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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ
Центр
міжнародного
тестування
з
англійської
мови
Pearson
Test
of
English (PTE)
при
Національному
університеті
кораблебудування
ім.адм.Макарова
розпочинає
набір
студентів на новий навчальний рік із метою
підготовки до складання екзамену PTE.
Pearson Test of English (PTE) – це
міжнародні екзамени, які підтверджують
рівень володіння англійською мовою як іноземною. При успішному складанні екзамену
студент отримує сертифікат міжнародного зразка, який є безстроковим!
Крім того, такий сертифікат звільнить учнів від необхідності складати державну підсумкову
атестацію:

Лист МОНМСУ від 08.02.2013 р. №1/9-92
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації
у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році
«…Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний
сертифікат <…> Pearson Test of English (PTE) <…> зазначені вище іспити
зараховуються як державна підсумкова атестація»

За детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь за телефонами:
(093) 44 38 716
(093) 95 21 533
Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова (Ауд. 416)
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ПЕРЕДМОВА
Усюди є сполуки елементів,
Та є вони й у пошуках людей:
Одним - сполуки чисел, сил, моментів,
А іншим - речень, образів, ідей...
Живе краса сполукою пропорцій –
Чи це мотив, чи витвір вмілих рук
І тішаться учені й піснетворці
Віднайденням гармонії сполук.
Природа тих сполук шукає вічно,
А люди - тільки протягом життя,
Та все ж змагатись з нею смертним звично,
І в цьому є найвищий сенс буття!
А.П. Непокупний
В настоящее время прикладная лингвистика понимается широко — как деятельность
по приложению научных знаний об устройстве и функционировании языка в
нелингвистических научных дисциплинах и в различных сферах практической
деятельности человека, а также теоретическое осмысление такой деятельности.
С функциональной точки зрения прикладная лингвистика может быть определена как
научная дисциплина, в которой изучаются и разрабатываются способы оптимизации
функционирования языка. Функции языка задают точки отсчета для классификации
огромной области приложения лингвистических знаний. Оптимизацией коммуникативной
функции занимаются такие дисциплины, как теория перевода, машинный перевод, теория и
практика преподавания родного и неродного языка, теория и практика информационнопоисковых систем, создание информационных и, шире, искусственных языков, теория
кодирования. Социальная функция языка — как часть коммуникативной — находит
отражение в социолингвистике, в языковом планировании и языковой политике, в
орфографии и орфоэпии, в теории воздействия, в политической лингвистике.
Эпистемическая функция так или иначе проявляется в лексикографии (в том числе
компьютерной), в терминологии и терминографии, в корпусной и полевой лингвистике.
Оптимизация когнитивной функции сосредоточена в компьютерной лингвистике, в
«лингвистической криминологии», в психолингвистике и афазиологии, в квантитативной
лингвистике».
Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику: Учебное пособие. – Москва:
Эдиториал УРСС, 2001. – 360 с.
«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА – розділ мовознавства, спрямований на розв'язання
практичних завдань різних галузей науки й техніки, повсякденного життя людини,
суспільства на підставі теоретичного доробку досліджень мови й мовлення.
Термін П. л. з'явився наприкінці 20-х р. р. XX ст., а як самостійна лінгвістична
дисципліна вона виокремилася у другій половині XX ст, хоч проблеми прикладного
характеру (наприклад, створення алфавітів, систем письма, навчання іноземній мові,
тлумачення й коментування текстів тощо) мовознавство розв'язувало ще з давніх-давен.
Однак через майже одночасне виникнення прикладної й комп'ютерної лінгвістики та
спрямування їх на прикладні задачі ці галузі спершу ототожнювалися. Становлення
комп'ютерної лінгвістики відбувалося у 50-ті р. р. XX ст. на базі комп'ютерної науки
(обґрунтування та створення перших кібернетичних систем Н. Вінером і Дж. фон Нейманом
у 40-і р. р.), теорії інформації (К. Шеннон, В. Вівер) іструктурно-магематичноїлінгвістики.
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Проте, якзазначаюгь дослідники, П. л. перебуває з комп'ютерною лінгвістикою в різних
епістемологічних площинах: комп'ютерна вказує на інструментарій досягнення наукового
результату, а П. л. орієнтована на результат. Комп'ютерна лінгвістика є настільки частиною
П. л., наскільки вона може розв'язувати конкретні завдання повсякденного життя людини й
суспільства Сьогодні не підлягає сумніву той факт, що широкий спектр проблем П. л.
вирішується за допомогою ЕОМ. Однак, по-перше, існує чимало інших завдань
прикладного характеру, які безпосередньо не застосовують комп'ютерних технологій, а, подруге, комп'ютерна лінгвістика має власний об'єкт, мету й завдання й може постачати так
само, як й інші мовознавчі дисципліни, свої технології й теоретичний доробок П. л. як
окремій галузі.
Комп'ютерна лінгвістика спрямована на розробку автоматизованих методів зберігання,
обробки, переробки й використання лінгвістичних знань, а її метою є реконструкція знань
про мову й у мові, які б забезпечували автоматизацію інтелектуальних функцій і когнітивної
діяльності людини, автоматизоване породження мовлення та його комп'ютерну обробку й
розпізнавання. У статті 1990 р. російський дослідник Ю. Городецький узагальнив три класи
проблем комп'ютерного напряму П. л. Перший об'єднує фундаментальні проблеми,
пов'язані із представленням і моделюванням мовної системи, тезаурусів знань; із
комп'ютерною репрезентацією граматики й рольової структури висловлень в автоматичних
системах; із взаємодією вербаліки й невербаліки, мовних і фонових знань у комунікації; із
метафоричним моделюванням і процесами розпізнавання повідомлень тощо. Другий клас
охоплює суто лінгвістичні проблеми штучного інтелекту: розпізнавання й синтез мовлення,
тексту; розробка метамов і мов репрезентації знань, лінгвістичних процесорів, здатних
опрацьовувати тексти у стандартний спосіб для будь-якої системи перетворення мовної
інформації; інтелектуальних інтерфейсів, баз даних. моделювання діалогу тощо. До
третього класу проблем Ю. Городецький відносить лінгвістичне забезпечення різних
прикладних систем.'оброблення
письмового
тексту,
автоматичного
анотування
(упорядкування стислих відомостей про документ), індексування (перекладу на
інформаційно-пошукову мову), редагування (виправлення помилок) й реферування
(стислого викладу змісту документа), перекладу, аналізу запитів користувача природною
мовою до інформаційноїсистеми, інтелектуальних машинних словників, машинних фондів
мовних одиниць, природномовного інтелектуального інтерфейсу,-атакож моделювання
дослідницької лінгвістичної діяльності, автоматизованих робочих місць лінгвіста і т. ін…
Потужним напрямом П. л. є машинний переклад, головними завданнями якого є 1)
формування теоретичної й експериментально-статистичної бази перекладу, яка
передбачає розробку синтаксичних, морфологічних, семантичних, словникових систем і
їхніх аналізаторів, трансформаційних правил і їхніх обмежень, моделей трансферних мовпосередників, підходів до синтезу вихідного тексту або фрази; 2) створення практичних
моделей бінарного перекладу, орієнтованих на дві мови, або інваріантних, які працюють
незалежно від типу мов; 3) забезпечення релевантності вибору еквівалентів на базі
багатоваріантних рішень і їхньої лексико-синтаксичної фільтрації (шляхом розробки
моделей синтаксичного керування, зворотного зв'язку між смислом і текстом,
багаторівневої організації мови); 4) розробка діючих автоматичних або автоматизованих
систем машинного перекладу; 5) удосконалення діючих моделей за рахунок інтелектуал
ізаціїмашинного перекладу на підставі введення когнітивних компонентів декларативних і
процедурних знань (знань про світ, галузь науки або техніки, процедур інференції,
прогнозування розвитку описуваних ситуацій з огляду на наявність структур інтерпретації
ситуації і т. ін.).
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Поряд із використанням автоматизованих систем, П. л. має й інші вектори практичного
застосування знань про мову й мовлення. По-перше, це патопсихолінгвістичний напрям,
завданнями якого є розроблення методик діагностики й мовленнєвої симптоматики
психічних захворювань із патологією мовлення. По-друге, це судова лінгвістика,
орієнтована на розв'язання практичних завдань сфери судочинства й криміналістики, як-от:
установлення авторства усного й письмового текстів, оцінка комунікативних намірів тексту,
отримання інформації про адресанта тексту (його віковий, статевий, соціальний,
національний статус, емоційно-психологічний стан), визначення способу створення тексту
(запису під диктовку, наявності постредагування, навмисного викривлення письмового
тексту і т. ін.), мовного забезпечення судової справи тощо. По-третє, це розробка і
вдосконалення методик навчання рідній й іноземній мові, які потребують оптимізаціїз
метою досягнення успішного ефективного результату. По-четверте, це лінгвістика
комунікативного впливу, яка передбачає розробку методик і моделей нейролінгвістичного
програмування, мовленнєвих технологій у сферах бізнесу, управління, ЗМІ,
іміджмейкерства, рекламної справи, РІІ-технологій тощо. По-п'яте, це лінгвопроектування,
спрямоване на створення штучних мов різного ґатунку (апріорних й апостеріорних,
комп'ютерних). По-шосте, П. л. має лексикографічне та прескриптивне спрямування
(створення систем транскрипції та транслітерації, упорядкування термінології, формування
машинних фондів мови, словників тощо)».
Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: ДовкілляК, 2006. – 716с.
«ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА — направление в языкознании, занимающееся
разработкой методов решения практических задач, связанных с использованием языка.
Традиционными прикладными задачами в яз-знании являются: создание и
совершенствование письменностей, создание систем транскрипции устной речи, систем
транслитерации иноязычных слов, систем стенографии, систем письма для слепых,
повышение скорости типографского набора на основе рационального использования
свойств языка, упорядочение, унификация и стандартизация науч.-технич. терминологии,
изучение процессов и создание правил образования названий новых изделий, товаров,
химич. веществ, разработка методов смыслового отождествления текстов (напр., при
информационном поиске), методов аннотирования, а также методов адекватного
преобразования текстов в иноязычную форму (перевод), отбор языкового материала в
целях совершенствования методики преподавания языков, создание спец. лингвистич.
справочников для решения перечисл. задач, создание и изучение развития искусственных
языков. П. л. 2-й пол. 20 в. рассматривает методы решения указанных задач не только
человеком, но также и автоматами — электронными цифровыми вычислит, машинами. В
связи с этим употребляются также термины -«вычислительная лингвистика», «инженерная
лингвистика», чавтоматическая лингвистика». Термин «П. л.» появился в кон. 20-х гг. 20 в.,
когда была осознана необходимость строгого науч. решения соотв. задач с
использованием методов формального лингвистич. анализа письменных и акустиколингвистич. анализа устных сообщений. Общие методы решения задач П. л.
разрабатываются теоретич. яз-знанием, прежде всего той его областью, к-рая изучает
формальные алгоритмич. процедуры анализа языка, а также математической
лингвистикой. Осн. направления П. л.: автоматич. распознавание и синтез речи, автоматич.
методы переработки текстовой информации, автоматизация информационных работ,
создание автоматизиров. систем информационного поиска, автоматич. словарей,
разработка методов автоматич. аннотирования, реферирования и перевода (см.
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Автоматический перевод, Автоматическая обработка текста), лингвистич. обеспечение
автоматизиров. систем управления (АСУ), стандартифзация науч.-технич. терминологии».
Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь – 2-е изд., дополненное –
Москва: Большая Российская энциклопедия, 2002 – 709с.
