мексикано-американських жінок проти расової
та гендерної дискримінації, експлуатації чикана у Сполучених Штатах, проти
патріархальних канонів та домашнього насилля чоловіків над жінками. Ана Кастілло
закликає до руйнування стереотипів та упередженості, пов‘язаних зі ставленням «білих»
американців до чикана. Письменниця виступає проти асиміляції чикана в американському
суспільстві та наголошує на тому, що самобутність та традиції мексикано-американців
повинні бути збережені.
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Крилова Марина
(м. Вінниця )
ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ Й СПОЛУЧУВАНОСТІ ДІЄСЛІВ РУХУ GEHEN,
KOMMEN В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ТА TO GO, TO COME В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Дослідження синтагматичних відношень лексичних одиниць залишається одним із
основних способів отримання інформації про їх значення. Останнім часом ці дослідження
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проводяться з використанням статистичних методів, що, безсумнівно, дозволяє отримати
об‘єктивні дані щодо сполучувальних властивостей досліджуваних лексем.
Об‘єктом дослідження є лексична сполучуваність дієслів руху в німецькій та в
англійській мові: gehen, kommen та to go, to come з семантичними підкласами інших
частин мови на матеріалі художньої прози сучасних німецької та англійської мов. У статті
ставиться за мету виявити статистично значущі зв‘язки між досліджуваними дієсловами у
двох мовах за допомогою статистичних прийомів на синтагматичному рівні, простежити
частоту вживання, широту сполучуваності даних лексем з іншими частинами мови.
Матеріалом дослідження стала вибірка німецької мови, що становить близько
667.836 слововживань, для англійської мови – 645.105 слововживань й були складені
дистрибутивні картки з мікроконтекстами – 1158 для німецької мови та 574 – для
англійської. Проаналізувавши виписані мікроконтексти, нами було встановлено, що
досліджувані дієслова в німецькій та в англійській мові є найбільш уживаними дієсловами
руху. Для німецької мови більш частотним виявилося дієслово kommen – 666 разів, gehen
– 492, а в англійській мові дієслово to go зустрілося 297 разів, в той час як to come – 275.
Важливим виявився також той факт, що в німецькій мові дієслова gehen, kommen
зустрічаються зі значенням руху у всіх контекстах, а в англійській мові, завдяки
вживанням прийменників у поєднанні з дієсловом, to come, to go виявляють значення, не
властиві семантиці руху: to go up, to go on. В німецькій ж мові різноманітні афікси лише
уточнюють значення gehen та kommen, розкриваючи характер руху, його напрямок, але
первинна семантика зберігається. Наприклад: herumgehen, entkommen, hineingehen.
Використавши тлумачні словники англійської та німецької мов, для дієслова
kommen було зафіксовано 21 словникове значення, для gehen – 15. Частотність вживання
дієслова kommen в порівнянні з gehen за нашими підрахунками виявилася також значно
вищою. Для дієслова to go за чотирма словниками виявлено 55 значень, а для to come –
лише 22 й проаналізовані дані підтверджують словникові кількісні характеристики. Отже,
від широти семантики слова залежить частотність його функціонування в тексті й між
цими двома поняттями існує пряма залежність.
Скориставшись формулою хі-квадрату, встановлено статистично значущі зв‘язки
досліджуваних дієслів із семантичними підкласами іменників та прислівників. Найбільша
частота виявлена у дієслова kommen з підкласами іменників: групи людей, неживі
предмети та відрізки часу; gehen активно сполучається з групами людей, власними
назвами, спорудами та абстракціями. Найменшу широту сполучуваності дані дієслова
проявляють з таким підкласами: відстань, зовнішність людини, люди за професією.
Англійські відповідники to go, to come найчастіше в художній літературі зустрічаються з
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власними назвами та абстракціями. Статистично значущі зв‘язки існують між словами та
семантичним підкласами лише тоді, коли теоретично можливі результати виявляються
значно меншим за отримані дані. Виявляється, в англійській та німецькій мові
статистично значущі зв‘язки виявилися та за формулою хі-квадрату підтвердилися між
дієсловом kommen та іменниками на позначення абстракцій (хі-квадрат = 7,6), дієсловом to
come й іменниками на позначення абстракцій (хі-квадрат= 5). Це свідчить про існування
певних спільних рис у семантиці kommen та to come.
Спільною рисою є подібне функціонування даних дієслів у мовленні в сполученні з
абстрактними іменниками, що утворюють, так звані, прийменникові конструкції.
Наприклад: zum Schluss kommen, zu Grunde kommen, in Betracht kommen; в англійській мові
зустрічаємо: to come true, to come to word, to come to the speech. Словосполучення такого
типу є досить розповсюдженими як в англійській, так і в німецькій мові, що
підтверджують кількісні значення хі-квадрату.
У сполученні з прислівниками для дієслова gehen зафіксовано 119 випадків, для
kommen – 88. Дієслово gehen найбільш активно зустрічається у сполученні з
прислівниками часу, способу дії та напрямку, а найменш усього

з прислівниками

причини, умови та поступки. Дієслово kommen аналогічно зустрічається частіше з
прислівниками часу та способу дії ( 35 та 21 раз) відповідно. Статистично значущі зв‘язки
були встановлені лише з підкласом прислівників на позначення способу дії. ( для gehen хіквадрат = 4,2; для kommen – 3,72).
Ми виявили пряму залежність між семантичними ознаками прислівників та
семантичними й морфологічними ознаками дієслів: прислівники місця, наприклад, dort,
entlang, які мають сему простору, сполучаються з даними дієсловами по причині
приналежності до дієслів динаміки, а не статики. Це трапляється, очевидно, тому, що
динаміка дії передбачається в певному місці, просторі. Нами було помічено, що
прислівники способу дії в німецькій мові мають семи темпоральності, процесуальності:
schnell gehen, langsam gehen. Можна припустити, дієслово gehen за допомогою
прислівників даного класу передає характер руху. В англійській мові для передачі
характеру руху не обов‘язкова присутність прислівника, характер руху або дії можна
передати граматично за допомогою форми Continuous. Для англійської мови, навпаки,
дієслово to come вживається частіше з прислівниками способу дії, але статистичні дані хіквадрату 1,04 не дають право стверджувати про існування особливого статистично
значущого зв‘язку. В семантиці самого дієслова не міститься первинного значення
характеру дії, її довготи чи протяжності, її ми можемо виразити лише граматично, а в
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німецькій

мові

прислівники

визначають

характер

руху,

його

направленість,

темпоральність.
Отже, смислові компоненти в семантиці прислівників пов‘язані з певними
смисловими компонентами в семантиці дієслів, що підтверджує висока частота вживання
та широта сполучуваності дієслів з підкласами прислівників, але іноді наявність
смислових компонентів є недостатньою для передачі характеру руху, це стосується
англійської мови.

Лиса Анна
(м. Вінниця)
НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ НА СЕРЕДНЬОМУ СТУПЕНІ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АВТЕНТИЧНИХ
ТЕКСТІВ
Завданням середньої школи як важливої проміжної ланки в системі освіти та
підготовки нових кадрів є істотне поліпшення якості навчання іноземної мови. Зміна
характеру шкільного навчання, що базується на принципі гуманізації, вимагає пошуку
нових резервів підвищення ефективності навчання іншомовної мовленнєвої діяльності, а
також реорганізації самого процесу навчання.
Оволодіння говорінням іноземною мовою як засобом комунікації включає не
тільки уміння висловлювати свої думки, наміри, бажання, але також і вміння розуміти
мову інших людей як при безпосередньому спілкуванні, так і по радіо, телебаченню, в
кіно. Тому в низку завдань, які стоять перед середньою школою у зв'язку з навчанням
іноземної мови, входить також завдання навчити школярів слуханню і розумінню
іноземної мови. Ці вміння об'єднують терміном «аудіювання».
Аудіювання – рецептивний вид мовленнєвої діяльності, який являє собою
одночасне сприймання і розуміння мовлення на слух і як самостійний вид мовленнєвої
діяльності має свої цілі, завдання, предмет і результат. Це складне уміння, яке неможливо
повністю автоматизувати, а лише частково – на рівні впізнавання фонем, слів і
граматичних структур.
Необхідність навчання аудіюванню як окремому, самостійному виду мовленнєвої
діяльності обумовлена наступними факторами:
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- через слух поступають зразки іншомовного мовлення, які закладаються у
довготривалу пам‘ять, де і зберігаються;
- неможливо навчити іншим видам мовленнєвої діяльності без розвитку слухового
аналізатора;
- у слухача (учня) розвивається слуховий контроль, який входить у всі види
мовленнєвої діяльності, тобто людина під час говоріння, письма, читання контролює себе
через слух;
- розвивається слухова пам‘ять, без якої неможлива успішна навчальна діяльність,
зокрема, неможливо оволодіти іноземною мовою.
Успішність аудіювання залежить:
- від самого слухача (від рівня розвитку у нього мовленнєвого слуху, пам‘яті,
наявності уваги, інтересу і т.п.), його індивідуально – психологічних особливостей;
- від мовних особливостей аудіотексту та його відповідності мовленнєвому досвіду і
знанням учнів;
- від умов сприймання аудіо тексту.
Матеріальною основою аудіювання є аудіотекст, який має свою композицію,
структуру та смислову організацію. Основною вимогою до змісту аудіотексту слід
вважати його інформативність та цікаву фабулу (динамізм подій, дій та вчинків
персонажів). Вагомою ознакою аудіотекстів для навчання іноземних мов є його
автентичність.
Значне місце серед автентичних матеріалів займають відеозаписи. Відеофільми
можуть додати новий вимір до досвіду учнів в нових місцях, вмінні сприймати звуки,
артикуляцію, приклади невербальної комунікації носіїв мови. Популярні пісні також
можна використовувати, якщо вони відповідають певній темі.
Психологи стверджують, що саме використання аудіо та відео матеріалів у
навчальному процесі значно покращує кінцеві результати і значно більше спонукає учнів
до комунікативної діяльності. Використовуючи фрагменти відеозаписів та звукових
записів ми спонукаємо до дії зорові та слухові центри людини, які в свою чергу,
впливають на процес засвоєння та запам‘ятовування матеріалу.
Навчання аудіювання відбувається в три етапи:
І. Етап навчання аудіювання на рівні фрази.
ІІ. Етап навчання аудіювання на понад фразовому рівні.
ІІІ. Етап навчання аудіювання на рівні цілого тексту.
До системи вправ входять дві підсистеми:
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1) вправи, спрямовані на відпрацювання окремих складових елементів аудитивної
діяльності;
2) вправи для розвитку вмінь аудіювання.
1 підсистема включає три групи вправ:
- вправи для формування фонетичних навичок аудіювання (фонетичного та
фонематичного слуху);
- вправи для формування лексичних навичок аудіювання;
- вправи для формування граматичних навичок аудіювання.
Мета 1 підсистеми – сформувати слухові, лексичні та граматичні навички
аудіювання. Сюди входять некомунікативні та умовно-комунікативні рецептивні вправи.
Некомунікативні вправи: на сприйняття, впізнавання або розрізнення звука,
термінального тону, лексичної одиниці, граматичної структури.
Умовно – комунікативні вправи: аудіювання повідомлень на рівні фрази, запитань.
До ІІ підсистеми входять 2 групи вправ:
- вправи, що готують учнів до аудіювання тексту;
- вправи в аудіюванні тексту.
Мета вправ 2 підсистеми – розвинути в учнів уміння аудіювання. До цієї
підсистеми входять умовно – комунікативні (аудіювання повідомлень, запитань,
розпоряджень на понадфразовому рівні) та комунікативні (вправи на аудіювання текстів з
метою одержання інформації).
Отже, аудіювання є рецептивною діяльністю і включає в себе одночасне
сприйняття і розуміння живого мовлення, де сприйняття – аналіз і синтез матеріальних
засобів мови, а розуміння – результат аналізу і синтезу значень цих засобів. У процесі
навчання аудіювання іноземною мовою актуальним на сьогоднішній день є використання
автентичних матеріалів.
Лівінська Лілія
(м. Вінниця)
ФУНКЦІЮВАННЯ БІБЛЕЇЗМІВ В АНГЛОМОВНОМУ
ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Англомовна культура вже протягом багатьох століть перебуває під великим
впливом християнського віровчення, що не могло не відбитися в тому числі й у дзеркалі
англійської мови. Тому цілком зрозумілий значний інтерес англомовних філологів до
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біблійних текстів (Cherry R.T., 1989; Smith R.W., 1982; Soskice J.M., 1985 та ін.), а також
до вивчення їх впливу на лексичний фонд англійської мови, зокрема, до вивчення
біблеїзмів (слів та виразів біблійного походження) та їх функціонування у різних сферах
мовної діяльності (Lamsa G.M., 1985; Manser M.H., 1989 та ін.) [2, c. 314].
За спостереженнями О.А. Земської, характерною рисою сучасного дискурсу є
широке використання різного роду цитат та кліше [1, с. 157]. Біблія є найважливішим
літературним джерелом крилатих виразів. У сучасній науковій літературі біблеїзми
кваліфікуються як слова, стійкі вирази та фрагменти тексту, що безпосередньо або
опосередковано пов‘язані з текстом Біблії, біблійними сюжетами, персонажами, фактами,
та зафіксовані у лексикографічних джерелах.
У статті ―Біблеїзми в нашому мовленні‖ Р.П. Зорівчак пропонує наступне
визначення біблеїзмів: ―Біблеїзми — це окремі слова та фразеологізми (в широкому
розумінні цього терміна, включно з прислів‘ями та приказками), які, відірвавшись від
біблійного тексту, широко вживаються в мовленні, побутовому та літературному ‖ [3].
Англійські біблійні вислови глибоко ввійшли в народну ментальність завдяки
Джону Уікліфу (1330–1384), який першим переклав Біблію із латинської мови
(латинський текст Біблії ‖Vulgate‖).
Так склалася історія США, що політики цієї держави використовували у своїх
промовах Святе Письмо.
Зразковим прикладом вживання біблеїзмів є промови американського Президента
Авраама Лінкольна. Фразеологічну одиницю біблійного походження ‖resting place‖ А.
Лінкольн вживає у промові ―Lyceum Address‖. Даний фразеологізм зустрічається в Біблії в
контексті розповіді про тяжку мандрівку Мойсея та гебрейського народу до Землі
обітованої: ―And they departed from the mount of the Lord three days’ journey...to search out a
resting place for them‖ [5]. У своїй промові Лінкольн говорить про угрупування, які
насильно нападали на населення США, зокрема на чорношкірих людей. Тож, із ―Землею
обітованою‖ Лінкольн асоціює свою державу, закликаючи американців стати на захист
своєї країни.
Не менш важливими є промови американського священника та політичного діяча
Мартіна Лютера Кінга. Відома промова політика «У мене є мрія» вважається шедевром
ораторського мистецтва. За стилем вона нагадує негритянську баптистську проповідь, у
якій автор вживає біблійні цитати.
Для того, щоб підкреслити своє незадоволення від становища, яке склалося в
країні, Мартін Лютер Кінг вживає фразу зі Святого Письма: ―No, no, we are not satisfied,
and we will not be satisfied until just ice rolls down like water and righteousness like a mighty
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stream― [4]. (―І нехай тече правосуддя, немов та вода, а справедливість як сильний
потік!‖). Першоджерелом цього висловлювання є

книга Пророка Амоса 5:24. Цими

словами автор висловлює свою незгоду з класовою нерівністю і наголошує на тому, що
люди будуть боротися за справедливість. Чорношкіре населення – такі ж самі люди як і
всі інші і вони заслуговують на свободу.
Також Мартін Лютер Кінг використовує слова з книги Пророка Ісаї. У промові
вони звучать так: ―I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and
mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be
made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together‖ [4].
( Хай підійметься всяка долина, і хай знизиться всяка гора та підгірок, і хай стане круте
за рівнину, а пасма гірські за долину!) З даних слів очевидно, що Мартін Лютер Кінг усіма
своїми зусиллями намагався припинити усі суперечки, які виникали між населенням, він
хотів, щоб усі громадяни США мали рівні права.
Отже, стиль Біблії, її словник та синтаксис, експресивна образність, дидактичний
зміст надихають численні покоління ораторів та письменників. Політичні діячі
використовували у своїх промовах Святе Письмо, намагаючись переконати громадян у
тому, що вони становлять єдину велику сім‘ю, засновану на свободі й демократії. Біблія
була добре знайома як білому, так і чорному населенню США, тому посилання промов,
метафоричний їх зміст був зрозумілий широкому прошарку населення, незалежно від віку,
кольору шкіри та соціального становища. Це є головною причиною використання Біблії як
першоджерела і головного помічника у написанні промов, оскільки мова Святого Письма
була доступною для усього американського суспільства.
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Лясковська Олена
(м. Вінниця)
ЗАГОЛОВОК ЯК СМИСЛОТВОРЧИЙ КОМПОНЕНТ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ
ОПОВІДАНЬ РЕЯ БРЕДБЕРІ
Зв‘язок рамкових компонентів з основним текстом твору в деяких випадках
виявляється настільки міцним, що з їх вилученням текст втрачає свою єдність. Основним
рамковим компонентом, який майже завжди застосовується автором, є заголовок.
Заголовок – це перший знак тексту, який дає читачеві цілий комплекс уявлень про книгу.
Саме він спонукає читача до прочитання твору, стає першим кроком до його
інтерпретації. ―Заголовок, – писав У. Еко в ―Нотатках на полях до "Імені троянди"‖, – це
вже ключ до інтерпретації‖ [3; 6]. Але яким би виразним не був заголовок, повною мірою
зрозуміти його зміст, оцінити його влучність, можна лише після прочитання твору,
співвіднісши його з уже засвоєним змістом [2; 105].
В оповіданнях Р.Бредбері заголовок виступає одним з головних смислотворчих
компонентів. Письменник застосовує різні типи заголовків, значною мірою керуючись
інтенцією маскування головної думки: якщо заголовок у більшості випадків покликаний
відображати безпосередню сутність твору і зацікавити читача, то у Бредбері він навпаки,
навмисне заплутує читача, спонукає його до активної ментальної обробки твору, творчого
переосмислення первинної інформації, зазначеної в заголовку.
Розглянемо детальніше типи заголовків, які найчастіше застосовує письменник.
Чимало серед них символічних, наприклад, як в оповіданнях ―Піжама для кота‖, ―Синя
пляшка‖, ―Калейдоскоп‖, ―Будинок‖ тощо. Так, синя пляшка із чистого марсіанського скла
– мета життя кожної людини, яка її шукає, і в кожного ця мета різна. Головний герой
Альберт Бек все життя витрачає на пошуки синьої пляшки, але сам собі зізнається, що
головне – це власне пошуки, адреналін, пригоди, небезпека, поразки і досягнення. Для
нього знайти пляшку означає померти і навічно зануритись у солодке забуття. Синя
пляшка – це символ сенсу життя; доки люди його шукають, вони живуть, а коли знаходять
– їх роль на землі вважається виконаною.
Слово ―будинок‖ в заголовку однойменного оповідання вважається символом сім‘ї
та затишку, але У Бредбері воно набуває нового конотативного значення – руйнування
сімейних стосунків Уїльяма і Мегі. Бредберівська кішка з оповідання ―Піжама для кота‖ є
багаторівневим символом. Вона уособлює бажання героїв налагодити стосунки, стати
ближчими, розділити почуття самотності.
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Особливу увагу слід звернути на алюзійні заголовки оповідань. Так, заголовок
оповідання ―П‘ять балів за шкалою Захарова-Ріхтера‖ містить назву десятибальної шкали
для оцінки потужності землетрусів та прізвище головного постачальника військової
техніки, якого часто називали розпалювачем війн. Недарма два прізвища стоять поряд –
вони уособлюють природні катаклізми та навмисні людські руйнування, які знищують
цивілізацію. І все це, за словами архітектора Чарлі Кроу, заради вигоди та нових
можливостей. Як приклад можна також навести оповідання ―Ікар Монгольф‘є Райт‖, де у
заголовку міститься алюзія на всі людські бажання підкорити небо і Космос –
міфологічний персонаж Ікар, який занадто високо піднявся вгору, і сонце обпалило йому
крила, брати Монгольф‘є, з іменами яких пов‘язані перші спроби полетіти на повітряній
кулі, та перші авіаконструктори, брати Райт. Головний герой, збираючись здійснити
перший політ на ракеті в історії людства, наполягає саме на такому порядку імен. У його
словах відчувається сам Бредбері, який як аукторіальний оповідач, відобразив у
хронологічному порядку осіб, що найбільшим чином вплинули на хід історії завоювання
Космосу. Джедедія Прентіс збирається внести свою частку до цієї історії, розпочати нову
епоху людської цивілізації.
Чимало бредберівських оповідань названі цитатами з творів інших відомих авторів:
―Дивовижне диво‖ – з незакінченої поеми С. Колріджа ―Кублай-хан‖, ―Золоті яблука
сонця‖ – рядок з ―Пісні мандрівника Енгуса‖ У.Єйтса, ―Електричне тіло співаю‖ – з вірша
―Про тіло електричне я співаю‖ У.Уїтмена, ―У сріблястій місячній імлі…‖ – із
однойменного вірша Дж.Байрона, ―Той, що заснув у Армагедоні‖ або ―А може бачити
сновиддя…‖ – рядок з монологу Гамлета, ―Моряк вже вдома – з вод домчав…‖ – з вірша
Р.Л. Стівенсона ―Реквієм‖ – і список далеко не повний.
Переважна більшість оповідань Р.Бредбері мають метафоричні заголовки, як от ―І
грянув грім‖, ―Гра в котика-мишку‖, ―Вбивця‖, ―Бетономішалка‖, ―Лук‖ тощо. Як
приклад, розглянемо заголовок оповідання ―Вбивця‖. Під вбивцею тут ми розуміємо не
злочинця, який чинить протиправні дії у нинішньому світі, а людину, втомлену
безглуздям цивілізації у майбутньому. Головний герой нищить всю техніку (телефони,
радіобраслети, телевізори, автоматичні плитки), яка заважає людям насолоджуватись
красою існування, не дає змоги жити повноцінним життям, зводить його до
стандартизованого звітування та непотрібної балаканини. З точки зору тогочасного
суспільства він є не ким іншим, як вбивцею.
Своєрідністю заголовків відрізняється цикл оповідань ―Марсіанські хроніки‖. Вони
об‘єднані марсіанською тематикою, а кожне оповідання містить у заголовку дату: ―Січень
1999. Ракетне літо‖, ―Серпень 2026. І буде лагідним дощ‖ і т.ін. Автор називає їх
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хроніками, адже вони зображують історію марсіансько-земних стосунків: від перших
польотів на ракетах до загибелі Землі і переселення людей на Марс. Автор не ставить за
мету протокольно зафіксувати всі етапи освоєння Марсу, а навпаки, кожне оповідання є
підсумком певного періоду з яскраво вираженою мораллю. Таким чином, заголовок
―Марсіанські хроніки‖ є водночас і метафоричним.
Узагальнюючи смислотворчу функцію заголовків оповідань Р.Бредбері, слід
відзначити, що письменник ніколи не намагався вкласти у заголовок основну ідею, він
скоріше давав натяк, вказував шлях до розуміння, а нерідко і свідомо заплутував читача,
щоб той зміг самостійно проаналізувати твір та дійти висновку. Для кожного він буде
власним, адже у ―синій пляшці‖ знаходиться саме те сокровенне, на що спрямовані всі
пошуки у людському житті, те, що має найвищу цінність.
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Мазурова Ольга
(м. Вінниця)
ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
Політичний дискурс створений політиками, які переконують народ, спонукають
його, намагаються висвітлити себе і свої дії, виступають з критикою опонентів.
Особливою технікою переконання є пропаганда, яка використовується перед виборами,
метою якої є нав‘язування народові певної думки. Політик, який знаходить шляхи
розв‘язання проблемної ситуації, отримує лідерство.
Тлумачення терміну ―дискурс‖ настільки багатогранне, що незважаючи на досить
довгу історію його дослідження й численні праці в сфері дискурсивного аналізу, говорити
про однозначне розуміння дискурсу вважається передчасним. Лінгвісти визначають
дискурс, як своєрідний текст чи його парадигму, побудований на міркуваннях, що
складається з послідовного ряду логічних мовних ланок, усних або письмових,
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діалогічних або монологічних, різножанрової категорії, у якому є корелятивні
зв‘язки лінгвістичного або екстралінгвістичного змісту, і як наслідок, логічність і
змістовність структурної будови, здатної реалізувати прагматику аргументації,
полеміки та наукової доказовості [3, с.84].
Найпростішим прикладом дискурсу є політичний дискурс. Він формується
на основі національної мови, яка використовується політиками, партіями для
досягнення певних комунікативних цілей:
- встановлення суспільного консенсусу;
- прийняття і обгрунтування певних політичних та соціально-ідеологічних
стратегій в