«Початковий період прикладної лінгвістики як розділ мовознавства пов'язаний із
вирішенням прикладних завдань застосування мови: викладанням, машинним перекладом,
аналізом і синтезом мовлення, системами автоматичної обробки текстів, термінологічною
діяльністю, робототехнікою, експертними системами, штучним інтелектом.
До середини XX століття практичні завдання лінгвістики були пов'язані з вирішенням
таких питань: створення систем транскрипції усного мовлення, стенографія, письмо для
сліпих, підвищення швидкості друкарського набору, упорядкування й уніфікація наукової
термінології, добір мовного матеріалу з метою створення методики викладання мов,
створення лінгвістичних словників і довідників.
Прикладна лінгвістика другої половини XX століття розглядає способи розв'язання
зазначених вище проблем не тільки людиною, але також і машинами.
Термін «прикладна лінгвістика» з'явився наприкінці 20-х років XX століття, коли була
усвідомлена необхідність точного наукового розв'язання завдань із використанням методів
формального лінгвістичного аналізу письмових і акустико-лінгвіс-тичного аналізу усних
повідомлень.
Із розширенням інформатизації сучасного суспільства зростає значення прикладної
(обчислювальної, комп'ютерної, інженерної) лінгвістики - науки, що знаходиться на стику
гуманітарної науки і комп'ютерного знання, за допомогою якого на машину покладається
певна частина інтелектуальної праці людини.
Загальні методи розв'язання завдань прикладної лінгвістики розробляються
теоретичним мовознавством, насамперед тим його розділом, що вивчає формальні
алгоритмічні процедури аналізу мови, а також математичною лінгвістикою.
Основними напрямами прикладної лінгвістики є автоматичне розпізнавання і синтез
мовлення, автоматичні методи переробки текстової інформації, автоматизація
інформаційних робіт, створення автоматизованих систем інформаційного пошуку,
автоматичних словників, розробка методів автоматичного анотування, реферування і
перекладу, лексичне забезпечення автоматизованих систем управління, стандартизація
науково-технічної термінології...
Виникнення кібернетики особливо позначилося на формах застосування лінгвістики.
Розвиток швидкодіючих комп'ютерів створив умови для автоматизації різних видів розумової
діяльності людини. Обчислювальні машини спроможні сприймати, зберігати, переробляти і
передавати текстову інформацію в словесній формі. Принципове значення цього факту
полягає в тому, що з'являється можливість створення нових каналів передачі повідомлень,
нових комунікативних систем «людина - машина - людина». Перед лінгвістикою постає
завдання створення такого опису мови, який відповідав би вимогам спілкування з мапіиною.
Електронний мозок не володіє ніякою мовою до того, як у нього введуть словник і граматику.
Тому властиві звичайним граматикам і словникам неповнота і неточності формулювань не
можуть бути виправлені автоматом. Недоступним для комп'ютерів є також смисл стійких
мовних виразів у їх звичайному розумінні. Найважливішою з умов спілкування з машиною
стає одержання формальних описів мови».
Волошин В.Г. Комп’ютерна лінгвістика: Навчальний посібник. – Суми: ВТД
«Університетська книга», 2004. – 382.
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«ПРИКЛАДНА СОЦІОЛІНГВІСТИКА – розділ соціолінгвістики, який вивчає емпіричний
матеріал і створює теоретичні моделі його опису для розгляду соціальних проблем
функціонування мови (мов) у суспільстві та запобігання будь-яким конфліктам.
З'ясувати проблематику прикладної соціолінгвістики допоможе наповнення змісту
категорії в різножанрових працях.
У словнику соціолінгвістичних термінів (P. Trudgill «Introducing Language and Society»
(1992)) можна знайти вичерпну інформацію про соціолінгвістику: ця дисципліна пов'язана з
антропологічною лінгвістикою, діалектологією, етнографією мовлення, соціальною
психологією мови тощо; макросоціолінгвістика та мікросоціолінгвістика протиставлені за
змістом (макросоціолінгвістика позначає вивчення сфер, які характеризують відношення
між великими групами мовців, навпаки, мікросоціолінгвістика розкриває міжособистісну
комунікацію, вивчає мовлення малих груп людей). Однак термін прикладна соціолінгвістика
ще не зафіксований.
Одна з книжок серії «Oxford Introductions to Language Study» присвячена
соціолінгвістиці: В. Spolsky «Sociolinguistics» (1998). У передмові зазначено, що праця є
основою вивчення курсу прикладної соціолінгвістики. Глосарій до підручника пропонує
значення термінів макросоціолінгвістика та мікросоціолінгвістика: «макросоціолінгвістика
(або соціологія мови) - галузь соціолінгвістики, яка вивчає використання мови та її соціальну
значущість»; «мікросоціолінгвістика - галузь соціолінгвістики, яка вивчає лінгвістичні одиниці
та їхні значення» [Spolsky 1998: 124]. Утім самого терміна прикладна соціолінгвістика у
словнику не зафіксовано, хоча в підручнику є однойменний розділ, у якому розглянуто
питання мовної політики та мовного планування, нормативності мови, а також політику
мовної освіти, поширення мов.
Не дивно, що свою працю із прикладної лінгвістики Дайана Боксер побудувала лише на
розкритті останньої з названих проблем, міжособистісної взаємодії: D. Boxer «Applying
Sociolinguistics. Domains and face-to-face interaction» (2002).
Виокремлення предметної сфери прикладної соціолінгвістики у двох працях, Б.
Спольского (1998) і Д. Боксер (2002), які написані з різних методологічних позицій, зокрема
етнографічного та комунікативного підходів до мови, свідчить про розширення
соціолінгвістичної проблематики. У підручнику Б. Спольського предмет прикладної
соціолінгвістики формують питання мовної політики, мовного планування, політики мовної
освіти, політики мовного поширення, мовного імперіалізму. Д. Боксер вважає по-іншому:
предмет прикладної лінгвістики пов'язаний зі сферами діяльності, найважливішими для
мовних спільнот, - з родиною, дружбою, релігією, освітою, роботою, у цих сферах і потрібно
вивчати усі можливі аспекти міжособистісної комунікації.
Отже, предметне поле прикладної соціолінгвістики широке: сюди входить урегулювання
певних процесів у суспільстві та прогнозування виходу з конфліктних ситуацій в умовах
контакту різних мов, формулювання рекомендацій для успішного здійснення
міжособистісної та міжкультурної комунікації. Предмет досліджень легалізують питання
впровадження і регулювання вжитку мови (мов) засобами кодифікації, питання ставлення до
мови (мов) у конкретній місцевості, регіоні чи країні, вивчення функцій мов у контексті
двомовних (багатомовних), диглосійних ситуацій з метою вироблення стратегії раціональної
мовної політики в державі, а також питання міжособистісної та міжкультурної комунікації у
сім'ї, на робочому місці, у школі, студентському середовищі (тобто в соціумі), які потрібно
знати, щоб запобігти чи розв'язати конкретні мовні конфлікти.
Окреслення предметної сфери прикладної соціолінгвістики залежить від потреб соціуму
та рівня висвітлення проблем у соціолінгвістичній традиції - наскільки питання нове і чи було
вже об'єктом аналізу…»
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Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики: Навчальний посібник.
– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 212с.
«У нашому світі діють закони двох типів: детермінативні, або причинні, і статистичні…
Слід зазначити, що сфера дії статистичних законів надзвичайно широка: всі досить
складні системи підкоряються перш за все законам статистичним. А такими системами є і
живі організми, і їх поведінка, і економіка, і результати діяльності великих колективів, і
розвиток науки, і мова…
Першою підставою для цього твердження є те, що мова являє собою надзвичайно
складну систему дискретних одиниць, які, як і всякі дискретні одиниці будь-якої природи,
можуть мати кількісні характеристики. Ці кількісні характеристики властиві одиницям усіх
рівнів мовної системи, причому кількісні характеристики одиниць нижчого рівня можуть
призводити до якісних відмінностей на вищому рівні…
Таким чином, і будова мови, і її функціонування в мовленні, і співвідношення мови й
мислення, мови й суспільства підкоряються дії статистичних законів, тому вивчати їх
необхідно статистичними методами.
Робота багатьох колективів лінгвістів над укладанням частотних словників (ЧС)
базується на визнанні факту підпорядкованості мови й мовлення статистичним законам.
Статистичне обстеження великого обсягу матеріалу має своєю метою встановлення деяких
характеристик мови (визначення валентності, тобто кола сполучуваності кожної одиниці) і
мовлення (ланцюжки зв'язків, реалізовані в мовленні, питома вага кожного зв'язку і
ланцюжки зв'язків у текстах різних функціональних стилів). Робота над ЧС потребує
обробки матеріалу, яка передбачає володіння статистичними методами. Мета даного
посібника полягає в тому, щоб надати мовознавцям мінімум знань про математичігу
статистику, необхідний для використання їх як при укладанні ЧС, так і при інших
дослідженнях, завдання яких включає пізнання статистичних закономірностей будови і
функціонування мови»…
Перебийніс В.І. Статистичні методи для лінгвістів: Навчальний посібник. – Вінниця:
«Нова Книга», 2001 – 168 ст.
«Одно из первых определений понятия прикладная лингвистика принадлежит В. В.
Звегинцеву. Он определил ее как новую область лингвистики, «которая осуществляет
реализацию лингвистических знаний с целью решения всякого рода практических задач».
Далее, несколько детализируя сказанное, автор отмечает: «Прикладная лингвистика
представляет новый взгляд на задачи изучения языка. Исходя из этого нового взгляда, она
производит переоценку достигнутого в науке о языке, направляет по определенному руслу
лингвистические исследования и, конечно, комплектует собственную тематику».
Наиболее удачным представляется определение прикладной лингвистики и перечня
решаемых ею задач, сделанное А. Е. Кибриком. По мнению автора, «прикладная
лингвистика — раздел языкознания, в котором разрабатываются методы решения
практических задач, связанных с оптимизацией использования языка как важнейшего
средства человеческой коммуникации». Множество задач, решаемых прикладной
лингвистикой, А.Е.Кибрик выделяет с опорой на те функции языка, которые
оптимизируются задачами прикладной лингвистики.
В частности, он выделяет следующие четыре функции:
1) оптимизация способов фиксации и хранения речевой информации;
2) оптимизация способов передачи информации;

9

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2014: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ XІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

3) оптимизация
интеллектуальных
способностей
человека,
связанных
с
использованием языка;
4) оптимизация использования языка как средства массовой коммуникации.
В рамках каждого из этих разделов автор выделяет конкретные задачи. Их также
можно условно разделить на «вечные» и «новые». К числу задач первого типа,
отмечаемых А.Е.Кибриком, можно отнести создание алфавитов и письменностей,
создание систем транскрипции и транслитерации, задачи сурдопедагогики и задачи
использования языка в медицине, языковое планирование, языковое строительство,
нормализацию языка и т.д.
«Новые» задачи — это такие проблемы, решение которых возможно с использованием
современных информационных технологий»…
Зубов А.В. Информационные технологии в лингвистике: Учеб. пособие для студ.
лингв, фак-тов высш. учеб. заведений / А. В. Зубов, И.И.Зубова — М.: Издательский центр
«Академия», 2004. - 208 с.
«Роль прикладної та комп'ютерної лінгвістики в інформаційному суспільстві. Ознакою
часу є формування в найрозвиненіших країнах світу інформаційних суспільств, які більше
половини валового національного прибутку отримують за рахунок продажу інформації. У
менш розвинених державах, які називають індустріальними, більше половини такого
прибутку надходить від випуску промислової продукції.
Одним з носіїв інформації в суспільстві є мова. І хоча, на відміну від інших — музики,
образотворчого мистецтва, скульптури, програмного забезпечення комп'ютерів, —
можливості мови дещо обмежені (наприклад, мова в принципі не може передати просторові
координати так, як скульптура; звукові співвідношення так, як музика; графічні форми й
кольорові співвідношення так, як живопис; ланцюжки бітів так, як комп'ютерна програма),
вона все ж залишається основним носієм інформації.
Називаючи мову носієм інформації, ми маємо на увазі те, що людина, яка генерує
повідомлення, пов'язує з символом певне значення (певну кількість інформації).
Передаючи інформацію в канал (наприклад, повітря), людина надсилає лише символ,
закодований певним фізичним сигналом — звуком (саме значення, звісно ж, у канал не
надходить). Інша людина, яка сприймає цей сигнал, ототожнює його з відповідними
власними символами, а ці символи, своєю чергою, — з такими ж чи приблизно такими ж
значеннями, що й людина — відправник повідомлення. Саме таким є механізм
передавання інформації мовою. І в цьому розумінні мова є носієм інформації.
Оскільки в суспільстві мова є основним носієм інформації, розвиток мовознавства є
вкрай актуальним, а в сучасному мовознавстві одним з найважливіших є розвиток таких
його новітніх галузей, як прикладна лінгвістика (ПЛ) та комп'ютерна лінгвістика (КЛ). Ці
галузі мовознавства, зокрема комп'ютерна лінгвістика, досліджуючи й розробляючи
технологію конструювання лінгвістичних систем, дають змогу суттєво підвищити
продуктивність праці в найрізноманітніших ділянках суспільного виробництва, значно
прискорюють опрацювання лінгвістичної інформації. При цьому перелічені галузі
мовознавства використовують універсальні кібернетичні пристрої опрацювання інформації
— комп'ютери, дослідженням яких займається інша наука — кібернетика.
Із викладеного випливає необхідність підготовки в університетах фахівців, які
забезпечували б у суспільстві розвиток окресленої ділянки мовознавства — прикладної та
комп'ютерної лінгвістики. І чим інформатизованішим стає суспільство, тобто чим більше
воно використовує комп'ютерну техніку й канали зв'язку між ними, тим потреба в таких
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спеціалістах стає більшою. Фактично, ці фахівці розвиватимуть інформаційні технології у
своїй сфері суспільного життя — лінгвістиці»…
Партико З.В. Прикладна і комп'ютерна лінгвістика: Вступ до спеціальності: Навчальний
посібник. — Львів: Афіша, 2008. — 224с.
«Прежде всего укажем на гигантские обьемьі накопленной и постоянно создаваемой
информации, которая подлежит обработке с помощью ЗВМ. Поскольку зта информация
часто организована средствами естественного язьїка, ее реальное освоение возможно
лишь при условии автоматической смьісловой обработки текстов, без предварительной
препарации их человеком. Лишь тогда откроется доступ в машину большим массивам
организационно-управленческой, плановой, научно-технической, социально-полити-ческой,
правовой, проектной, библиотечной, справочно-бьітовой и прочей информации…
Далее, потребность в лингвистическом обеепечении обусловле-на перспективной
установкой на создание человеко-машинньїх систем решения интеллектуальньїх задач.
Заметим, что нередко представители и гуманитарньїх, и естественньїх наук грешат
рассмотре-нием компьютера как сугубо внешней сильї, абсолютно отчужденной от
человека. А между тем серьезньїй разговор об усилений природних возможностей
человеческого разума должен предусматривать налаживание гибкого взаимодействия
человека и машиньї. Оперативная, удобная, развивающаяся кооперация при таком
взаимодействии будет опираться на естественньїй язьік (точнее, определенньїй подьязьік,
связанньїй с некоторой сферой общения или классом ре-шаемьіх задач).
Особо следует подчеркнуть необходимость учитьівать лингвис-тическую семантику
при построении язьїков представлення знаний вне системи обработки текстов в ее полном
виде. Даже в зтом случае естественньїй язьік служит надежной точкой отсчета: ведь и
создатели систем, и пользователи говорят, пишут и думают преимущественно на
естественном язьіке. Учет зтого факта поможет в решении таких острьіх проблем
компьютеризации, как унификация создаваемьіх систем и автоматизация по возможности
большего числа процессов.
В социальном плане значимость лингвистических проблем компьютеризации связана с
возникновением новьіх видов массовой деятельности, включающих построение
искусственньїх язьїков и мащинньїх словарей, разработку информационньїх банков,
построение алгоритмов обработки текстов, разработку режимов общения в системе
«человек – компьютер – человек» и т. д. Вообще, язьіковой аспект немаловажен для всех
основних направлений индустрии обработки знаний, таких, как сбор, создание, хранение,
систе-матизация, распространение, интерпретация информации.
Заметим, что и с исторической точки зрения язьік оказьівается центральним фактором
важнейших зтапов развития информационной технологии: вспомним возникновение
письменности, изобре-тение книгопечатания, создание искусственньїх информационньїх и
алгоритмических язьїков, являющихся производньїми от естественного язьїка и
формализующих некоторьіе из его функций. Наконец, с точки зрения науковедения, можно
констатировать, что лингвистика входит в ядро складьівающегося в настоящее время
комплекса когнитивньїх наук, обьединяемьіх по их интересу к проблемам организации,
представлення, обработки и использования знаний.
Итак, лингвистическое обеспечение автоматизированньїх систем – зто совокупность
средств, позволяющих осуществлять компьютеризацию язьїковой деятельности,
сопровождающей (в явной или скрьітой форме) практически любую интеллектуальную
деятельность человека…»
Городецкий Б.Ю. Компьютерная лингвистика: моделирование языкового общения. - с.5.
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«Методологи науки вважають, що, крім антропоцентризма, епістемологію другої
половини XX століття відрізняє від попередніх етапів розвитку методології, з одного боку,
специфікація, а з іншого, – синтетизм.
Специфікація викликана наближенням науки до потреб суспільства, підвищенням
авторитету прикладних досліджень, орієнтованих на конкретні ділянки діяльності людини в
соціумі. І тут прикладна лінгвістика має великий потенціал. Серед нелінгвістичних наукових
дисциплін, де може бути застосовано лінгвістичне знання, – соціологія, криміналістика,
судочинна діяльність, педагогіка, психологія, психіатрія, де широко вживані мовленнєві
тести, методики аналізу психічного і фізичного стану людини за допомогою лінгвістичного
аналізу мовленнєвої діяльності, лінгвістичного впливу, літературознавство, текстознавство,
де мова – головний носій інформації, будьяка інша наука, яка вимагає складання
термінологічних словників тощо.
Серед сфер практичної діяльності людини виділимо вивчення рідної та іноземних мов,
складання словників, розробку графічних систем, автоматичний аналіз та синтез мовлення,
створення штучного інтелекту, вдосконалення вживаних систем кодування, спілкування в
різноманітних соціальних та особистих ситуаціях, розробку мовної політики, накопичення
інформації та оптимізація її зберігання, переклад, ведення парламентських дискусій,
передвиборчих кампаній, медицину, торгівлю, де важливо знайти ефективний мовний
варіант інструкції товару, його реклами тощо.
Синтетизм є логічно пов'язаним зі специфікацією і проявляє себе в тому, що нові
наукові знання зараз отримують не в рамках конкретної науки, а в рамках саме проблемної
ситуації. Наукова спільнота відчула це, відчула потребу в розвитку міждисциплінарних
наукових напрямків. Тому якщо прикладна лінгвістика, яку звужували лише до автоматичної
обробки мовленнєвої інформації, була мало кому відома (навіть у Київському університеті
ім. Тараса Шевченка у свій час закрили відповідне відділення), то прикладна лінгвістика,
визначена як діяльність застосування наукових знань про устрій та функціонування мови в
нелінгвістичних наукових дисциплінах і в різноманітних сферах практичної діяльності
людини, а також теоретичне осмислення такої діяльності, викликала великий попит.
Прикладна лінгвістика в новому розумінні (яке відроджувало античні традиції) дійсно
ста¬ла синтетичною гуманітарно-природничою наукою, яку потребує XXI століття для
втручання до різних сфер знання та практичної діяльності людей треба мати хоч
елементарні знання з цієї галузі, а верифікація дослідження звичайно передбачає
використання кількісних та якіско-кількісних методів аналізу (вимірювання, підрахування,
статистичні методики).
Таким чином, прикладна лінгвістика з її тенденціями до відцентровості, експансивності,
втручання у сферу інших наук і безпосереднім зв'язком із проблемами соціуму, сама не
усвідомлюючи ще своєї ролі, стає з бідної Попелюшки принцесою.
Крім традиційних і нових напрямів прикладних досліджень, які базуються на
теоретичних положеннях класичної «нормальної» (термін Томаса Куна) науки – перекладу,
викладання рідної та іноземних мов, розробки транскрипцій, транслітерацій, лексикографії,
шифрування та дешифрування, лінгвістичної, авторознавчої, фоноскопічної експертизи,
почеркознавства тощо, прикладними можна вважати майже всі нові лінгвістичні напрями з
теоретичною домінантою. В останні десятиріччя розробка нових підходів до об'єкту
мовознавства, конструювання нетрадиційних предметів дослідження обумовлено виключно
потребами суспільства, а не кабінетними міркуваннями…»
Бардіна Н.В. Сучасні проблеми прикладної лінгвістики / Проблеми прикладної
лінгвістики. Мова №9. 2004. с. 5 - 14.
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УДК 811.111:378.147
ПРОЕКТ КАК УСЛОВИЕ АВТОНОМНОГО ОВЛАДЕНИЯ
ИНОЯЗЫЧНЫМ ОБЩЕНИЕМ У СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ЯЗЫКОВОГО ФАКУЛЬТЕТА
Аранова Махым Пирмухамедовна,
студентка ІV курса спецыальности «Прикладная лингвистика»
Национального университета кораблеблестроения им.адм. Макарова
Метод проектов не является принципиально новым в мировой науке. Он возник еще в
начале нынешнего столетия в США. Его называли также методом проблем и связывался
он с идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными
американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком.
Чрезвычайно важно было показать учащимся
их личную заинтересованность в
приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого
необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для учащегося,
для решения которой ему необходимо приложить полученные знания, новые знания,
которые еще предстоит приобрести.
Метод проектов - один из интерактивных методов современного обучения. Он
является составной частью учебного процесса. Практика использования метода проектов
показывает, как отмечает Е.С.Полат, что “вместе учиться не только легче и интереснее, но
и значительно эффективнее”.
Под методом проектов понимается система обучения, при которой учащиеся
приобретает знания и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения,
постепенно усложняющихся, практических заданий – проектов.
Проект – специально организованный преподавателем и самостоятельно
выполняемый учащимися комплекс действий по решению значимой для учащегося
проблемы, завершающихся созданием продукта.
Актуальность темы дипломной работы сфокусирована в области перспективности
применения данной методики у студентов первого курса. Однако проблематика темы
диплома заключается в отсутствии достаточного количества методических разработок по
данной методике.
Объектом дипломной работы является процесс овладения иноязычными речевыми
умениями студентами 1 курса языкового факультета, а предметом – управление этим
процессом с помощью метода проектов.
Методы исследования: теоретический анализ научной литературы, изучение и
обобщение передового опыта, наблюдение, эксперимент, анкетирование, беседа,
тестирование.
Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная деятельность учащихся,
т.е. практическое владение иностранным языком. Задача учителя активизировать
деятельность каждого учащегося, создать ситуации для их творческой активности в
процессе обучения. Использование новых информационных технологий не только
оживляет и разнообразит учебный процесс, но и открывает большие возможности для
расширения образовательных рамок, несомненно, несет в себе огромный мотивационный
потенциал и способствует принципам индивидуализации обучения. Проектная
деятельность позволяет учащимся выступать в роли авторов, созидателей, повышает
творческий потенциал, расширяет не только общий кругозор, но и способствует
расширению языковых знаний. В процессе проектной работы ответственность возлагается
на самого ученика как индивида. Самое важное то, что студент, а не учитель, определяет,
что будет содержать проект, в какой форме и как пройдет его презентация. Проект – это
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возможность учащихся выразить собственные идеи в удобной для них, творчески
продуманной форме.
Данный метод позволяет обучать языку как социальному феномену. Поэтому работа
над проектами имеет не только прагматический эффект (достижение учащимися
определенного уровня владения языком во всех видах опосредованного и
непосредственного общения), но и большую общеобразовательную значимость: он
формирует у учащихся социальную компетенцию (умение самостоятельно действовать в
социальных ситуациях), развивает чувство ответственности за конечный результат,
умение публично выступить, чтобы доказательно и аргументировано провести
презентацию данного результата.
Таким образом, метод проектов обеспечивает высокую мотивацию к обучению за счет
учета стремления студентов социализации, позитивность которой должен обеспечить
преподаватель. Метод проектов не нов, но он очень удачно вписывается в тенденции
развития современного образования.
Список использованных источников
1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. Москва,2003. 98103 с.
2. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка/ Иностранные языки в школе № № 2, 3 - 2000 г.
3. Кочетурова Н.А. “Метод проектов в обучении иностранному языку”. Материалы
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Вуз”, Новосибирск, 20 июня 2003 г.

УДК 651.74:811
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОГО ТЕКСТУ
Бардан Олена Олександрівна,
студентка V курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова
Діловий текст та його особливості
Мова належить до унікальних явищ життя людини і суспільства. Однією з провідних
функцій мови є використання її як засіб для спілкування між людьми, обміну інформацією,
почуттями, досвідом.
Текст— це змістова, структурно-граматична єдність речень, груп речень, параграфів,
розділів та інших мовленнєвих одиниць, у яких ширше і повніше, ніж у реченні,
розгортаються і конкретизуються думки, воля, почуття [2, 123].
Текст, як головний елемент будь-якого документа, має чітко й переконливо відбивати
причину й мету його написання, розкривати суть конкретної справи, містити докази,
висновки.
Як факт мовлення текст являє собою окремий індивідуальний (або колективний) твір,
продукт мовлення. За логіко-психологічними ознаками текст становить одиницю, яка
виражає судження. Проблеми відтворення специфіки ділового тексту безпосередньо
пов’язані з вибором способів, прийомів передачі компонента одиниць різних рівнів мови ділової, термінологічної лексики, словотворчих засобів, синтаксичних структур тощо.
Основними рисами тексту ділових документів є: 1) нейтральний тон викладу змісту лише у
прямому значенні; 2) точність та ясність повинні поєднуватися з лаконічністю, стислістю та
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послідовністю викладу фактів; 3) документальність (кожний папір повинен мати характер
документа), наявність реквізитів, котрі мають свою черговість, що дозоляє довго зберігати
традиційні стабільні форми; 4) наявність усталених одноманітних мовних зворотів,
висока стандартизація вислову; 5) сувора регламентація тексту [2, 123].
Специфіка офіційно-ділового листування полягає в тому, що незалежно від того, хто є
безпосереднім укладачем документа й кому безпосередньо його адресовано, офіційним
автором та адресатом документа майже завжди є організація в цілому. Функція тексту бути засобом соціальної комунікації в усіх сферах суспільного життя. Від умілого,
грамотного, логічно послідовного викладу матеріалу залежить культура писемного ділового
мовлення .
Текст повинен мати такі комунікативні якості: стислість, послідовність викладу
матеріалу, лаконічність, смислову точність, логічність, об´єктивність, простоту, виразність
мови і стилю, влучність думки тощо. Вони знаходять своє вираження в мовних конструкціях
і словесних формулах текстів різного рівня стандартизації (звіт, діловий лист, акт, договір,
наказ тощо), у логічних елементах.
Основні елементи тексту документа. Підготовка текстової частини документа - одна з
найважливіших операцій, що визначає культуру документування. Текст (лат. - тканина,
зв’язок, побудова) - висловлювання, що складається з певної кількості речень, має
структурну і змістову завершеність. До ознак тексту відносяться: визначена кількість речень
та наявність теми і основної думки; послідовність та завершеність викладу; граматичний і
змістовий зв’язок між реченнями .
Текст документа складається з логічних елементів: вступу, доказу та закінчення. Вступ
готує адресата до сприймання теми (подається історія питання, зазначається привід, що
став підставою створення документа і тому подібне). У доказі викладається суть питання
(докази, міркування, пояснення, які можуть супроводжуватися цифрами, розрахунками,
посиланнями на законодавчі акти, інші аргументи). У закінченні формулюється мета,
заради якої складено документ. Воно може бути як активним, так і пасивним. Активне
закінчення точно зазначає, яку дію мусить виконати адресат, пасивне і інформує його про
якийсь факт, обставину тощо .
Рубрикація тексту. Рубрикацією називається членування тексту на складові частини,
графічне відокремлення однієї частини від другої, а також використання заголовків,
нумерації та ін. Рубрикація є зовнішнім виразом композиційної побудови тексту. Ступінь
складності рубрикації залежить від змісту - його обсягу, тематики і призначення .
Найпростішою рубрикою є абзац - відступ вправо на початку першого рядка кожної
частини тексту. Інакше кажучи, абзац означає частину тексту між двома відступами.
Абзац служить показником переходу від однієї думки (теми) до іншої. Розподіл тексту
за абзацами дозволяє адресату робити невеликі зупинки і дає можливість зосередитися на
прочитаному. Абзац може складатися з одного речення, якщо цьому реченню надається
особливе значення. Абзац може охоплювати і ряд речень, які зв’язані в одну складну
думку. Однак абзац завжди розриває внутрішньо закінчену смислову одиницю. Абзацне
членування тексту нерідко поєднується з нумерації - числовим, а також буквеним
позначенням послідовно розжованих частин тексту. Нумерація підкреслює необхідність
постійного розгляду кожного пронумерованого елементу перечислення. Нумерація
використовується для кількісного позначення сторінок об’ємного тексту та може
розташовуватися на одній сторінці.
В даний час використовуються дві системи нумерації. Перша - традиційна, побудована
на використанні знаків різних типів - арабських і римських чисел, великих літер, які
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поєднуються з абзацними відступами. Вона застосовується при перечисленні тез, пунктів,
правил. Друга використовує тільки арабські числа, розташовані в певній послідовності.
Способи виділення тексту в документах. Може бути виділене одне або кілька слів, але
не більше одного речення. Спосіб перший - підкреслення частини тексту суцільною або
пунктирною лінією. Спосіб другий - написання літер жирним шрифтом або курсивом.
Спосіб третій - написання через пробіл, яке виділяє як рівномірні пропуски між літерами
тексту. Найчастіше так виділяють заголовок (назву) і подекуди - одне чи два слова. Спосіб
четвертий допускає, в окремих випадках, виділення слів з акцентом чи пафосом в текстах
великими буквами.
Отже, готуючи текст документа, варто дотримуватися правил. Писати простими
реченнями, щоб полегшити сприймання документа. Вживати стійкі (трафаретні)
словосполучення, що виражають стандартні аспекти змісту.
Діловий мовленнєвий етикет
Звичайно етикет є однією з головних особливостей ділового мовлення. Потрібно
дотримуватися загальноприйнятих норм культури мови. Основні ознаки культури мови: 1)
змістовність (потрібно продумувати текст і основну думку висловлювання; розкривати їх
повно; говорити й писати лише те, що добре відомо; не говорити й не писати зайвого;
добирати матеріал, якого не вистачає); 2) правильність і чистота (дотримуватися норм
літературної мови); 3) точність (добирати слова і будувати речення так, щоб найточніше
передати зміст висловлювання); 4) логічність і послідовність (говорити і писати послідовно,
забезпечувати смислові зв'язки між словами і реченнями в тексті); 5) багатство
(використовувати різноманітні мовні засоби, уникати невиправданого повторення слів,
однотипних конструкцій речень); 6) доречність (ураховувати, кому адресовано
висловлювання, як воно буде сприйняте при певних обставинах спілкування); 7) виразність
і образність (добирати слова і будувати речення так, щоб якнайкраще, якнайточніше
передати думку, бути оригінальним у висловлюванні і вміти впливати на співрозмовника).
Звичайно, основною комунікативною якістю мовлення є правильність — об'ємна і
складна ділянка культури мовлення. Щоб говорити правильно, потрібно досконало володіти
нормами літературної мови (норма — це загальноприйнятий звичай вимовляти, змінювати,
записувати слово, будувати речення, текст відповідно до стилю мовлення). Правильне
мовлення передбачає користування усіма мовними правилами, уміння будувати
висловлювання, що відповідає обраному типу і стилю.
Отже, підбиваючи підсумки, розуміємо, що етикет ділового мовлення є невід’ємною
частиною офіційного листування та характерний для ділового тексту. Завжди слід вміти
стисло і доречно висловлювати свої думки. Дотримуючись плану складання ділового тексту
з урахуванням вимог мовного етикету, ви будете вміти вірно та доречно висловлюватись в
офіційних умовах.
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1. Бацевич, Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики [Текст] / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія,
2004. – 344 с.
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УДК 81'374:811.161.2
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО СЛОВНИКА ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ
ДИСЦИПЛІНИ "УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)"
Беркова Марія Сергіівна,
студентка ІV курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова
Становлення України і відбудова всіх сфер її економіки, перехід суспільства до
ринкових відносин, курс вищої освіти на реалізацію положень Болонської декларації
зумовлюють постійне реформування освітньої галузі, однією з ланок якої є грамотність у
професійній освіті. [1]
До майбутніх фахівців з вищою освітою висуваються високі вимоги, які полягають не
лише в досконалих знаннях фахових дисциплін, а й у високому рівні володіння українською
мовою, вільному користуванні нею у всіх сферах і особливо у професійній та офіційноділовій. [2] Саме на вирішення цієї проблеми й спрямовано курс «Українська мова (за
професійним спрямуванням)». На теперішній час розроблено та укладено велику кількість
посібників для вивчення цієї дисципліни, однак завдання зі створення навчального
словника з цієї дисципліни залишається не розв'язаним.
Мета статті полягає в поясненні необхідності використання електронного навчального
словника з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для
спеціальності «Прикладна лінгвістика» та визначити структуру і теоретичні засади
формування реєстру навчального словника.
Передусім варто визначитися з поняттям електронний навчальний словник.
Навчальним словником називається лексикографічний твір будь-якого жанру й обсягу,
спеціально призначений для надання допомоги у вивченні мови як засобу передачі своїх і
сприйняття чужих інформаційних станів. [3] Тобто навчальний словник - це словник, що
призначений допомогти студентам спеціальності «Прикладна лінгвістика» в процесі
вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням»). З огляду на це словник
має бути укладений з урахуванням основних вимог до дисципліни, описаних у типовій
програмі. Словник повинен повністю відповідати змісту дисципліни «Українська мова (за
професійним спрямуванням)».