умовах множинних суспільних інтересів плюралінгвістичного

суспільства;
- підтримання або руйнування ―статусу кво‖;
- ―промивання мізків‖, нав‘язування масовій свідомості тієї або іншої
ідеологічної думки [1, с.22].
Політичний дискурс актуалізується у таких жанрах, як промова політика,
інагураційне звернення президента, політичний документ (указ президента, зміст
закону, комюніке), звіти уряду у парламенті, затвердження або обговорення
бюджету. [1, с.25]
У дискурсі політиків-професіоналів виділяється особлива сфера – це
мовленнєві жанри, суб‘єктами яких можуть бути лише особи, що займають
провідні місця в політичній ієрархії – керівники держави, міжнародних об‘єднань,
політики установ та партій [4, с.57].
Політологи і психолінгвісти концентрують увагу на мисленні політиків та їх
схильності до маніпулювання свідомістю реципієнтів, а лінгвісти досліджують
вербальну поведінку політиків, механізмами створення політичних текстів різних
алюзивних стратегій. Як наслідок, виникла нова галузь дослідження цієї сфери–
політична лінгвістика. Це поняття зустрічається у працях Л.П. Нагорної, Н.М. та
Л.М. Мухарямових та інших. На думку останніх, політична лінгвістика - це
субдисципліна, яка досліджує мову політики. Саме політико-мовні відносини
формують предмет політичної лінгвістики [2, с. 49].
Лінгвісти за допомогою нового терміна "критичний аналіз дискурсу"
почали застосовувати його у політиці [2, с. 39]. Дві характерні особливості
досліджуваного нами концепту виділяє Л.П. Нагорна: "прищеплення суспільній
свідомості певних уявлень" і "мовленнєву взаємодію груп та індивідів" [2, с.4 2].
217

Як

багатожанровий

різновид

публічного

мовлення,

політичний

дискурс

характеризується цілою наукою специфічних засобів. І суть тут не лише у вживанні
специфічної детермінованої політичною діяльністю лексики, а й у своєрідному виборі й
організації певних структур вираження відповідно до прагматичних настанов, цілей та
умов спілкування, що склалися в процесі професійної діяльності політиків. Політики
усвідомлюють необхідність оволодіння таким стилем мовлення і нормами літературної
мови, які здатні дати найвищий коефіцієнт корисної дії. Будь-який політик стикається з
необхідністю правильного розташування, компонування мовних одиниць, тобто всього
того, що становить суть та специфіку побудови промови [3, с.86].
У зв‘язку з глобалізацією соціальних змін, технологізацією політичного дискурсу,
соціологи, лінгвісти та інші спеціалісти, доходять висновку, що мова – це влада. У періоди
радикального суспільно-політичного реформування закономірно підвищується увага до
аспектів соціального життя, здатних визначити подальшу побудову нової системи
аксіологічних координат з іншими акцентуваннями рубрик цілісних шкал [5, с.60]. На
особливу увагу заслуговує політичний дискурс, адже ―мова є невід‘ємною від політики і
владних відношень, і тільки у цьому контексті може стати адекватно зрозумілою.
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Макеєва Людмила
(м. Вінниця)
ЛАТИНСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
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Дослідженням латинських запозичень займалися вчені-лінгвісти Адмоні В.Г.,
Аракін І.В., Барбер Ч., Буніятова І.Р., Вердієва З.Н., Іванова І.П., Мороховський О.М.,
Мостовий М.І., Пайлс Т., Почепцов Г.Г., Расторгуєва Т.А., Смирницький А.І., Філін Ф.П.,
Хауген Е. та інші.
У науковій літературі з проблем лексичних запозичень уживаються терміни
―латинізм‖, ―латиномовне запозичення‖, ―греко-латинізм‖, ―латинське запозичення‖,
―латиноосновний полонізм‖. Найчастіше лінгвісти трактують ―латинізм‖ як слово чи
зворот, запозичений з латинської мови і такий, що сприймається як чужорідний елемент
[4;47]. Таке визначення не є цілком прийнятним, бо сприйняття запозичень як чужорідних
елементів є суб‘єктивним явищем для носіїв мови, яке залежить від рівня володіння
іноземними мовами, загальноосвітнього рівня людини та її мовної інтуїції.
При визначенні латинізму важливим є принцип встановлення джерела запозичення.
Варто

звернути

увагу

на

велику

кількість

слів,
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з

латині

в

середньоанглійський період. Вони відрізнялись від французьких запозичень у тому, що
були менш вживаними та з‘являлись переважно з письмових джерел. Звичайно, не слід
забувати, що латинь була розмовною мовою освічених людей та священнослужителів, та
певна кількість латинських слів перейшли безпосередньо у розмовну англійську мову.
Однак їх кількість набагато менша, ніж тих, які були взяті із літератури.
XIV та XV століття були визначними з точки зору появи латинських запозичень.
Невідомий письменник першої половини XV століття скаржився, що важко перекладати з
латині на англійську тому, що «there ys many wordes in Latyn that we have no propre Englysh
accordynge therto, що означає: «є багато слів з латинської мови, які не мають відповідних
еквівалентів у англійській мові» [6;247]. Постійне запозичення слів з латині в словниковий
склад англійської мови цього періоду принесло більше слів, ніж можна очікувати.
Немає потреби класифікувати ці запозичення, оскільки їх характерні ознаки видні з
прикладів: abject, adjacent, allegory, conspiracy, contempt, custody, distract, frustrate, genius,
gesture, history, homicide, immune, incarnate, include, incredible, incubus, incumbent, index,
individual, infancy, inferior, infinite, innate, innumemble, intellect, interrupt, juniper, lapidary,
legal, limbo, lucrative, lunatic, magnify, malefactor, mechanical, minor, missal, moderate,
necessary, nervous, notary, ornate, picture, polite, popular, prevent, private, project, promote,
prosecute, prosody, pulpit, quiet, rational, reject, remit, reprehend, rosary, script, scripture,
scrutiny, secular, solar, solitary, spacious, stupor, subdivide, subjugate, submit, subordinate,
subscribe, substitute, summary, superabundance, supplicate, suppress, temperate, temporal,
testify, testimony, tincture, tract, tributary, ulcer, zenith, zephyr [7;185].
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Тут є терміни, які відносяться до різних сфер вживання: закон, медицина, теологія,
наука, література. Ці слова спершу використовувались у вузьких колах, однак згодом
стали словами ширшого вжитку.
Отже, запозичення лексики є наслідком зближення націй на ґрунті економічних,
політичних, наукових інтересів та міждержавних культурних зв‘язків. Яскравим
прикладом можуть слугувати латинські запозичення в англійській мові.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Аракин В.Д. История английского языка / В.Д. Аракин. – М. Высшая школа, 1968. –
420 с.
2. Иванова И.П., Беляева Т.М., Чахоян Л.П. История английского языка/ И.П. Иванова,
Т.М. Беляева, Л.П.Чахоян.– СПб.: Юнион, 2001. – 425 с.
3. Росторгуева Т.А. История английского языка/ Т.А. Росторгуева. – М.: МГУ, 1973. – 335
с.
4. Секирин В.П. Запозичення щодо англійської мови/ В.П. Секирин. – М.: Наука, 1999, 87
с.
5. Смирницкий П.И. Хрестоматия по истории английского языка / П.И. Смирницкий. –
М.: МГУ, 1953. – 450 с.
6. Barber Ch. Linguistic Change in Present-Day English / Ch. Barber. – Edinburgh & London:
Oliver & Boyd, 1964. – 296 p.
7. Baugh A.C., Cable T.A. History of the English Language / A.C. Baugh, T.A. Cable. –
London: Routledge, 1978. – 438 p.
8. Baugh A.C. History of the English language / A.C. Baugh. – L.: Academic Press, 1975. – 305
p.
9. Hlebec B. Textbook of English phonology / B. Hlebec. – Belgrade, Trebnik, 2001, 61 p.
10. Potter S. Modern linguistics/ S. Potter. – L.: London University Press, 1957. – 218 p.

Мельник Олена
(м. Вінниця)
ОСОБЛИВОСТІ ЛИЦАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й КУЛЬТУРИ
Лицарство – історично обмежене явище. Разом з тим, воно дало життя оригінальній
придворній культурі – лицарській, яка стала яскравою сторінкою культурного розвитку у
період середньовіччя. Творцем і носієм цієї культури було лицарство, до якого входили
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представники військово-аристократичного стану, який з‘явився у ранньому середньовіччі
й досяг розквіту в ХІ – ХІV ст.
Лицарський роман репрезентує літературу з обов'язковим культом Прекрасної
Дами. Вона з'явилася в кінці XI - початку XII століття, місцем її народження вважається
південна область Франції, Прованс. Примхлива Дама хотіла, щоб їй служили не заради
задоволення, а заради самого служіння як такого. Поети Окситанії зазвичай малювали її
заміжньою. Образ Прекрасної Дами проіснував досить недовго.
У середині ХІІ ст. особливим явищем світської культури став лицарський роман.
Зразком такого різновиду жанру є роман «Трістан та Ізольда».
Головний герой середньовічних творів – мандрівний лицар. Збираючись у
хрестовий похід, лицар закладав і продавав все майно, на батьківщину найчастіше
повертався збіднілим. Зачасту лицарі ставали розбійниками.
Основу оповіді в лицарському епосі становила відданість васала сеньйору. Лицар
постійно прагнув слави й намагався бути першим у лицарських змаганнях.
Джерелом

західноєвропейського

лицарського

(куртуазного)

роману

був

кельтський епос про короля Артура та лицарів Круглого столу. Ідеальний лицар
зобов'язаний мати безліч переваг. Від лицаря очікувалося, що він буде постійно
піклуватися про свою славу.
Оригінальним явищем лицарської культури стала музично-поетична творчість
трубадурів, труверів, мінезингерів. Це світське мистецтво, яке одночасно пов'язане із
палацевою, дворянською та народною культурою.
Отже, лицарство як явище в європейській культурі дало різноманітні жанри
світовій літературі, а саме: альба, канцона, пастурель, шансон, сірвента, балада і
лицарський роман.

Мельничук Віра
(м. Вінниця)
ВИРАЖЕННЯ ПОДЯКИ У НІМЕЦЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
Дискурс є об‘єктом дослідження різних наук та їхніх окремих галузей. Одним із
домінуючих типів дискурсу є діалогічний дискурс. Діалог – це найбільш проста й
класична форма мовленнєвого спілкування. Діалогічне мовлення первинне порівняно з
монологічним через комунікативну, діяльнісну природу мови. Діалогічний дискурс –
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форма існування свідомості людини й універсальний принцип організації мислення. В
порівнянні з діалогом, поняття діалогічного дискурсу є дещо ширшим, адже воно включає
в себе крім тексту діалогу, ще й мисленнєво-комунікативну мовленнєву діяльність
учасників дискурсу. Тому діалог розглядають як результат реалізації діалогічного
дискурсу.
Сьогодення вимагає від особистості толерантного та ввічливого ставлення,
здатності адекватно реагувати на непередбачувані ситуації, делікатно вирішувати
міжособистісні проблеми, виявляти вдячність, підтримку, розуміння, тобто володіти
тонкощами спілкування для уникнення конфліктів та підтримки стосунків. Саме це й
обумовлює актуальність дослідження реактивного мовленнєвого акту подяки, адже він є
одним із найбільш поширених у повсякденному міжособистісному спілкуванні.
Зазначимо, що німецькій мові притаманна висока частотність використання
одиниць мовного етикету, до якого входить мовленнєвий акт подяки. Це зумовлено тим,
що в німецькій мові існує велика різноманітність розмовних варіантів та високий рівень їх
клішованості, а вираження подяки є дуже ритуалізованим та широко вживаним.
Найбільш поширеними є такі фрази: ―Danke‖, ―Danke schön‖, ―Vielen Dank‖,
―Danke vielmals‖. Зазвичай ці вирази використовуються в більшості повсякденних
ситуацій і не несуть в собі ніякого стилістичного забарвлення, тобто є стилістично
нейтральними. Це означає, що для вираження глибокої подяки одного лише ―Danke‖ буде
замало, тому з метою надання йому більшої міри вдячності вживають слова ―Ja‖, ―Oh,
ja‖, ―Gut‖, ―Ok‖. Крім того, форма ―Danke‖ для підсилення подяки може поширюватись
різноманітними прикметниками та прислівниками. Наприклад, ―Danke sehr!‖, ―Danke
bestens!‖, ―Schönen Dank!‖, ―Herzlichen Dank!‖, ―Besten Dank!‖. Прикметники schön,
herzlich та прислівник viel можуть в свою чергу підсилюватись прислівником recht.
Використання кліше ―Tausend Dank‖ є рідкісним, хоч і надає виразу вищої міри подяки.
Перформативні дієслова danken та sich bedanken висловлюють подяку на
формальному рівні, тому їх часто використовують у різноманітних інтерв‘ю та програмах.
Ввічливого ефекту висловленню надає використання формули ―vielen Dank‖ разом із
причиною подяки, наприклад, ―Vielen Dank für das Geschenk!‖.
Достатньо

високим

рівнем

емоційності

характеризуються

вислови

з

повторюванням одного з компонентів виразу, наприклад, ―Danke! Vielen Dank!‖, ―Danke!
Danke!‖, ―Vielen, vielen Dank!‖
Згідно з німецькими дослідженнями, найбільш вживаним є вислів подяки з
елативом ―herzlichsten Dank‖. Друге місце після цього вислову посідають такі вирази, як
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―innigsten Dank‖ та ―besonderen Dank!‖. Досить неординарними є словосполучення
―warmsten Dank‖, ―tiefempfundenen Dank‖, ―heftesten Dank‖.
Беручи до уваги національно-культурні особливості комунікативної поведінки
німецького народу, розрізняють такі основні ситуації, у яких прийнято дякувати:
1) при отриманні інформації, наприклад, ―Ich bedanke mich für die ausführlichste
Information!‖;
2) при отриманні квітів чи подарунків, наприклад, ―Danke für die Blumen / für das
Geschenk!‖;
3) при отриманні запрошення, наприклад, ―Vielen Dank für die Einladung!‖;
4) при отриманні допомоги чи поради, наприклад, ―Vielen Dank für die Hilfe / für den
Rat!‖;
5) при отриманні певної послуги, наприклад, ―Ich bedanke mich für Ihre Bemühungen!‖;
6) при отриманні листа (у листі-відповіді необхідно подякувати за раніше отриманий
лист), наприклад, ―Vielen Dank für deinen Brief!‖;
7) при виявленні уваги, наприклад, ―Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit!‖.
Вираження вдячності у німецькому діалогічному дискурсі також може інколи
супроводжуватись використанням таких компонентів комунікативної поведінки, як
рукостискання, обійми, легкі поцілунки, поклони та кивання.
Варто також розглянути прийняття подяки в німецькому діалогічному дискурсі, яке
зазвичай висловлюється стандартними фразами типу ―Bitte / Bitte schön / Bitte sehr‖. Такі
репліки мають високу частотність вживання і є стилістично нейтральними відповідями на
подяку. Окрім наведених фраз подяка може бути прийнята адресатом за допомогою таких
виразів: ―Gern‖, ―Gern geschehen‖, ―Kein Problem‖. Репліки ―Nichts zu dаnken!‖, ―Keine
Ursache!‖, ―Nicht der Rede wert‖ зменшують значення сказаного чи зробленого для того,
хто виконав цю дію.
Висловлення подяки є невід‘ємною частиною ментальності німецького народу. Її
відсутність в німецькомовному середовищі розцінюється як неповага, невихованість та
справляє негативне враження про особу мовця.

Миць Юлія
(м. Вінниця)
ОБРАЗ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
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В американській літературі ХІХ ст. найбільш повне втілення отримує тема ілюзій
молодого американця, «нового Адама», все це отримало назву «американська мрія».
Американська література XIX ст., зосередившись на формуванні своїх національних
основ, робить «американську мрію» одним з найважливіших атрибутів.
З поняттям «американської мрії» тісно пов'язаний романтичний індивідуалізм й
егоцентризм: людська особистість виховується в традиціях, вироблених гуманістичним
індивідуалізмом епохи Відродження.
«Американська мрія» стає і об'єктом гордості, і об'єктом критики в художній
літературі Америки XIX ст. На початку XX в. американська література стала вирішувати
нові завдання, шукати відповіді на нові питання. Провідною темою стає зображення
проблем підлітків (тинейджерів). Письменники виділяють у своїх героях риси неприємні,
часом відразливі: духовну обмеженість, дріб'язковість, презирство до навколишніх,
непослідовність, кар'єризм, відсутність серйозних суспільних ідеалів тощо.
Роки після Другої Світової війни були в історії світової літератури не тільки
одними з найцікавіших, але і найскладніших періодів. В Америці народився рух хіпі та
бітників. У 70-ті роки ХХ ст. їх витіснили творці романів про тинейджерів, оскільки самі
підлітки, проблеми, пов'язані з ними, стали злободенними в суспільстві.
Сучасна американська література в центр своїх творів ставить внутрішній світ і
особистість підлітка. Письменники – «діти втраченого покоління», стурбовані майбутнім
молоді, значно розширили й поглибили коло проблем, які турбують підростаючого
підлітка, переляканого труднощами, що випали на долю їхніх батьків. Це були різні за
своєю тематикою і стилем твори, але їх об'єднувала одна з небагатьох вічних проблем: хто
і як продовжить справу батьків, чи зуміють діти зберегти ті моральні цінності, які з
величезним трудом пронесли через свою військову молодість «загублені»?
Твори про тинейджерів постають в якості психологічних досліджень тонкої
тендітної душі підлітка на шляху до дорослості, який ще в змозі вловити фальш дорослого
світу, але не в змозі впоратися з труднощами, які на нього звалилися. Прикладом такого
героя можна назвати Колфілда – персонажа роману Дж. Д. Селінджера «Над прірвою в
житі».
Отже, мотивом американської прози про молодь є мотив побудови гармонійних
стосунків між поколінням батьків і дітей, пошук виходу з моральної кризи. Перша Світова
війна породила в західноєвропейській і американській літературі поняття «втраченого
покоління». Діти «втраченого покоління» взяли участь у Другій Світовій війні й винесли з
неї ще більш трагічний досвід. Поряд з творами, в яких знаходить відображення героїзація
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подвигу в світовій битві, в 50-ті рр. ХХ ст. з'являються твори, що підкреслюють в героях
негативні риси.
Новицька Ірина
(м. Вінниця)
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Для сучасної людини, на тлі поглиблення інтеграції України у міжнародну
спільноту, зростає необхідність володіння англійською мовою та її ефективного
застосування у професійній діяльності. Поряд із значущістю рівня сформованості мовних
та мовленнєвих умінь та навичок необхідно зазначити також обсяг країнознавчих та
лінгвокраїнознавчих знань, як один з факторів успішного застосування іноземної мови.
Саме на основі лінгвокраїнознавчих та країнознавчих знань формується соціокультурна
компетенція мовця, тобто «знання усього комплексу форм комунікативної поведінки,
менталітету та культури його партнерів із спілкування» [1,64], а також вміння адекватного
застосування цих знань у процесі спілкування.
Формування СКК в учнів повинно бути постійною ціллю вчителя іноземної мови.
Найбільш природним шляхом здобуття соціокультурних знань є робота з автентичним
текстом, який, як зазначено в Рекомендаціях Ради Європи [2,93] є центром будь-якого
акту мовленнєвого спілкування, зовнішньою предметною з'єднувальною ланкою між тим,
хто продукує, і тим, хто сприймає, спілкуються вони безпосередньо чи на відстані.
Згідно з вимогами чинної програми, учні загальноосвітньої школи мають розуміти
нескладні автентичні тексти, що стосуються приватної, публічної, професійної та
освітньої сфер спілкування, а також бути знайомими зі змістом соціокультурної
інформації про країну, мову якої вивчають.[3,3] Тому тексти для читання та подальшого їх
опрацювання мають добиратися таким чином, щоб за своїм змістом вони відтворювали
реальні соціальні стосунки, містили доречні правила ввічливості та поведінки, включали
основні відомості про культури народів, мова яких вивчається, про їх повсякденне життя,
міжособистісні відносини, національну самобутність, історію та мистецтво, соціальні
відмінності того чи іншого народу.
До джерел автентичних іншомовних текстів можна віднести: книги, ілюстровані
журнали, газети, підручники, комікси, брошури, листівки, рекламні матеріали, квитки,
знаки, словники, листи, публічні оголошення, інструкції, публічні промови, лекції,
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презентації, спортивні коментарі, випуски новин, публічні дебати, дискусії, розмови по
телефону.[2,93]
Переважній більшості підручників з іноземної мови бракує саме автентичних
текстів, які б, можливо за допомогою дещо спрощеної лексики та граматичних
конструкцій, містили інформацію соціокультурного спрямування. Тому вчитель іноземної
мови, заради формування у учнів належного рівня соціокультурної свідомості, повинен
самостійно добирати автентичні джерела інформації. Газетні статті, об‘яви, афіші та
реклама, листи чи навіть поезія, мають не лише презентувати автентичний текст, але їх
зміст має також відповідати навчально-виховним цілям певного етапу навчання іноземної
мови. Вчитель також зобов‘язаний створити таку систему вправ, щоб кожен учень міг
аналізувати соціокультурні проблемні ситуації через створення соціальних портретів та
проектів, через спілкування та обговорення їх на уроці.
Відповідно, отримати найбільш адекватну соціокультурну картину життя народу,
мова якого вивчається, учні мають змогу через контакт з носіями мови та культури через
автентичний іншомовний текст, який є найбільш достовірним джерелом не лише
країнознавчої та лінгвокраїнознавчої інформації, але й іншомовної лексики та
граматичних конструкцій.
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Обертун Наталія
(м. Вінниця)
ВІДТВОРЕННЯ ЛІНГВОПРАГРАМТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ХУДОЖНЬОГО
ТЕКСТУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ДОСЯГНЕННЯ АДЕКВАТНОГО ПЕРЕКЛАДУ
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Переклад являє собою процес трансформації змісту мовного фрагменту (речення,
абзацу, тексту) однієї мови в іншу. Головною вимогою до перекладу є адекватність, тобто
точна передача форми та змісту оригіналу рівноцінними засобами. Адекватний переклад
викликає у іншомовного отримувача реакцію, яка відповідає комунікативній установці
відправника.
При перекладі крім денотативного та конотативного компонентів змісту необхідно
також враховувати прагматичний компонент. Його врахування впливає на передачу
денотативного та конотативного компонентів змісту і таким чином сприяє відповідному
впливу повідомлення на одержувачів тексту оригіналу і тексту перекладу. Термін
«прагматика» ввів американський дослідник Ч. Морріс. Він запропонував розділити
семіотику як науку про знаки на три розділи: синтактику, яка вивчає відносини між
самими знаками, семантику, яка вивчає відносини між знаками та об‘єктами, та
прагматику, яка вивчає відносини між знаками та тими, хто ними користується.
Людський фактор є головним поняттям в прагматиці. Прагматика вивчає всі умови,
при яких людина використовує мовні знаки. Під цим розуміють умови адекватного вибору
та використання мовних одиниць з метою досягнення кінцевої цілі комунікації – впливу
на партнера.
В. Коміссаров зазначає, що будь-який текст є комунікативним, містить певне
повідомлення, що передається від джерела до рецептора. Інформація, яку отримує
рецептор, може впливати на його почуття, викликати певну емоційну реакцію, спонукати
до дій. Здатність тексту створювати подібний комунікативний ефект, викликати у
рецептора прагматичне ставлення до повідомлюваного, називається прагматичним
аспектом або прагматичним потенціалом (прагматикою) тексту.
Існує також поняття «прагматичні фактори перекладу», яке охоплює факти як
мовного, так і позамовного порядку. Найчастіше до прагматичних факторів перекладу
відносять жанрово-стилістичні особливості текстів мови оригіналу та мови перекладу,
їхню неоднакову прагматичну цінність, функціональну роль словесного знака в тому чи
іншому повідомленні, прагматичне завдання самого перекладача. До цих факторів також
зараховують національно-культурну специфіку отримувачів оригіналу та перекладу,
фонові знання учасників комунікації, їхні соціально-психологічні характеристики. Отже,
прагматичні фактори – це ряд умов, які потребують використання трансформацій у
перекладі для досягнення рівноцінного комунікативного ефекту як для одержувача
оригіналу, так і для рецептора перекладу.
Виходячи з визначення, що адекватний переклад – це переклад, який викликає в
іншомовного одержувача реакцію, яка співпадає з комунікативною установкою, тобто з
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метою висловлювання відправника, перекладач повинен виконати прагматичну адаптацію
тексту оригіналу. Прагматична адаптація – це внесення певних поправок на соціальнокультурні, психологічні та інші відмінності між одержувачами вихідного тексту і тексту
перекладу. Як стверджують лінгвісти, вказуючи на необхідність врахування цього
аспекту, у природній людській мові прагматичний аспект настільки важливий, що без
врахування його особливостей наукове дослідження тексту не може вважатися
вичерпним.
За А. Швейцером, прагматична адаптація – це перетворення вихідного
висловлювання

із

врахуванням

передачі

його

прагматичного

значення,

тобто

специфічного сприйняття інформації, що міститься в мовленнєвому висловлюванні, зі
сторони різних одержувачів.
Комунікативно-прагматична еквівалентність є головною вимогою до перекладу,
оскільки вона передбачає передачу комунікативного ефекту вихідного тексту і тому
передбачає виділення того його аспекту, який є провідним в умовах конкретного
комунікативного акту. У теорії перекладу було доведено й науково обґрунтовано, що
прагматичні аспекти, охоплюючи весь процес і результат міжкультурної комунікації,
домінують над іншими аспектами лінгвістичного характеру. Через призму прагматики у
сучасному перекладознавстві розглядаються як сам процес перекладу, так і його
результат.
Відзначимо, що прагматичне ставлення адресата до тексту залежить не лише від
прагматики тексту, але й від особистості, фонових знань, попереднього досвіду
конкретного реципієнта. Під час комунікації через лінгвоетнічний бар‘єр крім
особистісних характеристик реципієнта на успіх комунікації впливає ціла низка інших
факторів культурологічного плану, а саме: відмінності менталітетів і національних
характерів; відмінні мовні картини світу, включаючи сприйняття часу й простору;
комунікативна асиметрія; дія культурних стереотипів; відмінності в ціннісних орієнтирах;
незбіг культурно-мовних норм; відмінні пресупозиції й фонові знання; культурноспецифічні відмінності у приписуваних мовним одиницям конотаціях; неоднакове
сприйняття гумору; відмінні комунікативні стратегії.
Відповідно, завданням перекладача є врахувати всі фактори, які впливають на
процес перекладу, щоб відтворити прагматичний потенціал тексту перекладу. Слід
враховувати, що прагматичний вплив або комунікативний ефект не передбачає реакцію
адресата, або у випадку перекладацького акту – досягнення однакової реакції на переклад
та оригінал в обох груп реципієнтів. На думку А. Нойберта «прагматика тексту, яка
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фігурує під час його формування і виражена в ньому, може бути нейтралізована або
залишатися прихованою».
Досягнення однакового впливу не є завданням перекладу, проте переклад, як і
будь-який акт комунікації, спрямований на «досягнення бажаного впливу на реципієнта,
відтворюючи прагматичний потенціал оригіналу або видозмінюючи його залежно від
мети перекладу». При цьому мета перекладу полягає як в якомога точнішому відтворенні
оригіналу, так і у вирішенні певних екстралінгвальних, надперекладацьких завдань, які не
передбачають точне відтворення оригіналу і залежать від широкого прагматичного
контексту перекладу. В обох випадках мета перекладу визначає перекладацьку стратегію і
таким чином впливає на весь процес і результат перекладу.
Отже,

будь-який

текст,

створений

автором

для

досягнення

конкретної

комунікативної мети, має певний прагматичний потенціал, який під час реалізації в
реальному акті комунікації несе в собі прагматичну інформацію цього висловлювання.
При цьому, комунікативний ефект тексту оригіналу, зазвичай, визначається домінантною
функцією оригіналу. У деяких випадках прагматична мета перекладу включає досягнення
бажаного впливу на реципієнта перекладу, який відрізняється від впливу на реципієнта
оригіналу.

Омельчук Вікторія
(м. Вінниця)
ВЖИВАННЯ МОДАЛЬНИХ СЛІВ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ НІМЕЦЬКОЇ
ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що політична комунікація має на
меті вирішення суспільно-політичних питань, забезпечення активного впливу на слухача
та спонукання його до діяльності. Політичний дискурс передбачає пропаганду певних
думок, переконань, агітацію за втілення їх у життя. А основними його ознаками є
поєднання логічності доказів, точності висловлювання з емоційно-експресивною
образністю, використання художніх засобів – епітетів, порівнянь, метафор. Політична
лексика забезпечує здатність привернути увагу слухача і вплинути на нього. Таким чином,
сама специфіка політичного дискурсу передбачає широке вживання модальних слів.
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Зважаючи на актуальність даної проблеми метою нашої роботи є дослідження та
зіставлення вживання модальних слів в політичному дискурсі німецької та української
мов.
Модальні слова німецької мови являють собою особливу своєрідну частину мови –
комунікативно-граматичну категорію. Вони органічно входять в структуру речення,
впливаючи на порядок слів, як повноцінний член речення. Модальники виконують у
реченні функцію особливого другорядного члена – оціночного або ж модального.
Модальні члени визначають або оцінюють синтаксичне відношення і можуть
співвідноситися не лише з реченням в цілому, а також із окремими його членами.
На відміну від модальних слів в німецькій мові український модальник не має
системи словозміни та синтаксичних зв‘язків з членами речення, модальні слова в
українській мові відокремлені від інших членів речення, але пов‘язані з ними семантично
та інтонаційно. В українській мові модальні слова – лексико-граматичний клас незмінних
слів, що виражають ставлення мовця до висловленої ним думки й містять оцінку явищ
дійсності та їхніх зв‘язків з погляду ймовірності, можливості, необхідності тощо; у
реченні основною синтаксичною функцією модальних слів є функція вставного слова з
модальним значенням.
Проаналізувавши 60 політичничних промов, 45 інтерв‘ю з політичними діячами
Німеччини на предмет вживання модальних слів ми визначили, що ці слова здатні
виражати логіко-смислове та емоційно-експресивне забарвлення висловлювання. Вони
здатні виражати:
а) різні відтінки ймовірності висловлювання (möglich, vielleicht, vermutlich).
Наприклад: Vielleicht sieht der eine oder andere auch darin nur nationalen Egoismus oder
deutsche Widerborstigkeit gegen den Gang der Geschichte (Herbert Hupka);
б) суб‘єктивну оцінку висловлювання (leider, hoffentlich, schade), наприклад: Ich
kann euch deshalb auch diesmal leider kein Wellness Wochenende versprechen (Marlene Löhr);
в)

підсилювати

модальність

речення

виражаючи

впевненість

у

факті

висловлювання шляхом підтвердження (bestimmt, gewiss, natürlich), наприклад: Es gibt
viele Volkswirte, die sagen: Natürlich lässt es sich besser sparen, natürlich lassen sich
Strukturreformen besser durchführen, wenn die gesamtwirtschaftliche Lage etwas entspannter
ist, wenn Wachstum da ist (Angela Merkel).
г) обґрунтовувати зміст висловлювання (beispielsweise, sozusagen), наприклад: Früh
und beispielhaft haben sich die Heimatvertriebenen zum Gewaltverzicht bekannt (Richard von
Weizsäcker);
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д) підсумовувати зміст висловлювання (kurz, kurzum, nämlich), наприклад: Kurzum,
heutiges Geld ist durch keinerlei Sachwerte mehr gedeckt (Dr. Jens Weidmann Präsident der
Deutschen Bundesbank);
е) стверджувати та заперечувати зміст висловлювання (ja, doch, nein, keineswegs,
mitnichten), наприклад: Wir haben die Erfahrung machen müssen, dass ein konjunktureller
Aufschwung keineswegs automatisch auch zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit führt
(Bundeskanzler Helmut Kohl). Ja, diese Versuchung besteht sehr wohl, und viele sind ihr in der
Geschichte des Geldwesens bereits erlegen gedeckt (Dr. Jens Weidmann Präsident der
Deutschen Bundesbank).
Що ж стосується вживання модальних слів в політичному дискурсі української
мови, то на предмет дослідження нами проаналізовано 87 статей та 51 політичних промов.
Ми дійшли до висновку, що в українській як і в німецькій мові модальні слова виконують
важливу смислову, виражальну та експресивну функцію. Вони виражають:
а) логічну оцінку висловлюваного, реальність повідомлення: дійсно, безумовно,
поза всяким сумнівом, безсумнівно, безперечно, очевидно, само собою зрозуміло і под.
Наприклад: „Здобуваймо великі перемоги, які, безумовно, будуть, якщо ми об’єднаємося й
робитимемо реальні речі (Віктор Баранов). „Очевидно, що повне підпорядкування цієї
стратегічної сфери приватному капіталу загрожує подальшим необґрунтованим
зростанням тарифів для простих українців― (Ганна Чорна).
б)

можливість,

ймовірність

повідомлювального,

припущення,

сумнів

у

достовірності висловлювання: можливо, ймовірно, видно, здається і под., наприклад:
Напевне, його законопроект внесуть від влади (Ірина Фаріон). Можливо, цей проект
прийде й до інших міст, щоб забезпечити тим авторам максимальну інформаційну
промоцію (Ірина Фаріон). Схоже, влада планує перейти до жорстоких дій, щоб зберегти
панування (Ігор Мазур).
Як бачимо, модальні слова позбавлені номінативної функції. Вони не є членами
речення і граматично не зв‘язані зі словами, що входять до складу речень. Однак у реченні
вони виконують певні функції, а саме: виступають як слова-речення, наприклад:
„Здавалось би все вже вирішено. Аж ні!― (Олександр Сич); виступають як вставні слова з
модальним значенням, наприклад: „Це, безперечно, так, – страшна коса Сталіна косила
голодом передусім селянина-хлібороба за те, що він мав хліб― (Юрій Матівос).
Окрему групу становлять модальні частки, які надають окремому слову в реченні
або ж цілому реченню додаткових відтінків: ствердження, заперечення, питання,
спонуканя, сумніву тощо. Окремі частки служать для підсилення ознак і дій, наприклад:
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„Ба, більше! Отримати доступ до цих актів зможуть лише компанії утримувачів
режиму― (Ганна Чорна).
Зважаючи на усе вищезазначене можна зробити висновок, що між модальними
словами німецької та української мов є досить помітна подібність: і в тій, і в іншій мові
спостерігаються еквівалентні групи модальних слів з однаковими відтінками значень.
Більша частина модальних слів в німецькій мові знаходить відповідники з модальними
словами української мови. Та все ж таки наявні певні відмінності. Модальні слова
німецької мови на відміну від української органічно входять в структуру речення,
впливаючи на порядок слів у реченні, як повноцінний член речення. Вони виконують у
реченні функцію особливого другорядного члена речення – оціночного або ж модального.
Модальник української мови не має системи словозміни та синтаксичних зв‘язків з
членами речення, модальні слова в українській мові відокремлені від інших членів
речення, але пов‘язані з ними семантично та інтонаційно.

Оніщук Ірина
(м. Вінниця)
ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ В ЗАРУБІЖНІЙ ТА
ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ
Останнім часом спостерігається загальна спрямованість на гуманізацію освіти, що
знаходить своє відображення в орієнтації процесу навчання на розвиток особистості
студента.
Звернення вчених та практиків до проблеми особистісно-орієнтованого навчання
сягає далеко в минуле. В кінці 19 століття дидактичні пошуки західних педагогів були
звернені до емоційної привабливості навчання. Ідеї гуманістичного направлення у
філософії та освіті були пов'язані з методом проектів, який також називали «методом
проблем» або «методом цільового акту».
Метод проектів виник у 1920-ті pp. в сільськогосподарських школах США в зв‘язку
з поширенням розвитку ідей трудових шкіл.
Проектне навчання було спрямоване на те , щоб знайти способи, шляхи розвитку
активного самостійного мислення дитини, щоб навчити її не лише запам‘ятовувати та
відтворювати знання, які дає навчальний заклад, але й знаходити їм застосування на
практиці. Загальний принцип, на якому базувався метод проектів, полягав у встановленні
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безпосереднього зв'язку навчального матеріалу з життєвим досвідом, в активній
пізнавальній та творчій спільній діяльності, в практичних завданнях (проектах) при
розв'язанні однієї спільної проблеми [4].
Метод проектів успішно розвивався завдяки педагогічним ідеям американського
педагога та психолога Дж. Дьюї, а також його студентів та послідовників В.Х. Кілпатріка,
Е.У. Коллінгса.
Дж. Дьюї (1859-1952) американський психолог, педагог, філософ ідеаліст
розкритикував існуючу тоді в США шкільну систему за віддаленість від життя,
абстрактність, схоластичність всього навчання, заснованого на накопиченні та засвоєнні
знань. Дж. Дьюї запропонував реформу освіти, згідно якій знання мають бути отримані з
практичної діяльності і власного досвіду.
Дж. Дьюї відмічав: „ ... Знання , яке можна назвати знанням, розумове виховання,
яке веде до будь-якої мети вдається лише в процесі близької та реальної участі в
суспільному житті " [1].
Детальніше метод проектів був висвітлений у працях Е.У. Коллінгса та В.Х.
Кілпатріка (США). В.Х. Кілпатрік так і визначає програму, що працює по методу
проектів: „Програма - це ряд дослідів, пов'язаних між собою таким чином, що знання, які
отримані від одного досліду, слугують для розвитку та збагачення цілого ряду інших
дослідів".
На початку 20 століття Коллінгс пропонував розділити проекти на такі види:
1) екскурсіонні (Excursion projects);
2) трудові (Hand projects);
3) ігрові (Play projects);
4) проекти-розповіді (Story projects) [3].
Метод проектів звернув на себе увагу і вітчизняних педагогів ще на початку 20
століття. Ідеї проектного навчання виникли практично паралельно з розробками
американських педагогів. Велику увагу цьому методу приділяли С.Т. Шацький,В.Петрова
[2].
Такі радянські педагоги як Б.В. Ігнатьєв, В.Н. Шульгін, М.В. Крупеніна вважали,
що критично переосмислений метод проектів зможе забезпечити розвиток творчої
ініціативи та самостійності студентів у навчанні і буде сприяти безпосередньому зв'язку
між накопиченням знань та вмінням застосувати їх для розв'язку практичних завдань.
Розглядаючи це питання з психологічної точки зору, необхідно зазначити, що в
основі проектного навчання лежить принцип „его-фактора", який має на меті такий підхід
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до учня, який можна співвіднести з особистісно-діяльнісним підходом в методиці
навчання [6].
В основі особистісно-діяльнісного підходу лежать педагогічні положення П.Я.
Гальперіна, А.А. Леонтьева, Д.Б. Ельконіна. Як підкреслює А.В.Зимня : „ В центрі
знаходиться сам студент, його мотиви, цілі, його неповторний психологічний склад, тобто
студент як особистість.".
Найважливішими факторами які сприяють формуванню внутрішнього мотиву
мовленнєвої діяльності при проектному навчанні є :
- зв'язок проекту з повсякденним життям;
- наявність інтересу до виконання проекту з боку всіх його учасників;
- головна роль консультативно-координуючої функції викладача. Таким чином,
проектна методика реалізує особистісний підхід до студента, який вимагає перш за все
ставлення до студента як до особистості з її власними потребами, можливостями та
прагненнями.
Використана література:
1. Дьюї Дж., Дьюї Е. Школи майбутнього / Дж. Дьюї, Е. Дьюї. – Берлін: Держ. Видав.
РРФСР, 1922. – 178 с.
2. Iгнатова Т.Ю. Англійська для спілкування: Інтенсивний курс / Т.Ю. Ігнатова. – М.:
Вища школа, 1997. – 402 с.
3. Іванова. Л. Проектування щодо навчання: дидактичні принципи / Л.Іванова // Учитель.
– 2004. – №6. – С. 11-15.
4. Кагаров, О.Г. Метод проектів / О.Г.Кагаров. – Л.: «Брокгауз-Ефрон» - 1926. – 88 с.
5. Коптюг М.М. Інтернет-проект як джерело мотивації. // ИЯШ, 2003. – № 3. – С. 4-8.
6. Нехорошева А.В. З досвіду роботи з проектної методиці. // ИЯШ, 2002. – № 1. – C.1821.