Згідно з цілями, визначеними типовою програмою курсу "Українська мова (за
професійним спрямуванням)", використання словника може сприяти формуванню у
студентів таких умінь:
- здійснювати регламентування спілкування, застосовувати орфоепічні та
акцентологічні норми української літературної мови в усному спiлкуваннi, доречно
використовувати моделі звертання, привітання, ввічливості [2]; (отже, електронний
навчальний словник має вміщати в себе основні мовленнєві кліше, що використовуються у
процесі звертання, привітання та ін., у словнику зазначатиметься, в якій мовленнєвій
ситуації буде доречним використовувати ту чи іншу форму);
- знаходити в тексті i доречно використовувати у професійному мовленні синоніми,
пароніми, омоніми; користуватися різними видами словників. Перекладати тексти
українською мовою [2] (тобто, словник повинен включати ті пароніми, синоніми і омоніми,
під час вживання яких у студентів виникає найбільше помилок, наприклад: пароніми
ознайомити - познайомити, подвижник - сподвижник, стримувати - утримувати, уповноваження - повноваження, адресат – адресант; міжмовні омоніми, наприклад: називати по
фамілії (замість на прізвище, а фамілія живе в селі), лишати когось прав (замість
позбавляти, а лишати напризволяще);
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- правильно записувати числівники та цифрову інформацію у професійних текстах;
узгоджувати числівники з іменниками [2] (у навчальний словник варто включити відмінкові
форми числівників);
- правильно вживати прийменникові конструкції у професійних текстах, перекладати
прийменникові конструкції українською мовою [2] (у навчальний словник включені
прийменники з вживанням яких пов'язано найбільше помилок, наприклад: по, за і под.).
Після оволодіння курсом студент повинен знати фахову термінологію та вміти
адекватно її вживати на письмі та у процесі професійного спілкування [2]. Для цього
студенти повинні чітко розуміти зміст понять. Це значить, що в навчальному словнику
будуть вміщатися основні фахові терміни з тлумаченням.
У словнику також буде представлена загальновживана лексика, використання якої
демонструє типові помилки, пов'язані з неправильним вживанням слів та перекладом
українською мовою.
Оскільки одна з причин помилок, які роблять студенти на письмі та у процесі мовлення
пов'язана з тим, що рідною мовою багатьох студентів є російська, до кожної одиниці
навчального словника буде додаватися російськомовний еквівалент. Так студенту буде
легше засвоїти матеріал дисципліни та зрозуміти природу власних помилок.
Навчальний словник з української мови за професійним спрямуванням через його
поліаспектність має більш розгалужену структуру, ніж звичайний словник. Реєстр словника
складається з трьох частин: 1) найбільш вживані слова (звичайна лексика, під час
вживання якої виникає найбільше помилок); 2) термінологічна лексика (фахова та
загальнонаукова термінологія); З) лексика, що належить до наукового та офіційно-ділового
стилів. Метод формування реєстру словника є стандартним - складання карток. Для
виявлення найбільш типових помилок було проаналізовано наукові роботи студентів.
Електронний навчальний словник з української мови за професійним спрямуванням
повинен вміщати в себе лінгвістичні терміни, які є найважливішими для студента-філолога.
Зазвичай реєстр слів навчального словника, який стосується іі термінологічної частини,
будується суто інтуїтивно, а саме шляхом відбору до словника так званих основних
найважливіших термінів з точки зору окремих спеціалістів. Такий підхід створює великий
простір для суб'єктивізму і, як правило, не спирається на аналіз наукових текстів. Одним із
способів зменшення суб'єктивізму є використання описового методу. Метод цей пов'язаний
з відбором однослівних (опорних) термінів галузі. У словник включаються всі
словосполучення з цими термінами та самі опорні терміни. Третю складовою словника є
стилістична лексика. До неї може увійти професійно-ділова лексика. Одним з варіантів іі
структуризації є розміщення списку усталених ділових зворотів (з можливим перекладом)
після основної частини словника. Це робиться для більшої наочності та зручності.
Висновки
Електронний навчальний словник з української мови є новим типом лексикографічної
праці. Навчальний словник призначений допомогти студентам засвоїти дисципліну
«Українська мова (за професійним спрямуванням)», тому словник повинен бути складений
відповідно до вимог до дисципліни, які описані у типовій навчальній програмі. Реєстр
навчального словника повинен відповідати змісту дисципліни.
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УДК 004.519.7 (045)
ПОШУК ТЕКСТОВИХ ЗБІГІВ У РЕЧЕННЯХ ПРИРОДНОЇ МОВИ
Вавіленкова Анастасія Ігорівна,
к.тех.н., доц. кафедри комп'ютеризованих систем управління Інституту
компютерних інфомраційних технологій, докторант НАУ
Національного авіаційного університету
На конструктивно-синтаксичному рівні речення, як і словосполучення, залишається
номінативною одиницею, що виконує певну комунікативну задачу, відображає певний зміст.
Основним семантичним відношенням між реченнями, за допомогою яких можуть бути
визначені змістовні зв’язки – це відношення впливу. Для довільного складного речення
природної мови S можна побудувати ряд інших речень Q1 , Q2 і т.д., які випливають з S і є
наслідком подій, про які йдеться у реченні S . Тобто, речення природної мови Q випливає з
речення S (або речення природної мови S має під собою на увазі речення Q ), якщо не
можна експліцитно стверджувати S та одночасно експліцитно заперечувати Q . У рамках
семантичного відношення впливу виділяють імплікацію та пресуппозицію.
Імплікацією являється вид впливу, що підлягає закону контра позиції, тобто S
імпліціює Q (або Q є імплікацією S ) тоді і тільки тоді, коли S спричиняє Q і заперечення

Q спричиняє заперечення S : (S  Q & (Q  S )) . Пресуппозицією є вид впливу, коли не
лише ствердження S , але й заперечення S спричиняє Q , тобто Q є пресуппозицією S ,
якщо при ствердженні та при запереченні S , Q – істинне: (S  Q & (S  Q)) [1]. Через
відношення впливу можна визначити відношення протиріччя та синонімії речень. Речення
Q є запереченням речення S , якщо з речення S випливає речення Q , тобто речення, у
якому заперечується те, що стверджується в Q : S  Q . Речення Q синонімічне реченню

S , якщо з речення S випливає речення Q , і з речення Q випливає речення S :
(S  Q) &(Q  S ) .
Усі приведені визначення, а також функціонально-істинні операції, як спосіб утворення
складних пропозицій з простих, формують формальний апарат для здійснення
порівняльного аналізу речень природної мови за змістом.
В основі методу пошуку текстових збігів у реченнях природної мови довільної
складності лежить аналіз логіко-лінгвістичних моделей [2], правила побудови складних
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синтаксичних конструкцій та способи організації граматичного зв’язку між предикатними
частинами.
Список використаної літератури
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УДК 81’374
АНАЛІЗ МОВИ САЙТОБУДУВАННЯ
Варюшкін Владислав Олегович,
студент V курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова
Життя та діяльність суспільства неможливі без спілкування людей, оскільки воно є
невід’ємною складовою будь-якої діяльності. Процес спілкування значною мірою визначає
добробут, ефективність дій, настрій людей тощо. Через спілкування люди налагоджують
контакти, спілкуються, обговорюють важливі теми, виражають свої думки, емоції, ставлення
до конкретних предметів та явищ. Мовленнєва діяльність є органічною, невід’ємною
частиною загальної людської діяльності, є однією з найважливіших умов самого життя
людини. Усяке мовленнєве спілкування відбувається у формі обміну висловлювань, де
кожен член мовленнєвого акту враховує наявність співрозмовника та його суб’єктивне
оцінююче ставлення до висловлювання. Мовленнєву діяльність людини вивчає низка
лінгвістичних галузей знань, серед яких і комунікативна лінгвістика, психолінгвістика,
когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія та теорія мовної комунікації.
Як екстралінгвістична дисципліна теорія мовної комунікації спрямована на вивчення
вербального спілкування: його форм, функцій, ситуативної та соціокультурної
зумовленості. Мовну комунікацію розглядають на лінгвістичних, когнітивних, соціальних та
культурних засадах з урахуванням контексту. Однак галузь соціально-наукового знання, що
досліджує вербальну комунікацію, дотепер не має однозначної назви як у вітчизняному, так
і пострадянському мовознавстві. Її номінативна парадигма охоплює «комунікативістику»,
«комунікалогію», «комунікативні дисципліни», «комунікативну лінгвістику», « теорію і
практику комунікації». На Заході ця галузь фігурує як « теорія мовної комунікації». Така
назва є доцільною, оскільки однозначно вказує на об’єкт дослідження цієї дисципліни [4: 78].Основним засобом комунікації є мова (вербальна, словесна), яка забезпечує обмін
інформацією між індивідами , індивідом та суспільством, групами індивідів,навіть авто
комунікацією – комунікацією людини із собою. Відтак комунікація може бути мовною –
створення, обмін та інтерпретація повідомлень комуні кантами за допомогою мови як коду
та позамовних кодів із метою досягнення змін у поведінці чи свідомості адресата,
необхідних для спільної діяльності.
Мовна комунікація – один із модусів (способів) існування мови разом із мовою та
мовленням. Мова та мовлення є аспектами одного феномену – специфічного виду
людської діяльності, який забезпечує спілкування та мислення людей.
У людській взаємодії активно використовують і невербальну комунікацію –
застосування немовних засобів для створення та передавання повідомлення.
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Найвичерпніший перелік кодів невербальної комунікації охоплює:
1) Кінетику – код жестів та рухів;
2) Фізіономіку – зовнішність;
3) Голосові ефекти – сміх, покашлювання, вигуки тощо;
4) Проксеміку – сприйняття та використання простору як комунікації;
5) Такесику – сприймання та застосування дотику як комунікації;
6) Хронеміку – сприйняття, використання і структурування часу як комунікації;
7) Об’єкти та атрибути навколишнього середовища, які впливають на зміст
мовленнєвої комунікації або визначають певною мірою соціальну поведінку мовця.
8) Вербальний та невербальний компоненти – невід’ємні складові процесу комунікації,
причому в процесі усної комунікації між співрозмовниками віч-на-віч вербальна(словесна)
частина виражає лише 35% змісту повідомлення, 65% кодують невербальні засоби.
Сучасне суспільство зазнає тотального впливу науково-технічного прогресу. Сучасна
економічна стратегія, орієнтована на широке практичне застосування нових наукомістких
технологій, зумовила бурхливий розвиток процесу освоєння і поширення інновацій в галузі
інформаційно-комунікаційних технологій (інфокомунікацій). Їх революційний вплив
стосується способу життя людей, їх освіти й роботи, а також взаємодії органів уряду,
бізнесу та громадськості. Інформаційні комунікації дозволяють корпораціям і фірмам
збільшити зростання продуктивності праці, прискорити дифузію різних технологічних
нововведень. З поширенням Інтернету та електронної торгівлі інформаційні комунікації
стали ключовим чинником нової економіки, що знайшло логічне відображення у виникненні
поняття «інформаційне суспільство», яке характеризує новий якісний стан сучасної
цивілізації. У даному контексті бізнес і суспільство в рівній мірі пред'являють закономірні і
виправдані вимоги до сучасних інформаційних технологій і методів, які б забезпечили
комунікативну взаємодію соціальної, економічної і політичної сфер, що адекватно
відображає інноваційні перетворення.
В сучасних умовах зростає роль і значення такого феномену як інформація. Терміном
«інформація» оперують сьогодні в різних областях наукового знання: філософії,
кібернетиці, юриспруденції, теорії журналістики і піарологіі. Під «інформацією» розуміється
«вся сукупність даних, фактів, відомостей про фізичний світ і суспільство, вся сума знань результат пізнавальної діяльності людини, яка в тому чи іншому вигляді використовується
суспільством в різних цілях». Саме поняття «інформація» лежить в основі поняття
«інформаційне суспільство», що з'явилося в другій половині 1960-х років. Поряд з ним
використовувалися такі терміни, як «технотронне суспільство», «суспільство знань»,
«постіндустріальне суспільство». Уявлення про інформаційне суспільство пов'язане також з
концепцією "трьох хвиль" А. Тоффлера. Інформаційне суспільство - соціологічна концепція,
що визнає головним фактором розвитку суспільства виробництво інформації та її
використання.
Перехід до нового інформаційного суспільства значно збільшив цінність інформації для
людини, змусив шукати нові форми її одержання, зберігання та передачі. Сьогодні
найбільш перспективною і швидкозростаючою галуззю в даному контексті є Інтернет
Інтернет - особливий вид електронної комунікації. Одні автори вважають, що його
сутність випливає з функцій, притаманних Мережі, а саме:
Інтернет - глобальний комунікаційний канал, який би у всесвітньому масштабі
передачу мультимедійних повідомлень (комунікаційно-просторова функція) [11: 33];
Клімова визначає такі основні складові Інтернету: – електронні ЗМІ ( газети, журнали,
теле-, радіо- канали в системі Інтернет); – електронна пошта; – проведення віртуальних
конференцій; – мережеві комп’ютерні ігри; – електронні банки даних, каталоги,
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енциклопедії; – мережеві магазини; – освітні програми через Інтернет; – можливість
професійної діяльності безпосередньо в мережі; – віртуальний туризм; – управління
виробничими процесами; – розважальні сайти; – клуби за інтересами; – системи медичних
консультацій та допомоги лікаря через Інтернет; – комп’ютерна творчість; – мережа
консультаційних послуг; – засіб спілкування зі світом (особливо стосується людей з
обмеженими можливостями пересування, жителів віддалених районів, в перспективі – для
людей похилого віку); – реклама; – Інтернет як специфічна спільність людей зі своїми
цінностями, історією розвитку, правилами користування; – створення культури спілкування
в мережі, своєрідної мови спілкування (знаки, символи) [11:35].
Поширення Інтернет-комунікації та різного роду віртуальних мереж трансформує
характер міжлюдської взаємодії. Зрештою, візьмемо на себе відповідальність сказати, що і
спілкування як таке переходить у розряд віртуального, в ході якого індивідами
використовується на символічному рівні віртуальна тілесність. Активність індивідів, що
здійснюють комунікацію через Інтернет, переорієнтовується від взаємодії з реальними
об’єктами спілкування на комунікацію свого віртуального его з такими ж віртуальними
партнерами. Оперування віртуальною реальністю та конструювання знакових систем в
контексті синдрому споживання акумулює міжособистісну комунікацію навколо таких
знакових рис сучасної культури як ефемерність, мінливість та ненадійність.

УДК 811.161.2’37:316.774(085.8)
СУГЕСТИВНІ ЕФЕКТИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНО МАРКОВАНИХ ЛЕКСЕМ У
КОМЕРЦІЙНІЙ РЕКЛАМІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ)
Глініна Вероніка Анатоліївна,
студентка ІІІ курсу
Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова
Сучасний масово-інформаційний простір відзначається активним використанням у
рекламних текстах технологій та прийомів нейролінгвістичного програмування (НЛП) і
сугестивної лінгвістики, на чому акцентує увагу широке коло дослідників таких, як С. А.
Горін, Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кутуза, Г. Г. Почепцов,
О. О. Селіванова, І. Ю.
Черепанова та ін. Одним із базових понять у цьому напрямі є застосування у рекламі
загалом і комерційній зокрема репрезентативно маркованих лексем, адже за їхньою
допомогою подана інформація легше сприймається та запам’ятовується на тлі великого
масиву рекламних текстів. У такому разі вивчення особливостей впливу зазначених лексем
у рекламних повідомленнях є вельми актуальним, бо сприяє віднайденню більш
ефективних засобів навіювання.
Метою нашої роботи є розгляд сугестивного потенціалу репрезентативно маркованих
лексем у комерційній рекламі. Мета передбачає розв’язання низки завдань: дослідити
різновиди предикатів і їхню специфіку; виявити в рекламних текстах сугестивно-сенсорні
маркери; за допомогою експериментального дослідження виявити сугестивний потенціал
репрезентативно маркованих лексем.
Матеріалом для дослідження слугували 43 ролики реклами харчових продуктів і
напоїв, які транслювалися на українському телебаченні, серед яких 7 стали фактичним
матеріалом саме через їхню насиченість предикатами, що належать до різних
репрезентативних лексем.
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НЛП є одним із різновидів рекламного впливу (див. праці Дж. Бендлера, Р. Гріндера,
Дж. О’Коннора, Г. Лозанова, Дж. Сеймора), що визначають як «мистецтво та науку про
особистісну майстерність» [1 : 17] і засіб оптимізації комунікації [2 : 30], але на сьогодні НЛП
переважно використовують із сугестивною метою (див. роботи Н. В. Кутузи, І. Ю.
Черепанової та ін.). Сугестія – це некритичне сприйняття інформації, що продукує зміну
нервово-психічних процесів; сукупність різноманітних засобів власне вербального й
невербального впливу, скерованого на правопівкульне сприйняття та емоційну сферу
особистості з метою формування запрограмованого емоційного стану чи спонукання до
певних запрограмованих дій [3 : 51].
Значно полегшує процес програмування орієнтація на репрезентативні системи
особистості (візуальну, аудіальну, кінестетичну), що витлумачують як способи отримання,
обробки та зберігання інформації в пам'яті людини [див. 1 : 66], котрі відбиваються у
предикатах – сенсорно визначених словах, які є вербальними маркерами цих систем,
наприклад: дивитися, картина, яскравий, зникати (візуальна система), казати, гучний,
звук, слухати (аудіальна), відчувати, ніжний, спробувати, смак (кінестетична) [1]. Оскільки
«кожна репрезентативна система відображає один із ключових каналів орієнтації людини у
довкіллі й має свою специфіку реакцій» [5 : 70], то при розробленні рекламного
повідомлення «варто використовувати різні предикати, бо комплексне застосування
лексем, які маркують різні репрезентативні системи, підсилює впливовість, апелює
одночасно й до візуалів, і до аудіалів, і до кінестетиків» [4 : 223].
З огляду на це вважаємо доцільним проаналізувати рекламне мовлення української
комерційної телереклами з метою виявлення репрезентативно маркованих лексем (або
предикатів), з’ясувавши їхній сугестивний потенціал за допомогою експериментального
дослідження. Задля отримання більш повної інформації ми скористалися низкою методів
дослідження (ланцюжковий асоціативний експеримент, семантичний диференціал Ч.
Осгуда, анкетування), які застосували поетапно. Отже, проаналізувавши рекламні тексти
комерційної телереклами (43 ролики), ми виявили найчастотніші предикати, що
використовуються в рекламі харчових продуктів та напоїв: бачити, тонкий, уявляти,
звучати, хрусткий, дзвінкий, смак, аромат, відчути, а також було виявлено поєднання
різноманітних сенсорних маркерів: «дзвінкі, прозорі, і гучні» («Bonduelle»), «нотки смаку»
(«Дольче»), «звучить смачно» («Sandora») та ін.
Як зазначалося, експериментальне дослідження проходило в три етапи: ланцюжковий
асоціативний експеримент, семантичний диференціал Ч. Осгуда, де ми використали
фактор «оцінка» (від -3 до +3), й анкетування, що містило два питання: «Чи куштували Ви
цей товар?» і «Чи купили б Ви цей товар завдяки саме цій рекламі?». Респондентами
стали 35 осіб віком 19-36 років, для яких рідна мова є українською, проте переважно вони є
білінгвами, що пояснюємо наявність певної кількості російськомовних реакцій.
Пропонувалися 7 роликів комерційної реклами українського виробництва: «Моршинська»,
«Grace», «Sandora», «Карпатська джерельна», «Лімо», «Щедро», «Дольче», в яких з-поміж
інших проаналізованих нами роликів представлено найбільше сенсорних лексем та їх
поєднань. Вибір саме цих роликів був зроблений згідно з цілями нашого дослідження, а
саме скерованість репрезентативних сугестогенів на правопівкульну активацію сприйняття,
здатність предикатів впливати на настанови, дії тощо особистості.
Аналіз отриманих результатів дає підстави зробити такі узагальнені висновки.
1). Виявлено широкий спектр актуалізації сугестивно-сенсорних маркерів: свіжа;
яскрава, вперше бачу, музика, картинка, гарна, наповнює (з середини), (починаєш) сяяти,
не бачу (відношення), варто слухатися, не ліпиться, хрустять, слова, апетитні,
дивитися, смачно, насичена кольорами, (приємно) дивитися та слухати, (чого тільки) не
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побачиш, плаский, солодка, нудить, високі тони, мелодія, привертає увагу, ситно, голос,
показано, показують крупним планом і т. ін.
2). Запропоновані ролики активізують емоційність сприйняття рекламних текстів, що
актуалізується, наприклад, у таких відповідях, як «моя улюблена реклама», «дуже весела
реклама, музика хороша, викликає позитивні емоції», «мі-мі-мі, позитивні емоції»,
«сподобалися зебри!» тощо, а також спонукання до дії: «відразу захотілося спробувати,
захотілося в Карпати», «ідеальна реклама, прямо зараз в магазин піду» тощо.
3). На сприйняття впливає поєднання вербальних і невербальних складників
рекламних роликів: «влучні слова, люблю цю пісню», «гарно, приємно для ока, ніжні
відтінки».
4). Пропоновані ролики виявляють внутрішні настанови, уподобання та мотивації
особистості: «пользуйся каждым днем своей жизни», «как я не люблю яйца!»,
«подобається чоловічий грудний голос» і под.
5). Визначена безпосередня спрямованість до придбання / не придбання
рекламованого товару (етап анкетування) – «ні» (126 відповідей), «так» (97) тощо.
Отже, використання в комерційній рекламі репрезентативно маркованих лексем сприяє
кращому сприйняттю та запам’ятовуванню, що значно підвищує її сугестивний потенціал,
оскільки спирається на некритичну і правопівкульну орієнтацію, підкреслюючи провідні
тенденції функціонування сенсорних предикатів і їхньої релевантності в конструюванні
рекламного впливу.
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УДК 811.111’255
ЛЕКСИЧНІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ У ГАЛУЗІ МУЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
Долгова Юлія Юріївна,
викладач
Харківського національного університету
«Харківський політехнічний інститут»
1. Різнобічний вплив музики на психіку людини обумовив музичну терапію одним із
перспективних сучасних методів лікування хворих із порушенням нервової системи. Музика
активізує розумові здібності, а також працездатність та зосередженість, здатна розвивати
та підвищувати інтелект людини. Дослідження підтверджують фізіологічну гіпотезу
музикотерапії поєднання ритму музики з біоритмікою людини [1, с. 133].
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2. Матеріалом дослідження є переклад тексту з галузі музичної терапії
«Introduction to Music Therapy: Theory and practice» [2]. Зважаючи на те, що в нашій країні
ця галузь є малодослідженою, і фахівцям не вистачає знань з теорії перекладу та
галузевої літератури, дослідження є актуальним. Також типові лексичні структури
текстів даної галузі можуть бути репрезентативними для наукових текстів взагалі.