Остапенко Вікторія
(м. Вінниця)
СУТЬ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ
ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасна методика навчання іноземних мов активно застосовує комунікативний
підхід до навчання іноземних мов, основною метою якого є досягнення вміння
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спілкуватись у межах мовленнєвих ситуацій, максимально наближених до мовленнєвої
комунікації.
У методиці навчання іноземних мов поняття «метод навчання» не має
однозначного тлумачення й зазвичай вживається у двох значеннях: широкому і вузькому.
В широкому значенні метод - це принциповий напрямок у навчанні, а у вузькому – один зі
способів навчання [2; 19]. «Метод навчання – це напрямок у навчанні, що визначає цілі та
завдання навчання, а також шляхи і способи досягнення визначеної мети згідно з умовами
й етапом занять»[1; 7].
Комунікативна методика спрямована саме на практику спілкування.
Останнім часом спостерігається вагома інтеграція комунікативного методу в
систему мовної освіти України.
Згідно Л. Скалкіна, комунікативний підхід у методиці навчання іноземних мов – це
погляд

на

складові

компоненти

і

їхнє

обґрунтування

на

основі

соціо-

і

психолінгвістичного бачення, визнання того, що мова, будучи інструментом людського
спілкування, функціонує, засвоюється, нормалізується в процесі інтеракції, живе в
контактах між людьми.
Комунікативний підхід має пронизувати всі аспекти та етапи діяльності методиста
– організатора навчання, включаючи визначення цілей курсу іноземної мови, добір мовно
– мовленнєвого матеріалу, створення системи вправ, розробку схеми аудиторних і поза
аудиторних занять [4; 121].
Деякі автори комунікативних методів ототожнюють кінцеву мету навчання із
засобами її досягнення, намагаючись тим самим максимально комунікатизувати сам
процес розвитку іншомовних мовленнєвих умінь.
Складно переоцінити роль, яку відіграє граматика в процесі навчання нерідної
мови для формування мовної особистості.
І. В. Петров стверджує, що володіння граматикою – це своєрідний код, який дає
можливість будувати будь – які повідомлення, що відображають позамовну дійсність.
Головним принципом виокремлення граматичного матеріалу для навчання мови є
принцип комунікативності, який дозволяє відібрати матеріал, необхідний для спілкування
в сферах і видах мовленнєвої діяльності, що відповідають цілям навчання – формування
граматичної компетенції.
Граматична компетенція – це знання граматичних явищ та засобів мови і вміння їх
використовувати, а також здатність розуміти і висловлювати смисл, породжувати і
розпізнавати фрази, побудовані за певними принципами, а не запам‘ятовувати та
відтворювати їх як готові формули.
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Успішне формування граматичної компетентності з урахуванням соціо- культурних
особливостей мови, що вивчається, можливе за умови реалізації комунікативного підходу
викладання іноземної мови [3; 5].
Комунікативно – орієнтоване навчання граматики дозволяє підвищити мотивацію,
розширити експресивні можливості мовлення, що додає природності виловлюванням
учнів.
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Павлюк Ірина
(м. Вінниця)
НАВЧАННЯ ІНТОНАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
Правильна вимова є важливою складовою фонетичної компетенції, підвалинами
розвитку і вдосконалення решти видів мовленнєвої діяльності від час вивчення іноземної
мови. Оволодіння усним мовленням є тривалим процесом, який значною мірою
визначається набуттям слухо-вимовних навичок, а отже, умінням правильно вибирати
інтонаційні моделі. Останні суттєво відрізняються в українській та англійській мовах,
тому необхідно надавати підвищеної уваги вивченню інтонації на уроках англійської
мови.
Учень повинен засвоїти дві основні мовні (інтонаційні) мелодії: з пониженням і з
підвищенням тону. Мелодія з пониженням тону використовується для висловлювання
закінченого характеру або з метою виразити категоричність судження. Мелодія з
підвищенням тону вказує на незакінченість висловлювання і може виражати ввічливе
прохання або перепитування.
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Відомо, що мовлення характеризується не лише нормативною вимовою слів та
словосполучень, а й загальною фонетичною структурою речень та оповіді в цілому, що
дуже важливо для реалізації комунікативного акту. Просодичні елементи мови, які
фонетично організовують її експресивне та емоційне забарвлення, зазвичай об‘єднують
поняттям інтонації.
Інтонація – це сукупність усіх мелодичних та акцентуаційних засобів, які слугують
для позначення характеру комунікації, її увиразнення, а також розмежування різних
відтінків значення окремих синтаксичних одиниць в контексті даної мовленнєвої ситуації.
Навчання інтонації англійської мови у школі передбачає оволодіння основними
компонентами інтонації, а саме: мелодією, фразовим та логічним наголосом, паузацією за
нормального темпу мовлення.
Метою навчання інтонації в середній школі є формування в учнів рецептивних та
продуктивних ритміко-інтонаційних навичок.
Ритміко-інтонаційні навички – це уміння сприймати на слух та відтворювати
характерні для англійської мови ритм, фразовий і логічний наголоси та основні мовні
мелодії згідно фонетичних норм у процесі комунікації.
Навчання інтонації має носити комунікативний характер і вводитись у контексті,
оскільки інтонація завжди залежить від мовленнєвої ситуації. Зміна будь-якого
компонента інтонації може змінити цілий зміст висловлювання.
Засвоєння інтонації відбувається в такі етапи:
І. Ознайомлення учнів з новими інтонаційними моделями.
Завдання вчителя на цьому етапі – продемонструвати нову інтонаційну модель та її
значення в різних комунікативних ситуаціях.
ІІ. Автоматизація дій учнів з новими інтонаційними моделями:
1. Вправи на рецепцію інтонаційних моделей.
Вправи цієї групи призначені для розвитку інтонаційного слуху в учнів. У зв‘язку з
мовленнєвим характером інтонаційних навичок вправи на нові інтонаційні моделі повинні
мати умовно-комунікативний характер. Виділяють такі види вправ на рецепцію:
- вправи на впізнавання інтонаційних моделей;
- вправи на диференціацію інтонаційних моделей;
- вправи на ідентифікацію інтонаційних моделей.
2. Вправи на репродукцію інтонаційних моделей.
За своїм характером це умовно-комунікативні та рецептивно-репродуктивні
вправи:
- вправи на імітацію;
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- вправи на підстановку;
- вправи на трансформацію;
3. Вправи на самостійне вживання інтонаційних моделей
До цієї групи належать продуктивні вправи, які виконуються на рівні фрази та
понадфразової єдності.
Отже, створення ритміко-інтонаційної бази англійської мови в учнів середніх шкіл
стає можливим лише у процесі виконання комплексу вправ завдяки використанню
потенційних здібностей людського вуха і рухливості органів артикуляції. При цьому слід
враховувати неоднакові фізичні дані учнів: в одних добре розвинена як слухова, так і
артикуляторна чутливість, в інших гарна слухова чутливість поєднується з поганою
артикуляцією.
Робота над інтонацією повинна тривати і під час виконання комунікативних вправ
у говорінні та читанні вголос, оскільки засвоєння інтонаційних моделей відбувається
лише у процесі спілкування в різноманітних комунікативних ситуаціях.
Добре сформовані ритміко-інтонаційні навички є основою оволодіння іноземною
мовою на розмовному рівні. Вони мають велике значення не тільки у плані говоріння, але
й розуміння мовлення, оскільки той, хто сприймає інформацію, спирається на вже відомі
йому інтонаційні образи і стереотипи.

Парамзіна Ірина
(м. Вінниця)
ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ „ПРИСЛІВ᾿Я” ТА „ПРИКАЗКА“
Прислів‘я та приказки – це неосяжне багатство народу й мови, що створювалось
протягом століть та містить в собі багатовіковий досвід суспільної свідомості. Прислів‘я
та приказки не можуть існувати за межами мови, оскільки лише у спілкуванні між
людьми, культурами, націями паремійні фонди різних мов продовжують поповнюватись.
Немає таких сфер життя, які не знайшли б своє висвітлення у прислів‘ях та приказках. Це
дає можливість на їх основі скласти уявлення про життя і духовний світ народу протягом
багатьох віків, дізнатись, як народ думає, що він звеличує чи засуджує, над чим сміється,
від чого плаче, якими принципами керується та якими ідеалами надихається [6].
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Загальноприйнятою є думка про те, що прислів‘я та приказки є тотожними
поняттями. Це твердження є справедливим, оскільки дані поняття мають ряд спільних
ознак, до яких відносяться:
 стабільність – здатність до відтворювання;
 комплікативність, тобто специфічне ускладнення семантичної структури,
пов‘язаної з пізнавальною діяльністю людини;
 експресивність – здатність впливати на реципієнта;
 дидактичність – зміст паремії має зазвичай повчальний характер;
 афористичність – здатність у лаконічній формі виразити чітке спостереження,
що є узагальненням досвіду;
 лаконічність – здатність виразити повноту змісту у стислій формі [5].
Проте не менш важливим є питання про розмежування прислів‘їв та приказок.
Щодо цього в лінгвістиці ще не склалося загальноприйнятої думки. Наприклад,
Л. Г. Скрипник вказує, що прислів‘я відрізняються від приказок тим, що: 1) легко
вступають у синонімічні зв‘язки;
2) констатують явища, події, що протікають у даний момент;
3) вказують на факт, що був або буде в минулому чи майбутньому;
4) тільки називають предмет чи явище [2, с. 22-28].
За твердженням Т. М. Акімової, прислів‘я – це стислі, завершені судження, для
яких характерна поетична виразність, у яких узагальнений суспільний досвід, які мають
підмет і присудок. У прислів'ях головним чином втілено народну мудрість, тому зазвичай
вони мають повчальний характер. Прислів'я – це коротенька притча, судження, вирок,
повчання, висловлене натяком і пущене в господарський оборот з уст народності [3, с. 16].
Прислів‘я – це художній текст і водночас мовний знак іконічного типу. Основна функція
прислів‘їв полягає у тому, що вони співвідносяться з певним фактом буття, піддають його
поширеній образній інтерпретації, дають експресивну оцінку і відображають культурнонаціональне буття народу.
За твердженням В. І. Даля, приказка – це простий вислів без притчі, без судження,
без висновку, це образний вислів чимовний зворот, який влучно характеризує людину, її
вчинки, явища життя і є елементом ширшого судження [3]. Іноді дуже важко відрізнити
прислів'я від приказки або провести чітку межу між цими поняттями. Приказка стає
прислів'ям у випадку приєднання до неї одного слова або зміни порядку слів. Саме тому в
усному мовленні приказки часто стають прислів'ями і навпаки.
Звертаючи особливу увагу на деякі систематизовані ознаки прислів‘їв та приказок,
можна по-новому переосмислити ці поняття та зробити висновки щодо їх розмежування.
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Прислів’я виражають загальну думку; характеризуються завершеністю судження
та виражають його метафорично; мають повчальний, оцінний характер; є довершеними за
змістом висловами, які утворюють граматично й інтонаційно оформлені судження, як
правило, у формі складного речення; є двочленними з синтаксичного погляду; можуть
функціонувати окремо, оскільки немають контекстуальної прив‘язки; реалізують
комунікативну функцію; завжди мають яскравий емоційний ореол; є сталими народними
висловами, що мають переносне значення [1; 4; 7; 8].
На відміну від прислів‘їв приказки виражають часткову думку; мають форму
незавершеного судження; вживаються у прямому значенні; позбавлені узагальненого
повчального характеру, тому лише натякають на результат; є незавершеними за змістом
висловами; є одночленними (переважно неповним реченням або частиною речення) з
синтаксичного погляду; самостійно не функціонують; реалізують номінативну функцію;
використовуються носіями мови лише у конкретній ситуації як частина будь-якого
судження; не наділені емоційним ореолом; є народними висловами, що не мають
переносного значення [1; 4; 7; 8].
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОНЦЕПТ» У СУЧАСНІЙ
ФІЛОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
В сучасній когнітивній лінгвістиці науковці, які займаються мовними питаннями, у
своїх дослідженнях все частіше використовують термін «концепт» (лат. conceptus –
«поняття»). Це і спонукало сучасну науку зосередити свою увагу на дослідженні такого
явища як «концепт», що і слугує об‘єктом дослідження цієї статті.
Вже наприкінці ХХ – початку ХХI ст. поняття концепту привернуло увагу низки
лінгвістів, серед яких О.С. Кубрякова, Ю.С. Степанов, В.І. Карасик, В.А. Маслова, Н.Д.
Арутюнова, Т.В. Булигіна, Н.В. Гришкова, Д.С. Лихачов та багато інших. Сьогодні
поняття концепту не досліджено повністю, проте здійснено надзвичайно багато кроків до
вирішення даного питання, спираючись на визначення цього поняття науковцямипопередниками, що займалися дослідженням концепту.
Головними проблемами когнітивних досліджень, які зародилися в США в середині
50-х рр. XX ст., вважаються питання про те, якими типами знань і в якій формі володіє
людина, як ці знання представлено в її свідомості, яким чином вона приходить до цього
знання, як вона його використовує і передає далі, тобто про принципи, які керують
ментальними процесами.
Незаперечним є те, що мова і культура тісно пов‘язані між собою. Категоризація
людського досвіду, у тому числі й емоційного, одержана в ході пізнавальної діяльності,
знаходить своє вираження в мовних формах і пов‘язана з когнітивною діяльністю людини.
До оперативних одиниць пам‘яті, якими послуговується когнітивна лінгвістика, крім
фреймів і гештальтів, належать також і концепти. Формування концептів – це складний
процес взаємодії чуттєвого сприйняття, формування уявлень, мовних та мислиннєвих
процесів. Утвердження в лінгвістиці поняття «концепт» стало новою сходинкою в
розумінні способів, закономірностей і особливостей взаємодії мови, свідомості, культури,
унаслідок чого було виявлено й нові аспекти взаємодії лінгвістики, когнітології,
241

культурології, психології, філософії, розширено межі змістового аналізу мовних явищ, що
надало значно більшої глибини й ефективності семантичним дослідження.
В.А. Маслова виділяє три підходи до тлумачення поняття «концепт» у сучасній
лінгвістиці, які базуються на таких положеннях: концепт – це те, що називає зміст
поняття, те, що є синонімом розуміння. Концепт дає змогу зрозуміти, як утворюється те
чи інше явище і яким чином воно відбивається у свідомості читача, як він розуміє те, що
прагне продемонструвати, донести до нього автор.
Перший підхід при розгляді концепту основну увагу приділяє культурологічному
аспектові, коли вся культура розуміється як сукупність концептів та відношень між ними.
При такому розумінні терміна «концепт» роль мови другорядна, вона є лише допоміжним
засобом – наданням мовної форми культурі концепту (Ю.С. Степанов, В.Н. Телія).
Прикладом такого підходу можуть слугувати концепти МИНУЛЕ та МАЙБУТНЄ. У нас
та в індіанців дельти ріки Амазонки, осмислення даних концептів у контексті ЧАСУ
ґрунтується на різних базових концептуальних метафорах: ЖИТТЯ Є ШЛЯХ та ЗНАННЯ
Є БАЧЕННЯ. У нашій ментальності майбутнє – попереду, а минуле – позаду, для
індіанців Південної Америки, для яких минуле попереду, тому що вони його знають і,
образно кажучи, бачать, а майбутнє, як щось невідоме, позаду – його не бачать.
Другий підхід (Н.Д. Арутюнова та її школа, Т.В. Булигіна, А.Д. Шмельов) основним
засобом формування змісту концепту вбачає у семантиці мовного знака. Такої самої
думки дотримується Н.Ф. Алефіренко, який також постулює семантичний підхід до
концепту, розглядаючи його як одиницю когнітивної семантики. Такими концептами
можуть бути – концепти ОБ‘ЄКТ, РУХ, ДІЯ, МІСЦЕ або ПРОСТІР, ЧАС тощо, які близькі
до «семантичних частин мови».
Останній, третій підхід, прихильники якого (Д.С. Лихачов, О.С. Кубрякова)
вважають, що концепт не безпосередньо виникає із значення слова, а є результатом
зіткнення значення слова з особистим досвідом окремої людини, народним досвідом та
загальним досвідом людства, тобто концепт є посередником між словами і дійсністю.
Не менш цікавий підхід до аналізу структури концепту пропонує В. Карасик, який
розглядає концепти як окремі оперативні одиниці різного обсягу, а не як компоненти
єдиного концепту:
відомі

активний шар: під цим поняттям вчений розуміє «головні актуальні ознаки,
кожному

носію

культури

і

значущі

для

нього»,

які

входять

до

загальнонаціонального концепту;
-

пасивний шар містить «додаткові ознаки, актуальні для окремих носіїв

культури», вони належать до сфер окремих субкультур;
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-

внутрішня форма концепту, звичайно, «неусвідомлювана в повсякденному

житті, відома лише спеціалістам, але вона визначає зовнішню, знакову форму вираження
концептів. Для більшості носіїв культури вона не є частиною концепту, а лише одним із
культурних компонентів, які його визначають».
Поняття концепту розглядається в межах різних наукових та міждисциплінарних
підходів. На підставі узагальнення існуючого досвіду науковці сформулювали й
обґрунтували такі характеристики концепту, як цінність, комплексність побутування,
обмеженість

свідомістю

носія,

умовність

і

нечіткість,

мінливість,

складноструктурованість, трирівневе мовне втілення. Концепт – категорія, ширша за
поняття та значення, оскільки він поєднує у собі елементи обох вищезгаданих категорій і
при цьому має додаткові характеристики суб‘єктивності (асоціативне та емоційне
наповнення).
Попри розмаїття визначень і підходів до поняття «концепт», більшість дослідників
погоджуються на тому, що концепт – оперативна одиниця свідомості, ментальне
утворення, що має образний та емоційний потенціал, етнокультурну специфіку і є
базовою одиницею універсального предметного коду людини.
Отже, в філологічній науці останніх десятиліть окреслилася тенденція до
розширення

змісту

«концепту»,

його

наповнення

додатковими

властивостями.

Утвердження цього терміна в лінгвістиці розкриває широкі горизонти для дослідження
загальнолюдських і національних форм мислення, які об‘єднуються в слові, передусім
розмовному та літературному.