3. Музична терапія тісно пов’язана з різноманіттям різних галузей знань. З цих джерел
музична терапія і запозичує свою термінологію, зокрема з галузі психотерапії та
психології (self awareness – самоусвідомлення, self-esteem – самоповага, self-worth –
самооцінка, depression – депресія, stress response – стресова реакція, motor skills – моторні
навички, language skills – мовні навички, attention span – тривалість концентрації уваги
тощо), медицини (handicap – фізична або психічна вада, anaesthetic – знеболююче,
sedative – заспокійливе тощо), фізіології (autonomic nervous system - автономна нервова
система, brainwave activity levels - рівні мозкової активності, spinal cord – спинний мозок) та
теорії музики (sound – звук, gamut – гамма, stringing – акорд, rhythm – ритм, beat – темп,
dynamics – динаміка). Так як музика може сприяти видужанню від багатьох хвороб,
доцільно згадати назви захворювань головного мозку, при яких застосовують музичну
терапію поряд з основним планом комплексного лікування : Alzheimer's disease - Хвороба
Альцгеймера, ADD (attention deficit disorder) - синдром дефіциту уваги, autism – аутизм,
dementia – старече слабоумство, traumatically brain injury - черепно-мозкові травми, cancer –
рак).
4. З точки зору практики перекладу всі елементи денотативної системи вихідної мови
(лексичні та фразеологічні одиниці) поділяються на дві групи: ті, що вже мають перекладні
відповідники («перекладні еквіваленти») у цільовій мові та ті, що (ще) не мають
відповідників у цільовій мові [3, c. 59]. Для другої групи найбільш розповсюдженим
способом перекладу є транскодування (транскрибування, транслітерування та адаптивне
транскодування) [4]. Оскільки в досліджуваній галузі музичної терапії більша частина
термінів вже відома науці, 98% досліджуваних одиниць були перекладені за допомогою
одного з наступних способів.
5. Лексичні особливості перекладу українською мовою англомовних текстів у галузі
музичної терапії включають широке застосування вибору словникового відповідника,
що пояснюється широкою розповсюдженістю цього способу передачі лексичних одиниць
при перекладі англомовних термінів українською мовою. Питома вага використання цього
способу склала 67% (наприклад, autism – аутизм, dementia – старече слабоумство,
anaesthetic – знеболююче, sedative – заспокійливе). Відносно частотним (22%) є також
застосування такого способу перекладу і перекладацьких трансформацій як калькування
(наприклад, autonomic nervous system - автономна нервова система, motor skills – моторні
навички, response – стресова реакція). У багатьох випадках переклад українською мовою
вимагає застосування перекладацького прийому додавання слів (11%) (наприклад,
attention span – тривалість концентрації уваги, physically handicapped – фізично
неповноцінні люди, those suffering from Alzheimer's – ті, хто страждають від хвороби
Альцгеймера.
6. Проведене дослідження не претендує на остаточне розв’язання проблеми
особливостей перекладу англомовних галузевих текстів, зокрема в галузі музичної терапії.
Одержані результати доводять необхідність подальшого дослідження, напрями якого
можуть, зокрема, стосуватися вивчення проблеми співвідношення різних способів
перекладу та чинників, які впливають на зміну такого співвідношення.
Список використаної літератури
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ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
Канатнікова Елена Анатольевна,
старший викладач,
Інститут економіки та права(філія)
Освітній заклад профспілок Академії праці та соціальних відносин в м. Севастополі
На сучасному етапі розвиток Української держави розглядається в загальному
контексті європейської інтеграції, розширенні політичних, економічних і культурних зв’язків з
іншими країнами, входженні у світове співтовариство правових держав. На питання, якими
якостями повинен володіти молодий спеціаліст, роботодавці, як правило, відповідають
таким переліком: високий рівень загальної загальноосвітньої підготовки, здатність
приймати самостійні рішення, готовність до перенавчання, до опанування нових тенденцій
та придбання нових знань, вміння працювати в групі, комунікативні навички.
Вимоги часу призвели до того, що у розвитку світової вищої школи вже визначились
загальні глобальні тенденції, провідними серед яких є гуманізація, демократизація,
інтеграція та інтернаціоналізація вищої освіти, в тому числі і в нашій країні.
Успішна реалізація законодавчо-нормативного підґрунтя в освітній системі України
значною мірою залежить від формування освіченої, висококваліфікованої, творчої
особистості майбутнього фахівця, готового до продуктивного ділового спілкування на
міжнародному рівні.
Спілкування – багатогранний процес, досліджуваний різними дисциплінами
гуманітарного циклу. Психологічні, інформаційно - комунікативні, педагогічні та соціальнонормативні процеси, що становлять предметну область теорії спілкування, вивчаються
багатьма науками, кожна з яких розглядає різні сторони спілкування і вкладає в поняття
"спілкування" свій зміст. Таким чином теорія міжособистісного спілкування стає сферою
міждисциплінарного знання.
Ділове спілкування є однією з важливих сторін життєдіяльності людини, і по мірі зміни
соціально-економічної і політичної структури будь-якого суспільства завдання вивчення
міжособистісних відносин, рівня психолого-педагогічного взаємовпливу людей набуває все
більше значення. Тому, суспільне життя людей, громадський характер діяльності
передбачає необхідність різного роду зв’язків, спілкування між людьми. У зв’язку з цим
більшої актуальності набуває теоретичний аналіз природи, функцій, механізмів, способів
спілкування.
Спілкування є однією із центральних проблем, крізь призму якої вивчаються питання
сприймання й розуміння людьми одне одного, лідерство та керівництво, згуртованість та
конфліктність, міжособистісні взаємини та ін. Спілкування допомагає глибше розглянути
процес міжособистісної взаємодії та міжособистісних взаємин.
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Як показують сьогодні умови життя, важливими факторами, що значною мірою
визначають успіх будь-якої діяльності, є манера поводитися, знання та навички у сфері
культури ділового спілкування та ділового етикету, внутрішня культура та делікатність. У
практиці ділових відносин дуже важливим є вміння бачити себе з боку, націлити себе на
терплячу та важку роботу над самим собою, глибше зрозуміти себе та інших, реалізувати
свій творчий потенціал, і, отже, стати конкурентоздатним фахівцем [1, с.3].
Дослідженнями, зв’язаними з формуванням культури професійного спілкування, у
різних аспектах займалися як зарубіжні так і вітчизняні науковці. Аналіз психологопедагогічної літератури за останні роки свідчить, що проблема формування культури
ділового спілкування розглядалася здебільшого в контексті комунікативної компетентності
випускників вищих навчальних закладів (О. Бодальов, Ю. Жуков, Н.Кузьміна, В.
Сластьонін); формування мовної компетентності (О. Ахманова, Н. Бабич, В. Виноградов, Б.
Головін, В. Костомаров); фахового мовлення юристів (Л. Аніканов, В. Демченко, Л. Корж, С.
Кравченко, В. Радецька, В. Сімонюк, Б. Стецюк, О. Юрчук)[2, c.2].
Проблему підготовки майбутніх фахівців до професійного іншомовного спілкування
досліджували С. Кожушко, О. Тарнопольський (англійська мова для бізнесу), В. Василевич,
Т. Колбіна (англійська мова для економістів), Н. Бессараб, Ю. Зелікман, В. Шишкіна
(професійна англійська для юристів).
У дослідженні феномену спілкування в науці визначилися різні точки зору, підходи,
трактування. Це пов’язано з тим, що відомі різні види, форми, стереотипи спілкування, які
розрізняють за сферами діяльності, типом відносин, способам зв’язку, мети спілкування між
людьми. Виходячи з цього, виділяють ділове спілкування, виробниче, спілкування в родині,
спорті, в колі друзів, формальне і неформальне спілкування, мовленнєве, вербальне і
невербальне (міміка, жести, інтонація).
Відзначаючи складність і багатогранність феномену спілкування, вчені висловлюють
думку про те, що спілкування може виступати як предмет вивчення самих різних наук – від
етнографії до психолінгвістики, від порівняльної психології до теорії культури, від психології
до філософії. Кожна наука досліджує своє коло питань, пов’язаних зі спілкуванням.
Проблема формування культури спілкування як важливого чинника професіоналізму
майбутніх спеціалістів знайшла відображення в роботах Г. Бороздіної, П. Веселова, В.
Кнорринга, І. Тимченко, Т. Чмут [3, c.3]. Однак обґрунтування цілеспрямованого процесу
формування у майбутніх юристів культури ділового спілкування до останнього часу не було
предметом спеціального дослідження, що й складає актуальність порушеної проблеми.
Теоретико-методологічною основою дослідження виступатимуть філософські,
соціологічні, лінгвістичні та психолого-педагогічні концепції культури (П. Гуревич, Ю.
Давидов, М. Каган, Н. Крилова, Е. Маркарян, Е. Соколов); загальні положення теорії
спілкування (Г.Андрєєва, О. Бодальов, О. Леонтьєв, Т. Яценко); психологічні дослідження
ділового спілкування (І. Гічан, Ю. Жуков, Ф. Кузін, О. Хорошилова); ідеї особистіснодіяльнісного підходу в педагогіці та психології (Л. Виготський, О. Леонтьев, С. Максименко,
В. Сєріков, І. Якиманська).
Метою даної статті є обґрунтування дослідження проблематики формування культури
ділового спілкування майбутніх юристів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін в
контексті спрямованості сучасної педагогічної науки на модернізацію системи освіти в
Україні у відповідь на постійно змінювану геополітичну ситуацію в світі, нові виклики ХХІ
століття, помітні зміни в житті та свідомості громадян.
Реформована освіта спроможна звільнити суспільство від консерватизму і тим самим
допомогти йому подолати розрив між старим та новими. На сучасному етапі етапі розвитку
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суспільства важливого значення набуває відповідальність змісту освіти вимогам часу, тим
змінам, що відбуваються в економічному та культурному житті.
Оскільки метою дослідження даної теми може стати визначення, розробка та
обгрунтування теоратичних та організаційно-методичних основ процесу формування
культури ділового спілкування у майбутніх юристів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін, то необхідно вирішити наступні завдання:
1. Розкрити психолого-педагогічний аспект сутності культури ділового спілкування.
2. Виявити специфіку юридичної освіти України, її зміст і організаційне забезпечення,
що впливає на культуру ділового спілкування студентів юридичного фаху.
3.Проаналізувати сукупність базових положень і зміст дефініцій, що складають
теоретико-методологічну основу дослідження проблеми формування культури ділового
спілкування у майбутніх юристів в умовах вищих навчальних закладів у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін.
Об’єктом дослідження стає підготовка майбутніх юристів до професійного спілкування,
предметом дослідження-процес формування культури ділового спілкування у студентів
юридичних вузів.
Актуальність зазначеної проблеми посилюється виявленими суперечностями між
суспільною потребою у комунікативній підготовці кваліфікованих фахівців цього напряму і
недостатньою розробленістю теоретичних та організаційно-методичних засад її
забезпечення, а також проблемою формування професійної культури майбутніх юристів і
низьким рівнем загальної культури сучасного суспільства в цілому. Зокрема, потребують
рішення такі проблеми, як з’ясування змісту та структури культури ділового спілкування
майбутнього юриста, визначення критеріїв, показників і рівнів її сформованості,
обґрунтування процесу її формування в умовах вищого навчального закладу[4, c.2].