Писанюк Яна
(м. Вінниця)
ВИКОРИСТАННЯ ГАЗЕТНИХ МАТЕРІАЛІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Газетні матеріали англійською мовою складають важливу частину додаткового
навчального матеріалу. Вміло організована і систематична робота з газетою розширює
можливості вчителя в досягненні комплексної реалізації практичних, виховних, освітніх
та розвиваючих цілей у навчанні іноземної мови.
Метою цієї статті є з‘ясування ролі газетних матеріалів в процесі вивчення
англійської мови.
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Робота з газетою має важливу практичну мету — навчити учнів читання про себе
науково-популярних та суспільно - політичних текстів. Читаючи газету англійською
мовою, учні оволодівають ознайомлювальним, вивчаючим та переглядовим читанням.
Вони вчаться вилучати інформацію з оригінального тексту з безпосереднім розумінням
змісту прочитаного, що не менш важливо. Крім того читання газети сприяє закріпленню і
розширенню лексичного запасу та формуванню міцних граматичних навичок [3].
Зокрема, використання статей на уроках іноземної мови надає учням широкі
можливості для висловлювання своїх міркувань, стимулює до дискусії, що є важливим у
навчанні усного мовлення.
Використання іншомовних публіцистичних статей у навчально-виховному процесі
досліджується у роботах таких методистів (О.В.Бирюк, Т.Я.Гусарова, О.Г.Квасова,
А.А.Кернер, А.П.Коваль, Ю.В.Крапива, П.С.Стам, Є.Ф.Телень)
Газетна стаття визначається як тип публіцистичного тексту, що характеризується
такими ознаками: 1) чітка регламентація обсягу статті (об‘єм тексту не перевищує 2000
друкованих знаків); 2) відсутність чітко вираженої композиційної структури (як наслідок
обмеженого обсягу та установки на розважальний характер); 3) відсутність явно
вираженого авторського ―я‖, викликана прагненням автора до передачі прихованих
оціночних суджень; 4) різноманітність тематичного репертуару, відображення широкого
спектру інтересів (повідомлення про факти, події, зв‘язки між ними, що існують на даний
момент) [2].
На думку О.Г. Квасової використання англомовної преси на уроках іноземної мови
має важливе значення, оскільки сприяє підвищенню рівня знань учнів (школярі
знайомляться зі структурними і тематичними особливостями англомовної преси, її видами
та функціями у політичному, соціальному і культурному житті суспільства, поглиблюють
свої знання про історію, державний устрій, освіту, стиль життя народу країни, мова якої
вивчається); розширює кругозір школярів щодо реалій життя і побуту британців та
американців через знайомство з подіями, що мають особливе значення для носіїв мови,
висвітлює загальнолюдські цінності, моральні й етичні пріоритети; знайомить учнів з
різними варіантами англійської мови – від британського до американського, а також від
стандартного англійського, на якому сьогодні розмовляє лише близько 15% британців, до
діалектів власне британського варіанту). Крім того, використання автентичних мовних
джерел, що відображають актуальні тенденції розвитку мови, а також засвоєння сучасної
лексики, кліше, збагачують лінгвістичний потенціал школярів [1].
Зазначені положення надають можливість виокремлення таких переваг газетних
статей:
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1) постійне оновлення проблематики журнальних статей (тексти шкільного
підручника змінюється лише частково під час наступного перевидання, у той час як
матеріали засобів масової інформації завжди відповідають вимогам часу, порушують
сьогоденні проблеми);
2) наявність широкого вибору журнальних статей, що дає змогу підібрати тему, яка
є цікавою для учнів, корисною для їх духовного розвитку та, що також є дуже важливим
фактором, відповідає темі, що вивчається в даний час на уроках англійської мови;
3) можливість вибору необхідного об‘єму журнальної статті (крім того, вчитель
може, враховуючи рівень підготовки класу, редагувати статтю: скоротити, відкинувши не
дуже важливі абзаци, замінити складні конструкції простішими, відомими учням,
наповнити статтю активною лексикою);
4) можливість створення природних комунікативних ситуацій після прочитання
журнальної статті, що робить мовлення комунікативно спрямованим, таким, що відповідає
реальним умовам спілкування;
5) розвиток навичок сприйняття фактуальної та концептуальної інформації
журнальних статей, що базується не лише на репродуктивному, але підкріплюється також
творчим підходом до сприйняття та опрацювання журнальних статей [4].
Отже, використання журнальний статей на уроках англійської мови має свої
переваги і, за умови правильно організованої роботи над англомовною пресою та
раціональному проведенні обговорення, з урахуванням вимог до використання
іншомовних газетних статей можна досягти оптимізації уроків англійської мови.
Використані джерела:
1. Квасова О.Г. Як працювати з англомовною газетою у старших класах загальноосвітньої
школи / О.Г. Квасова // Іноземні мови. – 2004. – № 2. – С. 13–17.
2. Крапива Ю.В. Короткая журнальная статья как тип текста (на материале украинского,
английского и русского языков) : дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.15 / Ю.В. Крапива.
– Х., 2004. – 255 с.
3. Малявин Д.В. Работа с газетой на английском языке в средней школе / Д.В. Малявин,
М.С. Латушкина— М.: Просвещение, 1988. — 127 с.
4. Телень Э.Ф. Газета в современном мире / Э.Ф. Телень. – М.: Высшая школа, 1991. —
158 с.
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Попаз Ганна
(м. Вiнниця )
ДIАЛОГIЧНЕ I МОНОЛОГIЧНЕ МОВЛЕННЯ
Мовлення поділяється на монологічне та діалогічне [1]. Навички та вміння
непідготовленою мови, її реактивність, спонтанність, тема виробляється в діалозі; вміння
та навички підготовленої промови з її ініціативи, логічністю, послідовність - у монолозі.
Монологічне мовлення – це безпосередньо спрямований до співрозмовника чи
аудиторії організований вид усного мовлення, який передбачає висловлювання однієї
особи.

Будь-яке

діалогічне

мовлення

складається

з

окремих

взаємопов'язаних

висловлювань, межею яких є зміна співрозмовника. Ці висловлювання називаються
репліками [3].
Одиницею навчання діалогічної мови є діалогічне єдність (мікродіалог) - кілька
реплік, пов‘язаних за зміст і за формою. Навчання діалогічної мови будується на основі
зразка, даного у вигляді діалогічного тексту, пов'язаного з ситуацією, в якої відбувається
спілкування.
Говоріння є видом мовної діяльності, за допомогою якого (спільно iз аудiюванням)
здійснюється усне вербальне спілкування.
Перехід від слова і фрази до цілого висловлювання зв'язаний з різним ступенем
участі мислення і пам'яті. Розрізнюють два види мовлення: діалогічне й монологічне.
На зміст і характер діалогічного спілкування впливають наступні психологічні
аспекти: 1) процеси сприйняття мовлення співрозмовника й орієнтування в ситуації; 2)
процеси формування змістовної сторони висловлення; 3) процеси мовленнєвого
оформлення думки і сприйняття (+декодування) реплік партнера по спілкуванню.
Діалогічне мовлення – це об'єднане ситуативно-тематичною спільністю і
комунікативними мотивами сполучення усних висловлювань, послідовно породжених
двома і більш співрозмовниками в безпосередньому акті спілкування. Діалогізування –
процес мовленнєвої взаємодії, що передбачає обмін репліками, що не досягають обсягів
монологічних висловлювань.
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Яким би важким навчання діалогічної мови не було, його важливо проводити вже
на перших етапах навчання мови. Це тим більше доцільно, якщо висловлення в
діалогічній мові характеризуються стислістю, а у зв'язку із цим більшою легкістю в
порівнянні з довгими зв'язними висловленнями, що зустрічаються в монологічній мові.
Для розвитку діалогічного мовлення допоможуть загальновживані слова, репліки та
фразеологічні одиниці [2].
У ході діалогічного мовлення кожному з учасників контакту приходиться
вирішувати цілий ряд задач психологічного характеру, а саме:
1) пам'ятати всі попередні бесіди з даним партнером, щоб максимально
використовувати досвід спільного спілкування, не повторюватися;
2) пам'ятати усе, що сказав співрозмовник у ході даного контакту, і усе, що сказав
сам;
3) миттєво оцінити всю суму зведень, отриманих до початку своєї мовної партії;
4) уміти вчасно уставити своє слово (не порушуючи при цьому прийнятих правил
спілкування);
5) уміти слухати співрозмовника;
6) витримувати визначений емоційний тон;
7) стежити за правильністю язикової форми, у яку наділяються думки;
8) слухати своє мовлення, щоб контролювати її нормативність, якщо потрібно,
внести у вже відзвучала частину фрази відповідні зміни, виправлення;
9) уміти витягати інформацію із ситуації спілкування, у тому числі що
повідомляється паралінгвістичними засобами (жестами, мімікою), до яких прибігає
співрозмовник.
Монологічне мовлення – це, як відомо, мовлення однієї особи, що виражає в більшменш розгорнутій формі свої думки, наміри, оцінку подій і т.д. Однієї з задач, що висуває
програма середньої школи з іноземній мови, є навчання монологічному мовленню. Метою
навчання є формування умінь монологічного мовлення, під яким, наприклад у Скалкіна
розуміється уміння комунікативно-мотивовано, логічно послідовно і складно, досить
повно і правильно в мовленнєвому відношенні викладати свої думки в усній формі [4]. У
даний час у масовій середній школі навчанню монологічному висловлюванню не завжди
приділяється досить уваги. Навчання монологічного мовлення в загальноосвітній школі є
одним з найважливіших аспектів, оскільки саме цей аспект навчання дисциплінує
мислення, учить логічно мислити і відповідно будувати своє висловлення таким чином,
щоб довести свої думки до слухача.
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Монологічне мовлення, як і діалогічне, повинне бути ситуативно обумовлене і, як
затверджують психологи, мотивоване, тобто в учня повинне бути бажання, намір
повідомити щось слухачам іноземною мовою. Ситуація є для монологу відправним
моментом, потім він якби відривається від неї, утворює своє середовище – контекст. Тому
монолог, як стверджує Скалкін, є контекстуальним, на відміну від діалогу, що знаходяться
в найтіснішій залежності від ситуації [4].
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Романенко Ірина
(м. Вінниця)
РОЛЬ СИТУАТИВНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ДІАЛОГІЧНО МОВЛЕННЯ
Головною метою навчання англійської мови у загальноосвітніх навчальних
закладах є засвоєння учнями програмного мовного матеріалу з метою оформлення або
розуміння висловлювань у процесі спілкування на рівні, визначеному стандартом. Для
цього учням необхідно зрозуміти і засвоїти комунікативні функції засобів спілкування для
їх конкретного вживання у відповідних мовленнєвих ситуаціях, уміти самостійно
відбирати саме ті мовні і мовленнєві засоби, які є оптимальними для реалізації
комунікативного наміру та адекватними в соціально-функціональному плані у сфері
спілкування. [3]
Однією із форм усного спілкування є діалогічне мовлення. В широкому значенні
під діалогом розуміють акт безпосереднього спілкування двох людей, що протікає у формі
ситуативно зумовлених мовленнєвих дій. [1] Існує кілька підходів до навчання
діалогічного мовлення у школі. Одним з таких підходів є ситуативний. Розглянемо його
детальніше.
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Ситуативний підхід (Situational Language Teaching) виник на початку ХХ століття
у Британії. Він базується на теорії біхевіоризму і досягненнях британських лінгвістів того
часу. Основним його принципом є твердження, що мова повинна вивчатись ситуативно,
тобто лексичні одиниці та граматичні конструкції потрібно пояснювати в ситуаціях
ідентичних або схожих до ситуацій з повсякденного життя. [1]
Ось його загальні засади:
·

усне мовлення – перш за все;

·

у класі використовується тільки та мова, яка вивчається;

·

вивчаються переважно загальновживані лексичні одиниці;

·

пояснення граматичних структур відбувається від простого до складного;

·

нові одиниці презентуються, опрацьовуються, використовуються ситуативно.

Ключовим поняттям даного методу є ситуація, яка полягає у використанні
конкретних предметів, зображень, реалій, які разом з жестами та діями створюють
необхідне підґрунтя для застосування певної мовної конструкції. [2]
Метод ситуативного навчання передбачає використання на уроках англійської мови
ситуацій з повсякденного життя, що дає можливість змоделювати цілісний контекст
реального спілкування з поєднанням мовленнєвих і немовленнєвих дій, вербального й
невербального спілкування. Комунікація є мотивованою, зверненою до когось, емоційно
забарвленою та ситуативною.
Навчальні ситуації (реальні, уявні, ігрові) є дієвим стимулом для використання
конкретної лексики та певних граматичних конструкцій. Будь-яка навчальна ситуація
повинна включати: інструкцію (мовленнєвий стимул, опис обставин, у яких має
виникнути мовленнєва реакція) та зразок передбаченої реакції (на рівні реплік
співрозмовників чи невеликого зв‘язного висловлювання). [2] Для наближення до життя
створюваних на уроці ситуацій, необхідно підбирати такі з них, які відбуваються в
повсякденному житті учнів, є зрозумілими для них і не вимагають додаткових пояснень.
Використання

різноманітних

ситуацій

забезпечить

не

лише

формування

граматичних та лексичних автоматизмів, але й буде сприяти поступовому переходу до
мовлення більш варіативного, ініціативного з елементами еврестичності. [2]
Питання ситуативного підходу до навчання іншомовного спілкування, зокрема
навчання діалогічного мовлення, є дуже актуальним для освіти в сучасній школі.
Використання навчальних ситуацій є доцільним на всіх етапах навчання діалогічного
мовлення : підготовчому або нульовому – для засвоєння навичок реплікування; першому –
для вдосконалення уміння поєднувати репліки у різні види діалогічних єдностей; другому
– для розвитку

вміння будувати мікродіалоги з використання засвоєних діалогічних
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єдностей на основі запропонованих навчальних комунікативних ситуацій; на третьому – з
метою формування вміння створювати власні діалоги різних функціональних типів на
основі запропонованих комунікативних ситуацій. [3]
Необхідно також зазначити, що в основі ситуативного підходу лежить ігрова
стихія, тому одним із шляхів створення комунікативної ситуації є рольові ігри, які
сприяють реалізації міжособистісного спілкування учнів на уроці. Рольова гра орієнтує
учнів на планування особистої мовленнєвої поведінки і прогнозування поведінки
співрозмовника.
Центральною фігурою таких ігрових ситуацій є виконавець, тобто учень, який у
ході реалізації мовленнєвих дій повинен використовувати всі свої розумові та
психофізичні ресурси: мислення, пам'ять, уяву, емоції, волю, голос, міміку, жести, паузи,
тобто все те, що робить мову живою, при цьому учень – виконавець ролі – буде вчитися
діяти, вчитися спілкуватися. Кінцевою метою рольової гри є відпрацьовування
комунікативних навичок та умінь. Учасники рольової гри не тільки роблять повідомлення
з певної теми, але й невимушено вступають у бесіду, намагаються підтримати її,
цікавляться думкою інших, обговорюють різні точки зору, кожен прагне висловити свою
думку, і таким чином розмова стає невимушеною, що власне і є реалізацією
комунікативного підходу.
Отже, застосування ситуативного підходу у навчанні діалогічного мовлення в
основній школі полягає у використанні на уроках навчальних ситуацій, головним чином
рольових ігор, сприяє організації більш продуктивної та раціональної діяльності учнів на
уроці, стимулює учнів до комунікативно мотивованого і активного виконання потрібних
мовленнєвих дій. Різноманітні ситуації приносять радість, цікавість у колективну
діяльність, створюють важливі передумови успіху як у навчальній, так і виховній роботі.
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Рущак Наталія
(м. Вінниця)
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
Фразеологія та фразеологічні одиниці були предметом вивчення багатьох вчених.
Слід назвати такі імена як О.О. Потебня, О.О. Шахматов, Ф.Ф. Фортунатов, А.В. кунін,
А. І. Смирницький та інші. Вивчення фразеологічних одиниць і сьогодні залишається
актуальним,

адже,

будучи

складовою

частиною

мови,

фразеологія

постійно

розвивається, тому вона і потребує все нових досліджень і досі залишається у фокусі
наукового інтересу. Серед інших одиниць мови фразеологічні одиниці передусім
вирізняються своєю експресивністю, емоційністю, а також влучністю при передачі того
чи іншого поняття.
Фразеологічні одиниці ставали предметом дослідження у різних аспектах,
зокрема: когнітивному (концепція мотиваційних процесів), етнолінгвістичному (як
засоби вираження менталітету певної спільноти), культурологічному (мовна картина
світу, як змістовна сторона мови будь-якого етносу) та інших.
У сучасній лінгвістиці актуальним є вивчення мовних явищ у зв‘язку з людським
фактором,

тому

у

рамках

фразеології

відбувається

інтенсивний

розвиток

лінгвокультурологічних досліджень фразеологічних одиниць. Лінгвокультурологія як
наука

виникла

на

перетині

лінгвістики

і

культурології.

В

основу

лінгвокультурологічного напряму покладено ідею взаємозв‘язку мови і культури. (В.
фон Гумбольдт, О. Потебня, В. Маслова, В. Телія). За В. Масловою лінгвокультурологія
досліджує вияви культури народу, відображені та закріплені у мові. (Маслова 2001).
Об‘єктом лінгвокультурології є взаємозв‘язок і взаємодія культури і мови у
процесі функціонування.
Предметом лінгвокультурології є мовна картина світу, тобто вивчення культурної
семантики мовних знаків, що формуються при взаємодії мови і культури, з метою
виявлення способів, якими мова втілює у своїх одиницях, зберігає та трансформує
форму культури.
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Лінгвокультурологія розглядає фразеологічні одиниці як один із складників
мовної картини світу, як складовий елемент здатний відобразити сучасну культурну
свідомість народу. Значна частина фразеологізмів тієї чи іншої мови може трактуватися
не лише як мовне явище, але й як явище культури, адже часто сталі одиниці виступають
лінгвістичними «експонентами» народної пам‘яті, традиційної свідомості, що так чи
інакше пов‘язане з матеріальною, соціальною, духовною культурою даної мовної
спільноти. (Жуйкова 2007)
Розвиток лінгвокультурологічного підходу до вивчення фразеологічних одиниць
орієнтує дослідника на аналіз співвідношення фразеологізмів і знаків культури і
актуалізує значення системи стереотипів, символів тощо для опису культурнофразеологіної специфіки фразеологічної системи. (Кириллова 2002)
Одним із науковців, що належать до цього напряму, займаються цим напрямом є
відомий російський мовознавець Б.А. Ларін. Він вважає, що фразеологічний рівень мови
найбільш яскраво виявляє специфіку мовної картини світу і підтверджує факт
взаємовпливу мови і культури. За його словами «… фразеологізми будь-якої мови
передають риси національного характеру, способу життя, суспільний устрій народу,
його культуру». (Ларин 1977)
Підсумовуючи, слід зазначити, що лінгвокультурологічний напрям у фразеології,
висуваючи на перший план питання взаємодії фразеологічного складу мови і культури,
досліджує механізми співвідношення у фразеологізмах як мовних знаках власне мовної і
культурної семантики.

Саніна Ксенія
(м. Вінниця)
МОВНА КАРТИНА СВІТУ ЯК СПОСІБ ВІДБИТТЯ РЕАЛЬНОСТІ
У СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ
Когнітивний підхід до вивчення мови стає сьогодні надзвичайно популярним і
перспективним. Вченим-лінгвістам стало зрозуміло, що мова людини є значно більша і
глибша, ніж її орфоепічна, лексико-семантична, синтаксична системи. Так, Т. Б. Алісова
стверджує, що мова має тіло і дух. Тіло – це матеріальне, що ми можемо бачити і чути, а
духовне заховано в глибинах історико-етимологічних, лексико-семантичних лабіринтів та
національно-культурних особливостях етносу. Матеріальне піддається вивченню, духовне
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передається від покоління до покоління на ментально-когнітивному рівні і є досить
важким для сприйняття представниками іншомовного етносу.
Образ світу, втілений в мові, відповідає поняттю „мовна картина світу―. Початки
тези про мовну картину світу належать В. Гумбольдту, який стверджував, що в кожній
природній мові є характерний тільки для неї огляд світу. Будь-яка мова, позначаючи
окремі предмети, насправді творить: вона формує картину світу для народу, який є її
носієм. Розвиваючи ці ідеї, Л. Вайсберг, представник неогумбольдтіанської лінгвістики,
робить висновок, що в основу мовознавства повинні бути покладені такі положення: 1)
мова виступає як середня ланка, де відбувається синтез внутрішнього світу людини та
оточуючої її зовнішньої дійсності; 2) мовознавство ґрунтується на світорозумінні, що
здійснюється через рідну мову.
Л. Вайсберг вважає мову творінням нації, в якому знайшов своє відображення
процес пізнання всіх поколінь. Мова – духовний світ, що постає перед конкретною
людиною

як

щось об‘єктивне, але стосовно до

пізнаваного

–

суб‘єктивним,

одностороннім. Суб‘єктами мовної картини світу є носії мови, оскільки картина світу є
способом

його

пізнання,

а

отже,

результатом

когнітивної

діяльності

людей,

відображенням результатів діяльності свідомості .
Розробкою проблеми картини світу та її мовного вираження займалися
Ю. Апресян, Г. Брутян, Ю. Караулов та інші. Встановлено, що засвоєння будь-якої нової
інформації про світ здійснюється індивідом на базі тієї мови, якою він уже володіє.
Створена таким чином система інформації про світ і є сконструйована ним концептуальна
система. Якщо концептуальна картина – інваріантна (спільна для всіх носіїв мов), то
мовна виражається у значеннях слів, притаманних певній мові. Сучасний етап розвитку
мовознавчої науки характеризується докорінними змінами наукової парадигми. Сьогодні
створюється ноосферна парадигма, яка передбачає зв‘язок лінгвістичного знання з
науковим потенціалом різних галузей знань, що засвідчує прагнення лінгвістичної
спільноти до цілісного всеєдиного знання.
Ще одним джерелом „мовної картини світу― є американська етнолінгвістика та її
гіпотеза лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа, за якою не тільки тип мови залежить від
типу культури, у межах якої він постав, а й тип культури, зумовлений тим типом мови, в
якому вона розвинулася і функціонує.
Мовна картина світу — це спосіб відбиття реальності у свідомості людини, що
полягає у сприйнятті цієї реальності крізь призму мовних та культурно-національних
особливостей, притаманних певному мовному колективу, інтерпретація навколишнього
світу за національними концептуальними канонами. В свідомості людей, які належать
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тому чи іншому національному колективу, складається та передається із покоління в
покоління свій образ картини світу, об‘єктивної навколишньої дійсності. Картина світу, на
думку багатьох лінгвістів, – вихідний глобальний образ світу, який репрезентує сутнісні
властивості світу в розумінні її носіїв, лежить в основі світогляду людини та є результатом
усієї її духовної активності. Картина світу – це створений людиною суб‘єктивний образ
об‘єктивної

дійсності; це не дзеркальне відображення світу, а завжди певна його

інтерпретація―.
Сучасні уявлення про мовну картину світу у викладі Ю. Д. Апресяна виглядають
таким чином. Кожна мова віддзеркалює певний спосіб сприйняття та концептуалізації
світу. Відображені в ній значення створюють цілісну систему поглядів, свого роду певну
колективну філософію, яка стає обов‘язковою для всіх носіїв мови. Властивий певній мові
спосіб концептуалізації дійсності – частково універсальний, частково національноспецифічний, тому носії різних мов можуть бачити світ по-різному, крізь призму своїх
мов.
Теоретичне обґрунтування проблеми сприйняття світу у формі мовної картини
світу дає Б. О. Серебреніков, який бачить концептуальну модель світу більшою за мовну.
Картина світу – це те, яким малює світ людина в своїй уяві, – феномен більш складний ніж
мовна картина світу.
Отже, мовна картина світу – це система понять, характерна для кожної мови, за
допомогою якої носії мови сприймають (класифікують, інтерпретують) світ. Вивчення
мовної картини світу певного народу – це шлях до кращого пізнання власне специфіки
його мови, розуміння системи його уявлень, його самобутності та ментальності, що,
врешті, і дозволяє здійснювати міжкультурну комунікацію. На всіх етапах історичного
розвитку як мови, так і самого народу, мовна картина світу набуває нових видозмін,
дослідження яких допоможе чіткіше та глибше поглянути на причини та особливості
еволюції окремого соціуму. Вивченням національних мовних картин світу окремого
народу, проведенням порівняльних досліджень, розглядом окремих фрагментів мовних
картин світу займаються нині такі науки, як етнолінгвістика, соціолінгвістика,
психолінгвістика тощо. Це новий, оригінальний і перспективний комплексний напрям
дослідження національних мов, що дозволить зрозуміти їхні внутрішні форми та
сприятиме глобальній міжкультурній комунікації.
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Скупа Оксана
(м. Вінниця)
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Пошук ефективних шляхів у процесі вивчення іноземних мов

залишається

актуальним питанням сьогодення. У зв‘язку з цим доцільним є використання
мультимедійних засобів, які відкривають нові можливості для вивчення іноземних мов,
адже зрозуміла роль більшого унаочнення через використання звуку та анімації,
різноманітних

прийомів

візуалізації

вимови,

інтенсифікації

та

індивідуалізації

навчального процесу.
Аналіз процесу впровадження та використання інформаційно-комунікаційних
технологій в навчальному процесі дозволяє виділити такі три етапи:

■

електронізація;

■

комп'ютеризація;

■

інформатизація.

Перший етап — електронізація характеризувався широким впровадженням
електронних засобів, обчислювальної техніки в навчальний процес (60-70 роки XX ст.).
Другий етап - комп'ютеризація освіти — пов'язаний з використанням потужних
комп'ютерів, програмного забезпечення.
Третій,

сучасний

етап

інформатизації

освіти

характеризується

широким

використання сучасних комп'ютерів, швидкодіючих накопичувачів знакової ємності, нових
ІКТ, соціальних мереж і сервісів.
Мультимедіа (у перекладі – багатоваріантне середовище) є новою інформаційною
технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, обробки, зберігання та передавання
аудіовізуальної інформації. Це надає змогу поєднати в одному програмному продукті
текст, графіку, аудіо- і відеоінформацію, анімацію та 3D-графіку.
Слід зазначити, що використання мультимедійних засобів у процесі вивчення
англійської мови має певний ряд переваг: можливість застосування на будь-якому етапі
роботи на практичному занятті; варіативність застосування на різних етапах навчання;
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індивідуалізація навчання, визначення глибини, послідовності засвоєння навчального
матеріалу та темпу роботи; економне використання навчального часу; інтенсифікація
навчання

та

підвищення

рівня

мотивації;

активізація

навчальної

діяльності

студентів; створення комфортного середовища навчання;
Мультимедіа-презентації – це один із функціональних та ефективних засобів
навчання, які використовуються під час проведення уроків, лекцій тощо.
Найбільш доступним засобом для створення власних комп'ютерних навчальних
продуктів є програма Power Point – майстер створення презентацій. Застосування
комп'ютерних слайдових презентацій у навчальному процесі містить безсумнівні переваги
цього виду навчання:
• інтеграція гіпертексту (використання гіперпосилань) і мультимедіа (об'єднання
аудио-, відео- і анімаційних ефектів) у єдину презентацію дозволяє зробити виклад
навчального матеріалу системним, яскравим і переконливим;
• сполучення усного лекційного матеріалу з демонстрацією слайда-фільму дозволяє
концентрувати увагу учнів на особливо важливих моментах навчального матеріалу.
Доцільним є використання програмно-технологічного навчального комплексу на
основі SMART Board, який відомий під назвою "інтерактивна дошка". До складу
комплексу входять: чутливий до дотику екран SMART Board, власне програмне
забезпечення, персональний комп'ютер, мультимедійний проектор і комунікаційне
обладнання. Додаток SMART Notebook є основою програмного комплексу SMART Board і
призначений для створення користувачем композицій з текстових і графічних фрагментів,
зберігання створених матеріалів та відтворення їх у процесі демонстрації. Основна
особливість програмного забезпечення SMART Notebook полягає в тому, що його можна
використовувати для запису перебігу уроку чи доповіді, робити під час обговорень
помітки, використовувати інші програмні засоби і т. ін. Записану послідовність сторінок
користувач може зберігати у файлах, завантажувати, відтворювати та редагувати.
Поєднання в комплексі SMART Board функцій чутливого до дотику екрану і сучасного
комп'ютера дозволяє: безпосередньо створювати навчальні елементи на занятті;
показувати слайди, відео, робити позначки, малювати, креслити різні схеми, як на
звичайній дошці; під час демонстрації слайдів чи відео робити нотатки, вносити потрібні
зміни; зберігати будь-які зображення як комп'ютерні файли для подальшого редагування,
друкування на принтері. Дошка як інтерактивна поверхня може бути ефективним
пристроєм для гри, під час якої дитина активно розвивається.

256

Веб-квест (Web-quest) у педагогіці — проблемне завдання з елементами рольової
гри, для виконання якої використовуються інформаційні ресурси Інтернет. Використання
Веб-квестів у навчальній діяльності має суттєві переваги:


незвичайна форма представлення навчального матеріалу;



весь необхідний матеріал перероблений, систематизований викладачем, що не

вимагає додаткової роботи в процесі підготовки до тестів;


у кожному розділі міститься лише певна частина матеріалу від загальної теми

Веб-квеста;
Використання проектної технології WebQuest перетворює учнів на активних
суб'єктів навчальної діяльності, підвищуючи не лише мотивацію до процесу здобуття
знань, але і відповідальність за результати цієї роботи і їх презентацію.
Отже, використання мультимедійних засобів у процесі вивчення іноземних мов є
сучасною та перспективною методикою, що має ряд переваг та заслуговує на широке
впровадження в навчально-виховний процес.

Стародуб Інна
(м. Вінниця)
СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ У НАВЧАННІ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
Проектна методика у навчанні іноземних мов набула широкого застосування
наприкінці 80-х років 20 століття та залишається особливо актуальною і в наш час. Такий
інтерес до методу проектів полягає в його великому освітньому та виховному потенціалі
та наявності багатьох переваг та можливостей його використання.
Проект у процесі навчання іноземної мови може використовуватися як одна із
форм позааудиторної роботи (конкурси, вікторини, участь у заходах, пов‘язаних із життям
класу, групи, навчального закладу, міста, підготовка творчих вечорів, концертів, виставок,
звітних концертів іноземною мовою); служити альтернативним способом організації
навчального курсу, що потребує повної перебудови навчального процесу, розробки
спеціального курсу, спеціальної підготовки вчителів; може бути інтегрованим в
традиційну систему навчання іноземної мови. В таких випадках учням пропонують
виконання творчих або

дослідницьких проектів по найбільш об‘ємних

темам

культурологічного характеру в рамках навчального курсу. Таким чином реалізується
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самостійна дослідницька робота виконавців. Такі проекти в рамках традиційної системи
навчання можуть виконуватися не частіше ніж один, два рази на семестр.
Беручи до уваги дослідження Бухаркіної М.Ю., Полат Е.С., Щербо І., ми виділили
наступні вимоги до використання проектної методики у навчанні англійської мови:
1. Тематика має бути пов‘язана як з країною, мова якої вивчається, так і з країною
проживання учнів, так як діяльність виконавців проекту повинна бути орієнтована на
співставлення подій, явищ, фактів з життя та історії людей різних країн.
2. Проблема повинна бути сформульована таким чином, щоб зорієнтувати учнів на
залучення фактів із суміжних областей знань та різних джерел інформації. Так, І. Щербо,
пропонує провести дослідження історії виникнення різних свят в англомовних країнах,
наприклад: St. Раtrіск's Day, Thanksgiving Day, Halloween, Christmas, Моthеr's Day і т.д.;
організувати уявні подорожі до різних країн; вивчити проблеми родини, проблему
вільного часу в молоді, проблему облаштованості будинку, проблему відносин між
поколіннями.
3. Необхідно долучати до роботи всіх учнів класу, запропонувавши кожному
завдання враховуючи рівень його підготовки.
4. Передбачувані результати повинні мати практичну, теоретичну значимість
(наприклад, спільний випуск газети, альманаху з репортажем з місця подій; програма
туристичного маршруту; план облаштованості будинку, парку; планування квартири ).
5. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів на уроці або в
позаурочний час є важливою умовою. Для учнів самостійність при проектуванні є засобом
підвищення внутрішньої мотивації і може стати метою, реалізація якої веде до можливості
самоосвіти в сфері вивчення англійської мови.
6. Виконання проекту повинно відбуватися за певним алгоритмом з перевіркою
поточних знань.
7. Необхідним є використання дослідницьких методів, що передбачають визначену
послідовність дій (алгоритм проведення проектної діяльності).
Успіх використання методу проектів залежить не тільки від форми впровадження а
й від взаємодії виконавця та керівника. Звідси випливає наступна особливість
використання методу проектів на заняттях іноземної мови – це спільна творча робота
учителя та учня.
Виконання проекту неможливе без організаційної та культурної позиції викладача.
Як зазначає Лерман С. П., вчитель перетворюється із носія готових знань у організатора
пізнавальної діяльності учнів. Творчий, нестандартний підхід керівника сприяє розвитку
позитивної мотивації виконавців та орієнтації на самостійну навчальну діяльність. Роль
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вчителя полягає у постійній допомозі, координації дій учасників проекту. Проектна
діяльність дозволяє здійснювати індивідуальний підхід до учнів та слідкувати за
психологічним кліматом у групі. Вчитель перетворюється із авторитетного керівника на
учасника дослідницького, творчого процесу, наставника, консультанта, організатора
самостійної діяльності учнів.
Виходячи з вищесказаного можна виділити основні функції вчителя у роботі з
учнями під час виконання проекту:
 Організаційна – вчитель є організатором всього процесу проектної діяльності;
 Координуюча – вчитель керує процесом виконання проекту від самого початку
до презентації результатів (допомагає в пошуку джерел інформації, підказує методи
роботи з матеріалом, форму презентації, при цьому рішення залишається за учнями);
 Контролююча – вчитель контролює виконання роботи на кожному етапі, слідкує
за темпом виконання, успішністю);
 Стимулююча – формує мотивацію до діяльності, заохочує, підтримує, дозволяє
учням самим виконувати роботу, цим самим виховує самостійність.
 Коригувальна – контролює та коригує роботу над проектом на кожному етапі
виконання;
 Оцінювальна – вчитель разом з іншими учасниками дає оцінку виконанню
проекту, вказує на сильні та слабкі сторони.
Отже, проектна методика має низку переваг, основними з яких є орієнтація на
самостійну діяльність учнів та самоосвіту, розвиток їх інтелекту та творчих здібностей,
розвиток навичок орієнтування в інформаційному просторі, сприяння засвоєнню знань та
використання їх на практиці, формування навичок роботи в колективі та індивідуально.

Тарасюк Лідія
(м. Вінниця)
ЗАСТОСУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ НА ЗАНЯТТЯХ З
ПРАКТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Сучасне суспільство потребує фахівців з високим рівнем розвитку, які зможуть
брати на себе відповідальність за власне професійне становлення, будуть субєктами
власної навчальної та професійної діяльності. Це передбачає перебудову процесу
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навчання, кінцевою метою якого повинно стати максимальне розкриття індивідуальних
можливостей та самореалізації особистості кожного.
Вдосконалення навчально-виховного процесу торкається, насамперед, такої
глибинної структури як мотивація учіння студентів. Приниження ролі широкої соціальної
мотивації, зокрема мотивації досягнення, істотно звужує можливості оптимізації
навчального процесу і розвитку особистості майбутніх фахівців.
Мотиви досягнень включають мотив уникнення невдачі та надію на успіх. Умовою
досягнення успіху особистості в діяльності є превалювання останнього над першим. При
цьому В. Степанський зауважує, що не існує прямої залежності між мотивацією
досягнення та кінцевими результатами діяльності, рівень досягнень значною мірою
залежить від якості саморегуляції особистості. Дослідник вказує на важливу ланку
психічного процесу саморегуляції – суб‘єктивний критерій успішності, за допомогою
якого людина оцінює отримані результати, враховуючи при цьому як об‘єктивні вимоги,
що висуваються зовні, так і власні домагання поряд із психічними та фізичними
можливостями реалізації поставлених цілей [2, с. 71].
Зазначені вище характеристики суб‘єктивного критерію успішності, відповідно до
досліджень Т. Титаренко, притаманні життєвим домаганням, які є ―постійним
зважуванням, оцінюванням своїх потреб і здібностей та запиту з боку соціуму‖ [3, с. 137].
В домаганнях відображається бажання досягнути цілей того ступеня складності, по
відношенню до якого особа вважає себе здібною [1].
Аналіз змісту життєвих домагань дозволяє нам дійти висновку, що їх формування
можливе за умов застосування методів рефлексії.
Рефлексія власної навчальної діяльності може виражатися у виявленні причиннонаслідкових зв‘язків між зафіксованим станом розвитку студента та навчальною
діяльністю, педагогічною взаємодією, що відбулася. Причини позитивного чи негативного
стану розвитку студентів можуть бути пов‘язаними з атмосферою на занятті;
педагогічними технологіями, які використовував викладач; змістом питань, які
обговорювались, наявністю (чи відсутністю) пізнавальної, професійної мотивації
студентів тощо.
Оцінка продуктивності розвитку майбутніх фахівців передбачає їхню суб‘єктну
думку про власний рівень та характер участі в педагогічній взаємодії, особистіснонавчальні досягнення.
Універсальною формою рефлексивної діяльності (незалежно від того, чи є вона
писемна або усна, індивідуальна або колективна), згідно з дослідниками, виступають
відповіді на запитання, зокрема власні запитання, що відтворюють послідовність
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описаних вище етапів. З огляду на внутрішній характер рефлексії, цей процес постає як
―інтеріоризована дискусія‖, своєрідна форма ―самоспілкування людини‖.
Однією із умов ефективності інтерактивно-рефлексивних методів є їхнє розмаїття.
Вони повинні варіюватися, бути цікавими. Розкриємо зміст, наприклад, методу
―Рефлексивна мішень‖. На великому аркуші паперу викладачем малюється мішень, яка
поділяється на чотири (можливо менше) сектора. В кожному секторі записуються
параметри, які підлягають оцінці. Перший сектор – зміст заняття, другий сектор – методи і
форми роботи, третій сектор – діяльність викладача, четвертий сектор – діяльність
студента. Кожний студент ―вистрілює‖, роблячи помітку у чотирьох секторах. Якщо він
низько оцінює результати, помітка ним ставиться на поле ―0‖ на мішені або ―молоко‖,
якщо вище – на поле ―5‖, якщо дуже високо – на поле ―10‖, тобто в ―яблучко‖. Рефлексія
завершується коротким аналізом, який організовує викладач.
Організована викладачем рефлексивна діяльність сприяє осмисленню студентами
власного емоційного стану, навчальної діяльності, особистісних зусиль в навчальному
процесі, причин продуктивності педагогічної взаємодії Формування рефлексивного
мислення майбутніх учителів, згідно з принципом цілісного розвитку особистості,
відбувається не ізольовано й підвищує рівні розвитку мотивації досягнення успіху.
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Тарасюк Марина
(м. Вінниця)
РОЛЬ АКСІОЛОГІЧНОЇ МОДАЛЬНОСТІ У ВИРАЖЕННІ АВТОРСЬКОЇ
ПОЗИЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
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В ракурсі антропоцентричної тенденції сучасних лінгвістичних досліджень
актуальним є звернення до вивчення способів вираження в художньому тексті авторської
концепції дійсності як результату естетичного освоєння світу суб‘єктом літературної
творчості. Важливу роль при цьому відіграє вивчення такого феномену, як категорія
аксіологічної модальності. Остання безпосередньо пов‘язана з філософською теорією
цінностей, з аксіологічним аспектом світобачення, виходить поза межі окремого тексту і
автора, розкриваючи ціннісні уявлення не тільки конкретної особистості, але і цілої
етнокультурної спільноти на різних етапах її формування і розвитку.
Теорію про аксіологічні модальності розвивав російський філософ
А. А. Івін. Потім вона отримала своє відображення в працях таких лінгвістів, як Н.
В. Арутюнова, А. В. Бондарко. Вони визначали, що аксіологічний статус окремого об‘єкту
виражається абсолютними оціночними поняттями «добре», «погано», «байдуже», які
використовуються в оціночному висловлюванні. Поняття «добре» і «погано» є
взаємопов‘язаними та взаємовизначальними: об‘єкт є позитивно цінним, коли його
відсутність негативно цінна. «Байдуже» визначається як таке, яке не є ні хорошим, ні
поганим.
Аксіологічна суб'єктивна модальність виражає оцінку модальним суб'єктом
ступеня відповідності пропозиції індивідуальним вимогам, смакам, інтересам чи
соціально визнаним стандартам, еталонам. Аксіологічні модальні поняття є необхідними
структурними компонентами оціночних висловлювань.
Для повного розуміння категорії аксіологічної модальності важливу роль грає
уявлення про те, що, створюючи уявний світ, художник не може бути неупередженим до
цього світу. Він або експліцитно, або імпліцитно виражає своє суб‘єктивно-оціночне
ставлення до того, що зображується.
Дослідники зазначають, що в різних типах текстів, а також в різних відрізках
одного тексту аксіологічна модальність може проявлятись з різним ступенем очевидності.
Аксіологічна модальність з найбільшою очевидністю проявляється в тих творах, де
просвічується особистість автора.
В художньому тексті відбувається мовне втілення особистості письменника. Дуже
рідко позиція автора проявляється у відкритій формі ліричних відступів, які пов‘язують
попередній фрагмент тексту з наступним. Найчастіше позиція автора є прихованою, вона
проявляється в тих чи інших формах, прийомах, в тому числі і організації композиції і
структури твору.
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Співвідношення «автор – герой» є найважливішою категорію художнього тексту.
Для того, щоб автор знайшов адекватну форму для ідеї твору, йому потрібно зайняти
певну позицію стосовно до всіх суб‘єктів даного твору.
Точка зору мовця – це авторська позиція, що спрямовує розповідь. Завдяки
варіюванню суб‘єктно-мовними сферами іпостасей образу автора авторська позиція
представляється як картина подій чи сцена, побачена очима одного персонажа або ж
зображення стану діючої особи, дане «зсередини» ним самим чи через сприйняття іншого.
Можлива також фіксація подій чи станів третьою особою. Саме в цьому контексті
потрібно говорити про оцінку, яка є основою аксіологічної модальності. В художніх
творах остання грає суттєву роль при формуванні змістовно-концептуальної інформації,
оскільки певне «забарвлення» мовлення дає уявлення про світовідчуття автора, головного
суб‘єкту мовлення.
В текстовій категорії аксіологічної модальності слід розрізняти такі часткові
категорії як тональність (емотивність) та оціночність. Тональність тексту розуміється як
функціонально-семантична категорія, пов‘язана з мовними категоріями емоційності,
підсилення та волевиявлення, в той час як суб‘єктивні оцінки логічного характеру
являють собою другу складову суб‘єктивної модальності і, відповідно, особливу текстову
категорію оціночності. Однак в художньому творі в плані вираження авторської позиції
раціональна оцінка, як правило, відсутня, оскільки вона перекривається емоціональною
оцінкою.
Категорія емоційної тональності також має велике значення в художньому творі,
оскільки вона є зв‘язувальною ланкою між інформаційно-смисловим і прагматичними
рівнями тексту і виступає важливим фактором при інтерпретації тексту. Емоційна
тональність визначається як емоційно-експресивний зміст твору, як психологічне
забарвлення мовлення. Дослідники диференціюють тональність смутку, патетичнопіднесену і емоційно-стриману тональності, іронічну тональність, ліричну, оптимістичну і
інші.
Важливо зазначати, що осмислення категорії аксіологічної модальності часто
призводить до необхідності розмежування в художньому творі авторської модальності та
інших суб‘єктивно-модальних ключів. Таке розмежування обумовлюється мовними
планами персонажів і наратора. В зв‘язку з цим відмічається багатоплановість
емоціонально-оціночної структури, політональність художнього твору.
При дослідженні аксіологічної модальності, під якою розуміють суб‘єктивнооціночне відношення до того, що зображується, потрібно брати до уваги питання про
співвідношення мовних планів автора, оповідача і персонажа, межі між якими можуть
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бути недостатньо чіткими в художньому творі, тому завдання визначення суб‘єкта
мовлення потребує особливих зусиль. Таким чином, проблема дослідження аксіологічної
модальності виявляється нерозривно пов‘язаною з проблемою визначення суб‘єкта
розповіді художнього твору.
Отже, аксіологічна модальність художнього тексту – це вираження ставлення
автора до зображуваного, яке може бути позитивним, негативним чи нейтральним, і
проявляється в створенні загального домінуючого емоційно-оціночного настрою тексту.
Черешнюк Христина
(м. Вінниця)
ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ СЕМАНТИКИ
МІЖМОВНИХ ОМОНІМІВ
Однією з найважливіших характеристик розвитку сучасного суспільства є
тенденція до глобалізації економічного, соціального і культурного життя людей. Швидке
зростання міжнародних контактів спонукає до удосконалення методів навчання іноземних
мов, які б розкривали національну специфіку різних мов і культур. У міжкультурній
комунікації особливо важливо адекватно передати національну специфіку семантики
мовних одиниць. Навіть мовці з високою іншомовною компетенцією нерідко
наштовхуються на серйозні проблеми при необхідності виразити специфічні національнокультурні поняття. Вивчення і опис національної специфіки семантики будь-якої мови в
першу чергу пов'язане з вивченням лексики і базується на тому, що в лексиці
відображаються всі історичні і соціальні явища суспільства, матеріалізується культура
народу. Все це зумовлює потребу в зіставному вивченні мов, передовсім на лексичному
рівні.
Проблема досліджень національної специфіки семантики активно розробляється в
сучасній лінгвістиці. Під національною специфікою семантики певної лексичної одиниці
розуміють її відмінність за певними ознаками від подібної семи у слові-відповіднику
іншої мови. Отже, національна специфіка семантики лексеми певної мови встановлюється
лише шляхом порівняння з іншою мовою.
У даному дослідженні ми спробували формалізувати методику порівняння
національної специфіки семантики на прикладі зіставлення німецьких найменувань страв
з їхніми міжмовними відповідниками в англійській мові з застосуванням контрастивного
аналізу. Метою нашого дослідження було доповнити методику контрастивного аналізу
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семантики за допомогою формалізованої методики, апробувати її на конкретному
лексичному матеріалі і визначити ступінь еквівалентності міжмовних омонімів.
Матеріалом дослідження стала суцільна вибірка з тлумачних словників німецької
та англійської мов. Загальна кількість досліджуваних міжмовних омонімів — 69 омопар,
національно-специфічні семантичні компоненти яких можна встановити на основі
уніфікованого опису семантики порівнюваних слів і попарного зіставлення сем у
структурі їх значень.
Для кожної з омопари з метою досягнення більшої об'єктивності опису було
встановлено індекси денотативної, конотативної і функціональної ідентичності, які
являють собою попарний збіг денотативних, конотативних і функціональних сем. На
основі величини інтегрального індексу ідентичності міжмовні омоніми поділяються на:
а) лексичні еквіваленти, тобто коли спостерігається повний збіг денотативних,
конотативних і функціональних сем;
б) часткові міжмовні омоніми;
в) повні міжмовні омоніми, коли при порівнянні слів спостерігається денотативна,
конотативна і функціональна безеквівалентність.
Прикладом може слугувати німецьке слово das Parfait, що означає страву з
високоякісного рубленого м‗яса, та англійське слово parfait, яке означає десерт з морозива
з додаванням фруктів. Детальний аналіз даної опари продемонстрував, що індекс
денотативної ідентичності дорівнює 0% (тобто не збігається жодна з 4-ох денотативних
сем), індекс конототивної ідентичності — 100%, індекс функціональної ідентичності —
100%, в той час як інтегральний індекс ідентичності складає 66,7%, що свідчить про те,
що дана омопара є частковими міжмовними омонімами.
Узагальнюючи проведений вище аналіз, ми дійшли висновків, що повні міжмовні
омоніми не часто зустрічаються у досліджуваному семантичному полі «продукти
харчування» у зв‗язку з тим, що часто є похідними з третіх мов, або являються
інтернаціоналізмами, тому при запозиченні у інші мови вони набувають значень
відповідно до тої чи іншої національної культурної специфіки. Проведене дослідження
дозволяє зробити наступні висновки:
1) семантичну еквівалентність і національну специфіку семантики лексем можна
охарактеризувати за допомогою набору формалізованих параметрів, поданих у вигляді
індексів;
2) інтегральний індекс ідентичності дозволяє створити типологію міжмовних
відповідностей, яка ґрунтується на об'єктивних кількісних підрахунках;
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3) національна специфіка семантики слова є окремим проявом національної
специфіки мови і підтверджує існування неповторної національної картини світу певного
народу. У тлумачних словниках описуються в основному ядерні компоненти значення, а
периферійні семи не відображені, тому вважаємо перспективним створення таких
лексикографічних посібників, в яких були б відображені периферійні компоненти значень
слів, які найчастіше актуалізуються в мовленні.

Чернієнко Катерина
(м. Вінниця)
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВЖИВАННЯ ПРЕДИКАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ
У мовах світу існують дві основні групи засобів вираження граматичних значень:
синтетичні

та

аналітичні.

Синтетичні

засоби

вираження

граматичних

значень

характеризуються поєднанням граматичного показника з самим словом. Загальною рисою
аналітичних засобів вираження граматичних значень є вираження граматичного значення
за межами слова, окремо від нього, за допомогою прийменників, сполучників, артиклів,
допоміжних дієслів, а також за допомогою порядку слів і загальної інтонації
висловлювання. [3; 109].
Синтетизм та аналітизм на синтаксичному рівні репрезентують такі одиниці, для
яких основною є номінативна функція і які мають семантичну структуру.
Репрезентами синтетизму та аналітизму на синтаксичному рівні є синтаксема,
мінімальною одиниця синтаксису, яка може виступати засобом вираження іменних,
предикативних, адвербіальних значень.[1; 302].
Присудок (предикат) є традиційним засобом вираження предикативності в реченні.
Фразеологічний присудок складається з усталених виразів на зразок: to have a bath, to give
a smile, to take a hold.
Виділяють також дієслова неповної предикації, тобто дієслова,які самостійно не
здатні передати інформацію про предмет мовлення і утворюють разом із своїм
доповненням складенний член речення.
Дієслова - зв‘язки є структурними елементами присудків, оскільки вони поєднують
підмет з іменною частиною. [2; 19].
Іменна частина присудка зазвичай виражається іменником, прикметником або
фразою зі схожим семантично-граматичним характером.
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Дієслова –зв‘язки виступають формантом аналітичних предикативних синтаксем,
оскільки вони, виражаючи граматичні значення, поєднують лексичне значення і можуть
виражати стан або динаміку. Форманти аналітичних предикативних синтаксем, що
виражають стан, поєднуються з іменними частинами мови, які також передають стан
(ознаку). Форманти аналітичних предикативних синтаксем,які виражають динаміку,
поєднуються з дієслівними формами (інфінітивом і герундієм), для яких основною є
ознака процесуальності.
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Шлапак Анна
(м. Вінниця)
МОВНА ГРА ЯК ПРОЯВ ЛІНГВОКОГНІТИВНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
Термін мовна гра з огляду на лінгвістичні передумови, засоби та прийоми, не
отримав однозначного осмислення — лінгвістичні дослідження феномену ―мовна гра‖
охоплюють лише деякі його аспекти. Мовна гра розглядалась здебільшого як
лінгвістичний експеримент та як відображення асиметрії мовного знаку. Однак, беручи до
уваги лінгвостилістичний та когнітивний підходи до поняття ―мовна гра‖, можна
виокремити новий аспект цього явища, що визначатиме мовну гру як прояв
лінгвокогнітивного мислення.
Основною метою цієї статті є розглянути явище мовної гри як особливої форми
лінгвокогнітивного мислення в лінгвістичному аспекті на основі творів сучасної
американської поезії.
Вивчення та аналіз наукових напрацювань таких лінгвістів, як С. Аттардо, А.М.
Баранов, Т.А. Гридіна, І.М. Горєлов, О.А. Земська, В.З. Санніков, К.Ф. Сєдов, Д. Крістал,
Д. Нілсен, В.І. Шаховський, дозволили дійти до висновку, що традиційним підходом до
вивчення феномена ―мовна гра‖ є лінгвостилістичний, з яким пов‘язані всі існуючі його
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інтерпретації. Особливість лінгвістичного аспекту вивчення поняття ―мовна гра‖ полягає
у зосереджені уваги дослідника переважно на девіантній природі мовної гри в її
мінливому характері, відхиленні від норми, функціональній парадоксальності, прояву
лінгвокогнітивного мислення мовленнєвої особистості. Лінгвокогнітивне мислення
включає різноманітні асоціації, на підставі яких утворюються переносні значення слів.
Мовна гра, як особлива форма лінгвокогнітивного мислення з його асоціативною
природою, завжди зорієнтована на використання лінгвальних прийомів, що призводять до
утворення парадоксального ефекту, що зазвичай з‘являється внаслідок виникнення явного
контрасту між стандартною мовною формою та нестандартним змістом мовної одиниці.
Таким чином, мовна гра проявляється в новій асоціативній обробці та репрезентації того
чи іншого лінгвального або екстралінгвального знання.
З огляду на когнітивний підхід, сутність мовної гри полягає в акцентуванні уваги
на конкретних деталях тексту за рахунок порушення мовних або мовленнєвих норм. Вона
реалізується за допомогою лінгвістичних прийомів порушення графічного образу слова,
порушення семантичної сполучуваності слова, контрастування між стандратною мовною
формою та нестардатним змістом мовної одиниці, фонетичної реалізації (логогриф,
метаграми, панграми, ліпограми), використання окремих мовних одиниць разом з їх
обіграванням в тексті тощо. Одним із засобів реалізації мовної гри як форми
лінгвокогнітивного мислення є паронімічна атракція — явище свідомого зближення в
мовленнєвому ланцюжку подібних за звучанням та/або за орфографією слів, котрі
вступають у новий, неочікуваний семантичний зв'язок, що надає асоціативного
переосмислення традиційним лексичним одиницям. Прикладом паронімічної атракції
може слугувати поетичний твір Олівера Херфорда ―Japanesque‖:
OH, where the white quince blossom swings
I love to take my Japan ease!
I love the maid Anise who clings
So lightly on my Japan knees;
I love the little song she sings,
The little love-song Japanese.
I almost love the lute's tink-tunkle
Played by that charming Jap Anise—
For am I not her old Jap uncle?
And is she not my Japan niece?
Мовна гра в наведеному вірші виникає внаслідок несподіваного зсуву, що зміщує
звичну для читача картину — одна лексична одиниця, яка є ключовою в даному вірші —
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Japanese, обігрується іншими лексичними одиницями (Japan ease, Japan knees, Jap Anise,
Japan niece), які вступають у новий семантичний зв'язок, внаслідок чого вони
переосмислюються, створюючи нове асоціативне ігрове поле, тобто в даному випадку
розуміння мовної гри буде означати прояв лігвокогнітивного мислення, оскільки
осмислення інформації читачем відбувається на основі трансформації закріпленого в
свідомості читача мовного матеріалу. Використовуючи асоціативні зв'язки, які виникають
під час читання поетичного тексту, читач по-іншому переосмислює інформацію,
закладену в тексті.
Мовна

гра

як

лінгвістичне

явище

характеризується

високим

рівнем

непередбачуваності, є носієм образності, виразності, акцентування ознак, широкого
діапазону емоційних відтінків. В поетичних текстах сучасної американської літератури
поширеним є випадок реалізації мовної гри через логіко-семантичний прийом оксюморон,
тобто навмисного поєднання двох протилежних суджень про об‘єкт:
I silently scream for help
That never seems to come.

"And faith unfaithful kept him falsely true"
Автори обраних творів намагаються імпліцитно підсилити антитезу виділених
понять. Антиномія мовної гри може реалізовуватись на певному проміжку тексту, або ж
впродовж усього тексту, в одному контексті стикаються лексичні одиниці (silently scream,
faith unfaithful, falsely true), не сумісні за семантичними характеристиками — протиріччя,
що міститься у цих судженнях, сприяють двосторонньому розумінню контексту, слугують
його актуалізацією. При контекстно-обумовленому вживанні антономії розширюються
семантичні межі слів, підвищуючи їхню експресивність та виразність.
В процесі створення мовної гри на першому місці стоїть соціальний чинник, що
відіграє значну роль при формуванні будь-якої мовної одиниці. Мовна гра розуміється як
процес і результат свідомої лінгвокогнітивної діяльності індивіда, спрямованої на
нестереотипне варіювання форми та змісту мовних одиниць на ігровому регістрі
комунікації з метою впливу на емоційну та інтелектуальну сферу адресата.

Штифорук Тетяна
(м. Вінниця)
МІСЦЕ СЛОВОУТВОРЕНЬ НА –LY В СИСТЕМІ ЧАСТИН МОВИ
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В сучасній лінгвістичній науці проблему систематизації мовних одиниць не можна
вважати вирішеною. Багато науковців пропонують своє бачення загальної системи мовних
одиниць, посилаючись на дослідження попередників і на свої власні та намагаються
створити універсальну систему [1, 2]. В даній статті розглянемо місце словоутворень на –
ly в системі частин мови, становлення яких відбулося в ранньоновоанглійській мові [4].
Частини мови, або граматичні угрупування лексичних одиниць мови – це виділення
в лексиці мови певних груп чи розрядів, які характеризуються тими чи іншими ознаками
[3].

Основними

критеріями

класифікації

лексем

сучасної

англійської

мови

є значення, форма і функція [2].
Категорія прислівника була й залишається постійним об‘єктом дискусій
вчених різних лінгвістичних течій. Серед питань, які цікавили дослідників, можна
виокремити фундаментальну

проблему

виділення

прислівника

як

частини

мови

(В.В.Виноградов, Б.А.Ільіш) та визначення критеріїв класифікацій даних одиниць.
В англійській мові словоутворення на –ly найчастіше виступають у ролі
прислівника, а утворюються від прикметника: sweet – sweetly, extreme – extremely. В
реченні може застосовуватись як форма прислівника, утвореного від прикметника шляхом
додавання –ly, так і форма, яка повністю співпадає із відповідним прикметником, тобто
має місце омонімія: loud/loudly, cheap/cheaply.
Частина словоутворень на –ly не можуть виступати в ролі прислівника, і в реченні
можуть бути тільки прикметником, оскільки були утворені від іменника в період
становлення. Прикладом прикметників на –ly являються наступні слова: manly, womanly.
Утворюючись

від

прислівника,

змінюється

лексичне

значення

новоутвореного

прислівника: hard/hardly, late/lately, just/justly.
Лексичне значення прислівника залежить від лексичного значення прикметника,
від якого він був утворений. Виявляється, на значення впливають також і зміни в
світобаченні. Якщо в XIV – XV столітті словом really ставили під сумнів існування
предметів і явищ, то з часом це слово стало виражати сумнів щодо справжності і
відповідності.
Таким чином, можемо зробити висновок про те, що питання віднесення
словоутворень на –ly до певної частини мови є досить складне і неоднозначне [5].
Неможливо розглядати лексичне значення окремо взятого словоутворення без визначення
його місця в реченні, його функції.
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Яворский Станислав
(г. Винница)
ОСОБЕННОСТИ МАРГИНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ
Маргинальность как явление является неизбежностью социальной мобильности,
причем как вертикальной, связанной с переходом из одной страны в другую, так и
горизонтальной, связанной с переходом на другие равные по престижности статусные
позиции.
Эталонная модель маргинальной личности — мигрант из села в город. Приехавший
на постоянное жительство в город, он с трудом привыкает к новому для него ритму
жизни, новым нормам, правилам. Он уже не сельский житель, так как постоянно живет в
городе, но и еще не горожанин, так как не адаптировался полностью к городской
социокультурной среде, в его поступках постоянно проскальзывают усвоенные ранее
нормы сельской жизни.
Маргинальным может быть как сам автор, так и изображенная ним в произведении
маргинальность героя или героев. Произведение можно назвать маргинальным, если:
а) сам автор является маргиналом (примером может служить личная жизнь
русского писателя В. Шукшина);
б) маргинален герой произведения;
в) в произведении отражена маргинальная, «альтернативная» система ценностей.
В маргинальной личности можно выделить такие черты: непосредственность и
спонтанность, естественность поведения, невротичность, культурная и религиозная
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независимость. Представляется важным определение отношения маргинала к жизни и
смерти, к свободе, к человечеству, к детям, к закону, к работе и отдыху; а также
выявление способов его существования в социуме: специфические отношения к закону,
проблема контактов с «государственной машиной».
Итак, натура маргинала требует исполнения желаний в тот момент, когда они
актуальны, у маргинальной личности нет рамок, ограничивающих форму исполнения ее
желаний. Маргинал поступает исключительно в согласии со своими душевными
порывами. Маргиналы иногда вступают в конфликт с законом и общепринятыми
нормами, что приводит к отрицательным последствиям и конфликтам. Маргиналы – это
люди, умеющие воспринимать мир по-своему, не опираясь на стереотипы и стандартные
способы мышления.

Якимчук Ірина
(м. Вінниця)
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК
В УСНІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ
На сучасному етапі розвитку мовознавства дуже важливим є дослідження та
обґрунтування поняття «мовна картина світу», яка пов‘язана з ментальністю. Мова – це не
тільки засіб людського спілкування, але й відображення національної культури. З цієї
точки зору особливий інтерес становлять мовні знаки культури, дослідження яких
допомагає зрозуміти національну культуру, звичаї та вірування народу.
У лінгвокультурології розмежовують мовну й концептуальну картину світу.
Концептуальна картина світу – це не лише система понять про сукупність реалій довкілля,
але й система смислів, втілена в ці реалії через слова-концепти; мовна ж картина світу – це
система взаємопов‘язаних мовних одиниць, що відбиває об‘єктивний стан речей довкілля
і внутрішнього світу людини. Концептуальна картина світу існує у вигляді концептів, які
утворюють концептосферу, а мовна картина світу – у вигляді значень мовних знаків, які
утворюють сукупний семантичний простір мови. Співвідношення між концептуальною і
мовною картинами світу найчастіше визначають як таке, за якого концептуальна картина
є ширшою, ніж мовна. концептуальній картині світу відповідають поняття, а мовній –
значення слова. Однак для розуміння явищ і процесів, що відбуваються саме в мовній
картині світу важливим є ще й третій складник – домовна картина світу, уявлення про
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світ, що не мають мовного вираження, але є джерелом для нього. У структурі мовної
картини світу важливе її перебування у тричленній парадигмі картин світу: домовної,
тобто психічної, концептуальної, тобто логічної та мовної – власне лінгвальної. Трьом
рівням відповідають три наукових терміни: концепт як мовне уявлення про явище, який
супроводжується у свідомості численними ознаками і асоціаціями, поняття як мовнологічна одиниця, що є наслідком узагальнення найсуттєвіших із погляду мовця рис
концепту, що супроводжується мовним вираженням, і значення слова, яке містить
поняттєву основу й ускладнюється ознаками, пов‘язаними в свідомості носіїв мови з цим
концептом та з внутрішніми зв‘язками.
Таким чином, питання про мовну картину світу та її зв‘язок з духовним життям
людини на домовному, логіко-концептуальному рівнях має не лише лінгвістичне
значення, але і є питанням про ментальність сучасної людини та інтелектуальний і
морально-етичний розвиток нації. Фразеологізми, прислів‘я, приказки найнаочніше
ілюструють і спосіб життя, і географію, і історію, і традиції соціуму, об‘єднаного однією
культурою.
Прислів‘я та приказки – це художні твори малої форми, що походять з усної
народної творчості. До спільних ознак прислів‘їв та приказок відносять [4, с.124] такі:
стабільність (здатність до відтворювання), комплікативність (специфічне ускладнення
семантичної структури, пов‘язаної з пізнавальною діяльністю людини), експресивність
(виразність та вплив на реципієнта), дидактичність (зміст повчального характеру),
афористичність (здатність у лаконічній формі виразити чітке спостереження, що є
узагальненням досвіду), лаконічність (здатність виразити повноту змісту у стислій формі).
Але відносячись до одного жанру, прислів‘я і приказки відрізняються певними
структурними особливостями. За визначенням В. Даля, прислів‘я – це коротка притча, в
якій висловлено судження, присуд, повчання, тобто це довершений за змістом вислів, або
граматично й інтонаційно оформлене судження, як правило, у формі складного речення,
наприклад, «Поженешся за двома зайцями – жодного не здоженеш». Приказка, за Далем, –
це простий вислів без притчі, без судження, без висновку. Це образний вислів чи мовний
зворот, який влучно характеризує людину, її вчинки, явища життя і т. ін., і є елементом
ширшого судження [2, с. 26]. Крім того, прислів‘ям властиве повне вираження думки, а
приказка висловлює думку неповно, часто є частиною прислів‘я. На відміну від прислів‘я,
приказка не висловлює повне твердження й висновок з нього, не дає узагальнення, а
підкреслює особливість конкретного предмету чи явища, дає в дотепній образній формі
спостереження над цим явищем. З цього випливає те, що на противагу синтаксичній
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двочленній завершеності прислів‘я, приказка – одночленна з синтаксичного погляду,
тобто вона, переважно, є неповним реченням або частиною речення.
У свою чергу, З.К. Тарланов уважає, що приказка відноситься до прислів‘я як
частина до цілого [4, с. 43]. Прислів‘я може функціонувати окремо, а приказка завжди
повинна бути включена в переважаючу її одиницю, у складі якої вона набуває
функціонального статусу. Іншої думки дотримується С.Г. Гаврин, який вважає, що не
лише прислів‘я, але й приказки можуть мати форму завершеного речення [1, с. 75]. За
твердженням О.Н. Широкової, до прислів‘їв відносяться сталі народні вислови, що мають
переносне значення, а до приказок – народні вислови, що не мають переносного значення
[5, с.1].
Існує думка [3, с.10] про те, що паремії потрібно розглядати в функціональному
аспекті. Говорячи про функціонування в мовленнєвих актах, приказки реалізують
номінативну функцію, в той час як прислів‘я – комунікативну. Інколи сама приказка не
дає жодної поради і не містить застереження, але її можна легко перетворити на прислів‘я.
Наприклад, розглянемо приказку «to cry for the moon», яка перекладається як «бажати
неможливого», і надамо їй форму поради: «Don‘t cry for the moon»; «Only fools cry for the
moon» – Лише дурні бажають неможливого.
Лінгвісти, вивчаючи прислів‘я та приказки, звертають особливу увагу на їх мовний
склад та принципи будови. Літературознавці розглядають у них своєрідну природу
метафор та символів, визначають функції цієї квінтесенції народної мудрості й фантазії в
контексті літературних епох.
Прислів‘я та приказки мають повчальний характер, акцентують увагу на моральні
цінності в суспільстві. Виходячи з соціальної сутності людини, мораль розуміється як
спосіб присвоєння людиною соціальності у діяльності й існуванні, як спосіб специфічно
людського існування, як різновид практично-духовного освоєння дійсності, оціночноімперативний спосіб освоєння світу, пов‘язаний з виробленням духовних цінностей і
вимог, форма людської індивідуальності, що складає особливу систему орієнтацій людини
у соціальному середовищі. Це означає, що моральні погляди, судження, оцінки, вимоги
тощо є продуктами активності моральної свідомості людей, які вступають у відносини із
зовнішнім світом як представники колективів, спільнот, суспільства. В основі моралі
лежить необхідність пізнання і перетворення людських взаємин на їхньому загальному,
універсальному рівні, формування людського спілкування, яке необхідною мірою
відповідає колективній життєдіяльності, людяності як такій.
З розвитком матеріально-економічних відносин, ускладненням суспільного життя,
зростанням духовних начал у житті людини поступово формується моральна система
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суспільства. Вона виражає інтереси суспільства, пануючих у ньому соціальних груп
(верств, каст, класів). Отож вона виникає і розвивається у людській спільності як спосіб
регулювання міжлюдських стосунків. У ставленні до іншого як до людини реалізується
людська (соціальна) сутність індивіда, задовольняється органічна для суспільної істоти
потреба у співпричетності до інших, до суспільств.
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Ярова Ірина
(м. Вінниця)
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ВЕРБАЛЬНОСТІ ТА НЕВЕРБАЛЬНОСТІ
В СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЯХ
Людина виокремилася зі світу, що її оточує, і піднялася над ним завдяки мисленню
і мовленнєвій діяльності, спілкуванню за допомогою виняткової знакової системи –
природної мови. Спілкування або комунікація – це обмін значеннями або інформацією
між індивідами засобами спільної системи символів або певного коду. Основним засобом
комунікації є мова (вербальна та невербальна).
Теорія мовленнєвих актів є одним із питань, що й досі залишається актуальним на
сьогоднішній день. Проблемам вербального та невербального спілкування в сучасних
філологічних студіях присвячено чимало праць вітчизняних (М. Махній, А.Капська,
І.Риданова І.Сєрякова) та зарубіжних (Дж.Остін, П.Стросон, Ю.Хабермас, Л.Вітгенштейн)
мовознавців.
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Вербальна комунікація – це цілеспрямована лінгвопсихоментальна діяльність
адресанта й адресата у процесі інформаційного обміну та впливу на співрозмовника за
допомогою знаків природної мови [2;58]. Таким чином, інформаційний обмін передбачає
передачу різних змістів та спонукає до певної ―відповідної дії‖ та поведінки.
Окрім вербальних засобів комунікації на культуру спілкування впливають також
жести співрозмовників, інтонація, паузи, рухи тіла тощо. Якщо раніше як у теоретичному,
так і в практичному аспекті невербальній комунікації відводилася допоміжна, другорядна
роль порівняно з вербальною, то за останні десятиріччя інтерес різних наук (лінгвістика,
педагогіка, психологія) до вивчення саме цього виду спілкування дедалі зростає.
Невербальна або несловесна комунікація — це система знаків, що використовуються у
процесі спілкування і відрізняються своїми засобами та формою виявлення.
Існує ряд сучасних теорій щодо вивчення невербальних засобів комунікації. Перш
за все, слід згадати теорію кінесики, яка була розроблена в 1952 році вченим Реєм
Бірдвістелом. Кінесика вивчає відображення поведінки людини в її невербальних проявах,
до яких відносяться міміка (рух м'язів обличчя), пантоміміка (рухи всього тіла), «вокальна
міміка» (інтонація, тембр, ритм голосу), просторовий малюнок (зона, територія, власність
і переміщення), експресія (виразність, сила прояву почуттів, переживань), яка може бути
вирішальною в інтерпретації різних висловлювань [1;12].
Теорія наближеності професора Холла базується на просторі, який комуніканти
організовують між собою. Це означає, що відстань між тими хто спілкується залежить від
їхніх стосунків. Згідно з цією теорією є фіксований або нерухомий простір (стіни,
кімната), напівфіксований простір (те як розташовані предмети, які можна рухати,
наприклад меблі) і неформальний простір, що включає особисту територію навколо
мовця. Існують також оптимальна дистанція для різних видів спілкування: інтимна,
особиста, соціальна і публічна [1;14].
Структурна теорія лінгвіста К. Бургуна розглядає невербальну комунікацію з
погляду на внутрішні і зовнішні ознаки. Перш за все слід зазначити, що невербальні коди
побудовані на аналогіях, що викликає в нас певні асоціації відповідно до акту
спілкування. Дані коди дають змогу передати одночасно декілька повідомлень [1;17]. За
допомогою обличчя, тіла, а також інших сигналів мовець може висловити не одну, а
декілька ідей. Наприклад: e.g. Lisa caught her hand and hugged her gratefully [2;89]. В
даному випадку ми спостерігаємо потиск руки і обійми. Потиск руки є водночас
поширеним засобом вираження привітання, прощання, згоди та подяки.
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Отже, можна зробити висновок, що теорія мовленнєвих актів, яка вивчає прояви
вербального і невербального спілкування, є одним із важливих питань, що й досі
залишаються актуальними на сьогоднішній день і потребують подальшого вивчення.
Список використаної літератури
1.

І.І. Сєрякова. Магія невербальної комунікації: навч. посібник. – Київський

національний лінгвістичний ун-т. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. – 96 с.
2.

Webster‘s New World Thesaurus. Ed . by Charlton Laird, Warner books, 2000. – 747с.

ЗМІСТ
СЕКЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА АСПІРАНТІВ
Автор, назва статті
Ямчинська Тамара
Кордони на карті та в культурі: сучасний стан
Балашова Світлана
Ділова гра у формуванні іншомовної комунікативної компетентності фахівців
економічного профілю
Бірюкова Олена
Корелятивнi особливостi англiйських та українських евфемiзмiв у сучасному
суспiльно-полiтичному дискурсi
Бобошко Тетяна
Логічний підхід до аналізу категорії оцінки
Бойко Юлія, Марченко Олена
Translation as a Powerful Conductor of Cultures: Understanding Language
Бойчук Валентина
Ключові компоненти професійної компетентності майбутніх вчителів іноземних
мов
Бучацька Світлана
Емоційно-вольова готовність студентів до ділового спілкування іноземними мовами
Вишивана Наталія
Функціональні особливості verba dicendi у художніх творах
Habriichuk Liudmyla, Tulchak Liudmyla
Interactive Teaching Methods
Hadaichuk Natalia
Problems with Translating Technical Texts
Herasymenko Nadiia, Magas Liudmyla
Motivational Factors in Teaching English
Гладьо Світлана
277

Стор.
2

4

6
8
11

12
14
17
19
21
23

Фрейм як фундаментальна модель організації текстових знань
Глазунов Максим
Мотиваційний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні
іноземних мов
Глазунова Тамара
Digital Natives vs Digital Immigrants?
Горлова Людмила
Принципи виділення семних комплексів та їх ієрархія
Grachova Iryna
The Simple Forms of OE Numerals
Дмітренко Наталя
Використання кейс-методу у процесі вивчення англійської мови у ВНЗ
Dobrovolskyi O., Stepanov V.
Up-to-date Aspects of Teaching English to Future Automotive Engineers
Долина Аліна
Критерії оцінювання рівня сформованості фонетичної компетенції студентівфілологів старшого ступеня навчання
Драбовська Віра
Відображення культурних цінностей американців у прізвиськах президентів США
Дробаха Лариса
Застосування інтерактивної дошки у роботі над іншомовними літературними
творами
Жмурко Дина
Антропонимическое поле в детективах А.Марининой
Забужанська Інна
Специфіка прототипних уявлень у фразеологізмах з колоративом «червоний»
Запухляк Ірина
Оцінний компонент фразеологізмів сучасної англійської мови
Змієвська Олена
Концептуальа інтеграція ментальних просторів сенсорики як інструмент
формування та аналізу перцептуальних образів
Zubenko Oksana
The Importance of Cognitive Skills in Learning a Foreign Language in High School
Ivakhnenko Olena
Perfecting Speaking Skills in Every Lesson
Kirilenko Valeriy
Defining Standard American English
Козачишина Оксана
Гендерні студії у лінгвістиці: історія та сучасність
Колядич Юлія
Евфемічні субститути в лексичній системі сучасної англійської мов
Косович Ольга
Інновації-абревіації у сучасній французькій мові: системно-описовий аспект
278

25

27
28
29
31
33

35

37
39

41
42
45
47

48
50
52
54
56
60
61

Крисак Лариса
Особливості навчання майбутніх медиків англомовного діалогічного мовлення
Kuzmina Svitlana
Character Shaping in American School
Лавренчук Ярослав
Роль організації словесного рівня роману Барбари Вайн «Син сажотруса» у
створенні авторського міфу
Ліпська Євгенія
Семантика і прагматика: співвідношення понять
Лісниченко Алла
Мікровикладання як частина навчального процесу на заняттях з практики
англійської мови
Макодай І.І., Калініченко А.І.
Професійно орієнтоване викладання англійської мови у вищому педагогічному
навчальному закладі
Malashchuk-Vyshnevska Natalia
The Directionality of Synaesthesia in Poetics of Nonsense: Cognitive View
Манкевич Діана
Проблема експресивності в газетних текстах
Марченко Олена, Бойко Юлія
Методи оцінювання навчальних досягнень студентів у Болонській системі
Медведєва Світлана
Шляхи реалізації регулятивної функції соціополітчного дискурсу
Медведєва Світлана, Вяхк Ірина
Роль інтерактивних методів при вивченні іноземних мов в немовному вузі
Мельник Людмила
Особливості перекладу ділових листів
Мєнкова Тетяна
Екстралінгвальні чинники розвитку словникового складу сучасного молодіжного
сленгу німецької та української етноспільнот
Мосійчук Антоніна
Діаграматична іконічність як когнітивно-семіотичний принцип формування
синтаксичних конструкцій сучасних американських поетичних текстів
Нагорний Віталій
Лінгвокогнітивні механізми створення ефекту хаотичності в поетичному тексті
Nasonova Natalia
Mind Mapping in Studying Foreign Languages
Падалка Ольга
Комунікативний намір мовця як засіб прагматичного навантаження висловлення
Петренко Інна
Поняття комунікативної ситуації у сучасних дослідженнях дискурсу
Полигач Ірина
Формування позитивної мотивації до вивчення іноземних мов
279

64
65

68
69

72

73
78
80
82
85
87
89

91

94
96
97
100
102
104

Polyarush Victoria
Codeswitching and Codemixing: the Global Spread of English Effects
Прадивлянная Людмила
Импрессионистическая образность пейзажных и портретных описаний К.Мэнсфилд
Прадівлянний Микола
Метод навчання в системі комп‘ютерно-орієнтованої методики вивчення іноземної
мови
Рибко Наталія, Слободянюк Алла
Застосування машинного перекладу
Ромашкіна О.А.
Лінгвістичні проблеми в процесі підготовки англомовних студентів медичних
спеціальностей
Rudnytska Tetyana, Lishchenko Taras
The Benefits of Voice Recognition by Spiking Neural Network for Students with
Disabilities
Rudnytska Tetyana
Group Work in Developing Communicative Competence
Сенченко Вікторія
Paraphrasing Strategy - the Way to Succeed in Comprehending Skills
Ситнік Олег
Глобалізація англійської мови: причини та наслідки
Слободянюк Алла, Рибко Наталія
Покращення розмовних навичок при вивченні іноземної мови
Сольська Тетяна
Специфіка функціонування увулярної щілинної фонеми /r/ у німецькому,
австрійському та швейцарському національних варіантах німецької мови
Stepanova Iryna
Teaching Terminology to Esp Students
Stoyko-Gota Svitlana
University Exams in India
Столяренко Оксана, Столяренко Олена
Іноземна мова як чинник формування толерантності студентської молоді в
глобалізованому суспільстві
Стрелков Ігор
Tips for Communicating with People from Other Cultures Especially in Business
Цибуля Марія
Невербальний аспект у драматичних творах
Швець Тетяна, Авксентьєва Таміла
Універсальність корективного курсу як базового навчального матеріалу на 1 курсі
мовного факультету
Шролик Ганна
Алгоритм реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх учителів іноземної
мови до педагогічної взаємодії з учнями у навчальній діяльності
280

106
108

110
112

114

115
117
120
121
122

124
126
128

130
132
134

136

137

Штифурак Анатолій
Сучасні імерсіні програми
Якубенко Ірина
Інтенційна спрямованість моделі актуального членування складнопідрядного
речення у сучасній німецькій мові

139

141

СЕКЦІЯ СТУДЕНТІВ
Автор, назва статті
Бабак Катерина
Поняття інтертекстуальності: використання цитат та алюзій у художньому тексті
Бабенко Вікторія
Основи навчання усного мовлення учнів загальноосвітніх шкіл
Бабій Тетяна
Показники якості лінгводидактичного тесту
Бобошко Альона
Проблема героя у романі Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі»
Бобошко Юлія
Проблема зміни поколінь і цивілізацій в романі Г. Маркеса «Сто років самотності»
Бондаренко Татьяна
Тема кризиса семейных отношений в новой русской литературе
Брик Марина
Мотив жіночої долі в сучасній феміністичній наратології (на матеріалі повісті А.С.
Байетт «Джин у пляшці із скла «Солов‘їне око»)
Волкотруб Ірина
Мультикультуралізм в художній літературі
Гончар Анастасія
Комплексний підхід до навчання монологічного та писемного мовлення
Горбова Марія
Модальність як засіб виявлення можливих текстових світів
Грищенко Алла
Індивідуальні стилі навчання
Дєчева Маріанна
Роль опор у навчанні монологічного мовлення
Довбиш Ольга
281

Стор.
143
146
149
151
152
153

157
159
162
164
166
170

Роль засобів політкоректного мовлення
Дребушевська Людмила
Острів – місце соціального експеременту (за романом В.Голдінга «Володар мух»)
Дробаха Оксана
Групова та колективна форми роботи
Екшмідт Вікторія
Джерела збагачення німецького молодіжного лексикону
Єрьоміна Ганна
Функціонування неологізмів у медіа джерелах сучасної англійської та української
мов у зіставному аспекті
Залюбовська Анастасія
Маніпуляція в рекламі як метод прихованого впливу на свідомість споживача
Зіневич Ірина
Поліглотизм культури
Зубченко Катерина
Формування комунікативної навички учнів середньої школи за допомогою мережі
інтернет
Ізотова Анна
Зіставний аналіз вживання демінутивів в українській та англійській мовах
Качур Анна
Фразеологізми з компонентом-орнітоморфізмом в англійській та німецькій мовах
Квасниця Катерина
Структура концепту гламур у сучасних англомовних жіночих журналах
Колесник Ольга
Фреймова модель концепту злочинець
Крижанівська Яна
Поняття комунікативної інтенції та її роль у спілкуванні
Криклива Вероніка
Ксиканізма – література жіночого протесту
Крилова Марина
Особливості семантики й сполучуваності дієслів руху gehen, kommen в німецькій
мові та to go, to come в англійській мові
Лиса Анна
Навчання аудіювання на середньому ступені загальноосвітньої школи із
застосуванням автентичних текстів
Лівінська Лілія
Функціювання біблеїзмів в англомовному політичному дискурсі
Лясковська Олена
Заголовок як смислотворчий компонент художнього світу оповідань Рея Бредбері
Мазурова Ольга
Підходи до поняття політичний дискурс у сучасній лінгвістиці
Макеєва Людмила
Латинські запозичення в середньоанглійській мові
Мельник Олена
282

172
175
177
179

182
184
187

189
191
195
197
199
202
204

206

209
211
214
216
218

Особливості лицарської літератури й культури
Мельничук Віра
Вираження подяки у німецькому діалогічному дискурсі
Миць Юлія
Образ молодої людини в американській літературі
Новицька Ірина
Формування соціокультурної компетенції на уроках іноземної мови
Обертун Наталія
Відтворення лінгвопраграмтичних особливостей художнього тексту як необхідна
умова досягнення адекватного перекладу
Омельчук Вікторія
Вживання модальних слів у політичному дискурсі німецької та української мов
Оніщук Ірина
Використання проектної методики в зарубіжній та вітчизняній системі освіти
Остапенко Вікторія
Суть комунікативного підходу до навчання граматичного матеріалу
Павлюк Ірина
Навчання інтонації англійської мови в середній школі
Парамзіна Ірина
Проблема розмежування понять „прислів᾿я‖ та „приказка―
Педоренко Дар’я
Підходи до визначення поняття «концепт» у сучасній філологічній науці
Писанюк Яна
Використання газетних матеріалів в процесі вивчення англійської мови
Попаз Ганна
Дiалогiчне i монологiчне мовлення
Романенко Ірина
Роль ситуативного підходу у навчанні діалогічно мовлення
Рущак Наталія
Лінгвокультурологічний аспект вивчення фразеологічних одиниць
Саніна Ксенія
Мовна картина світу як спосіб відбиття реальності у свідомості людини
Скупа Оксана
Використання мультимедійних засобів у процесі вивчення іноземних мов
Стародуб Інна
Специфіка використання проектної методики у навчанні іноземних мов
Тарасюк Лідія
Застосування мотивації досягнення успіху на заняттях з практики англійської мови
Тарасюк Марина
Роль аксіологічної модальності у вираженні авторської позиції в художньому тексті
Черешнюк Христина
Дослідження національної специфіки семантики міжмовних омонімів
Чернієнко Катерина
Теоретичні передумови вживання предикативних конструкцій
283

220
221
223
225

226
229
232
234
236
238
241
243
246
248
251
252
255
257
259
261
264
266

Шлапак Анна
Мовна гра як прояв лінгвокогнітивного мислення особистості
Штифорук Тетяна
Місце словоутворень на –ly в системі частин мови
Яворский Станислав
Особенности маргинальной личности
Якимчук Ірина
Структурні особливості прислів‘їв та приказок в усній народній творчості
Ярова Ірина
Теоретичні засади вивчення вербальності та невербальності в сучасних
лінгвістичних студіях

284

267
269
271
272

275