Для
вирішення
поставлених
завдань
необхідно
запровадити
комплекс
взаємопов’язаних теоретичних і емпіричних методів дослідження: аналіз, порівняння та
узагальнення
наукової інформації з метою визначення змісту культури ділового
спілкування юристів та процесу її формування; моделювання для з’ясування структури
культури ділового спілкування юриста, а також розробки комунікативно-ігрових ситуацій,
наближених до майбутньої професійної діяльності; спостереження, бесіди, анкетування,
тестові методики для вивчення уявлень студентів про культуру ділового спілкування, а
також визначення сформованості та динаміки розвитку її структурних компонентів;
педагогічний експеримент для перевірки ефективності педагогічних умов формування
культури ділового спілкування майбутніх юристів; статистичні методи для обробки
отриманих даних та перевірки достовірності результатів експериментального дослідження.
Саме від рівня культури ділового спілкування значною мірою залежить успішність
діяльності майбутнього юриста, який повинен уміти добре орієнтуватись у різноманітних
комунікативних ситуаціях, обирати адекватні засоби, способи і прийоми спілкування,
правильно, логічно та переконливо виражати свої думки, налагоджувати продуктивні
взаємини з різними людьми у складних життєвих ситуаціях.
Ми вважаємо, що для успішного ділового спілкування юристів важлива реалізація
деяких факторів. Перший фактор - це так звана надійність мовця, що припускає відкриту
демонстрацію своїх намірів; прояв теплого і доброзичливого ставлення; демонстрацію
своєї компетенції в обговорюваному питанні; вміння переконливо висловлювати свої думки.
Другий фактор - зрозумілість повідомлень. Ефективність комунікації зростає, якщо мовець
вичерпно і конкретно формулює свої думки, так, що співрозмовникам стають до кінця
зрозумілі його ідеї та точка зору. Необхідно уточнювати, чи висловлює мовець власну
точку зору, або передає поділювану їм точку зору інших. Тоді слухач ясніше уявляє собі
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джерело інформації, що сприяє кращому розумінню партнера. Третій фактор, необхідний
для успішного спілкування, - наявність зворотного зв'язку.
Прикладом відсутності даного фактора може служити відмова від демонстрації
почуттів, викликаних зауваженнями партнера, прагнення надати своєму обличчю в
важливих ситуаціях міжособистісного спілкування вираз "непроникної маски", дотримання
конвенціональних форм ввічливої поведінки. Небезпека такого ставлення комуніканта
полягає в тому, що за відсутності інформації про те, як його сприймають, співрозмовник
сам формує у себе деякі уявлення про спілкування, часто не співпадаючі з дійсністю.
Отже, ділове спілкування юристів – це самостійна і специфічна форма активності
особистості з метою встановлення відносин з іншими людьми, отримання інформації і
досягнення певного взаєморозуміння, вирішення ділових юридичних проблем. Сфера,
способи та динаміка спілкування визначаються соціальними функціями його учасників, їх
положенням у сиситемі суспільних відносин. В індивідуальному плані спілкування є
основною умовою пізнання людиною дійсності, формування у неї емоційного відгуку на цю
дійсність, і, нарешті, поведінки в цій дійсності. Розглядаючи спілкування як один з основних
видів діяльності людини, а саме, міжособистісною взаємодією, ми можемо трактувати його
як поєднання суспільного та індивідуального в соціальному бутті людей.
У процесі спілкування формуються і розвиваються психологічні і етичні відносини, які
складають культуру ділової взаємодії юристів. У результаті впливу один на одного кожен з
тих, хто спілкується, здобуває нові знання, думки, наміри, тобто інтерпретує отриману
інформацію. Тому можемо сказати, що продуктом спілкування є інтерпретація інформації.
На перший погляд здається, що спілкування не можна назвати складним або слабо
вивченим процесом комунікації. З дитинства володіючи мовою, як головним засобом
спілкування, люди без особливих ускладнень спілкуються і впливають один на одного в
процесі життя. Однак багатоплановий процес спілкування, що включає різноманіття
функцій і сторін, вербальну і невербальну комунікацію, є серйозним предметом наукових
досліджень учених різних напрямків, в першу чергу гуманітарного циклу.
Згідно з нормативними документами, випускник повинен володіти навичками
соціокультурної і міжкультурної комунікації, що забезпечують адекватність соціальних і
професійних контактів; мати уявлення про етичні норми поведінки, прийняті в тому чи
іншому соціумі, а також моделі соціальних ситуацій і типові сценарії взаємодії; володіти
культурою усного та письмового мовлення [5, c.99 ].
У зв’язку з цим із особливою гостротою постає проблема обґрунтування теоретикометодичних засад підготовки випускників українських вищих юридичних навчальних
закладів до професійного спілкування у процесі успішного вирішення актуальних проблем
державотворчого процесу та стабільного розвитку суспільства, дотримання закону та
неприпустимості порушення правопорядку, упровадженні правових реформ та формуванні
правової співпраці на міжнародному рівні.
Отже, на сучасному етапі в педагогіці вже досліджено широке коло питань, пов’язаних з
формуванням професійної культури фахівця. Проте, проблема формування культури
ділового спілкування студента юридичного фаху потребує всебічного вивчення тому, що
культурологічна компетентність студента-юриста є тим основним стрижнем, на якому
базується його майбутня професійна майстерність.
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УДК 621.1(038)
СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО СЛОВНИКА З ТЕМИ «ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ У
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ»
Кимосова Тетяна Олександрівна,
студентка V курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова
Надзвичайно важливими проблемами сучасності є питання енергетики, тобто
забезпечення електричною і тепловою енергією, заощадження різних видів енергетичних
ресурсів. Створення нормативної бази – стандартів, методик, інструкцій – є невід’ємною
складовою цієї галузі, відповідно методичною основою цих документів має бути чітко
окреслена система понять, кожне з яких відображено певним терміном. Тільки вживання
унормованої термінології забезпечує однозначне розуміння тексту і правильне виконання
вимог нормативних документів. Саме тому питання української технічної термінології у
галузі енергетики на сьогодні залишається актуальним.
Вивчення терміна ведеться вже не одне десятиріччя, але все ж таки не існує
однозначного визначення даного поняття.
На даний час існує цілий ряд інтерпретацій поняття «термін», але , не дивлячись на це,
загальноприйняте поняття терміна відсутнє. Поняття «термін» досі є предметом спорів та
дискусій лінгвістів, так як вчені не можуть прийти до спільної думки з приводу його
визначення, його особливостей та функцій.
Основною причиною відсутності загальноприйнятого визначення «терміна» є те, що
термін виступає обєктом цілого ряду наук. Зокрема Л.М. Алексєєва, говорить про те, що
кожна з наук прагне виділити в терміні ті ознаки, які мають першорядну значимість з її точки
зору.
У загальних рисах суть терміна сформулював В. В. Виноградов : «якщо слово стає
засобом логічного означення, тоді воно науковий термін». Традиційна лінгвістика розуміє
термін як слово чи сполуку, що «позначає поняття певної галузі науки, техніки тощо».
Процес становлення цього поняття є тривалим і різноплановим. Зокрема, від часу своєї
появи (ним прийнято вважати 1876 р., хоча ще у XVIII столітті слово «термін» ужив Г.
Кониський) і до сьогодні воно не має єдиного означення . Очевидно, здійснити вичерпний
огляд усіх дефініцій терміна не є можливим, у зв’язку з чим обмежимося найважливішими.
Отже, в своєму історичному розвиткові поняття «термін» було трактовано як: «слово,
яке є назвою чітко означеного поняття»; «слово, яке позначає чітко означене філософське,
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наукове, технічне і т.п. поняття»;«слово або словосполучення спеціальної (наукової,
технічної і т. п.) мови, яке створене,отримане чи запозичене для точного вираження
спеціальних понять і позначення спеціальних предметів»; «слово або словосполучення, що
виражає спеціальне поняття якоїсь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя
тощо»; «спеціально культивоване слово, придумане штучно або ж узяте з природної мови».
Одне з найбільш повних визначень терміну було дано А.С. Гердом, а саме: «термін - це
одиниця якої-небудь конкретної природної або штучної мови (частіше слово або
словосполучення), що існувала раніше або спеціально створена і що володіє спеціальним
термінологічним значенням, яке виражене або в словесній формі, або в тому чи іншому
формалізованому вигляді і досить точно і повно відображає основні, істотні на даному рівні
розвитку науки, ознаки існуючого наукового поняття ».
Джерелами терміносистем є термінології. Але, на відміну від термінології,
терміносистема формується не разом з формуванням певної науки, а відповідно до етапів
формування теорії або теорій цієї науки. Проте в основі терміносистеми не обов'язково має
бути наукова теорія. Іноді достатньо, щоб була лише концепція або узагальнені ідеї.
Терміносистема — це система термінів у певній галузі/під-галузі наукового або
технічного знання, що обслуговує нау-кову теорію або наукову концепцію.
Можна припустити, що терміносистеми, обслуговуючі окремі галузі знань,, організовані
аналогічно сценаріями і фреймам, відбиваючим знання про цю області та представляють її
у вигляді організованої певним чином структури. При цьому «тезаурус певної професійної
сфери та стереотипи (наприклад, ділової культури), що знаходять своє вираження в
генералізованих висловлюваннях, дефініціях, відображають спеціальні знання цієї сфери фрейми ситуації професійної взаємодії (декларативне знання), їх сценарії (процедурне
знання), соціокультурну та ситуативну специфіку поведінки в них представників ділового
соціуму ».
Першою спробою упорядкувати терміни зі сфери енергетики можемо вважати
«Загальний словник технічної термінології» І. Шелудька та Т. Садовського, який за
редакцією технічного відділу Інституту української наукової мови УАН вийшов 1928 року.
Він дав поштовх інши вітчизняним науковцям на створення наукових праць з узагальнення
термінології у даній сфері. у сучасній термінологічній лексикографії зі сфери енергетики
окреслився очевидний прогрес – видано чимало словників, і можна говорити не лише про
кількісне наповнення цього сегменту, а й про якісну роботу такого напряму. Водночас
термінологічну серію словників з енергетики тлумачного типу слід розширити.
Наразі перспективним вважаєється створення нормативного електронного словника у
галузі енергетики, який би ефективно вирішував би проблему терміновживання і
нормалізації енергетичних термінів.
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ЗНАКИ-СИМВОЛИ У ГУМОРЕСКАХ П. ГЛАЗОВОГО: ЛІНГВОСЕМІОТИЧНА
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
Криницька Наталія Вікторівна,
студентка VІ курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Вивчення специфіки функціонування знаків-символів у текстах поетичних творів, їхніх
сугестивних потенцій на сприйняття та осягнення реципієнтом змісту
та взагалі
спроможності текстової площини певною мірою впливати на формування ступеня власної
символічності породжує нову хвилю в розвитку лінгвосеміотики. У зв’язку з цим дедалі
частіше в полі зору вчених стає проблема визначення параметрів семіотичних знаків, що
допомагають з’ясувати експресивне навантаження слова, а також розробити з урахуванням
його емоційного наповнення концепції для семіотичної інтерпретації символічної моделі
всього тексту. На основі такої тенденції та з огляду на здобутки цієї галузі мовознавства
(праці представників різних семіотичних шкіл – американської (Ч. Пірс), московськотартуської (М. Бахтін, Г. Винокур, В. Іванов, Б. Успенський, В. Пропп, Ю. Лотман),
французької (М. Фуко, Р. Барт, Е. Бенвеніст), польської (Ц. Тодоров) та німецької
(П. Гжибек, В. Кох, У. Фігге, М. Флеймер) лінгвосеміотична інтепретація символічних слів і
сьогодні не втрачає актуальності.
Мета статті – здійснення лінгвосеміотичної інтерпретації знаків-символів у гуморесках
П. Глазового.
Відомим є той факт, що символічний знак є «репрезентатемом, репрезентативний
характер якого полягає саме в тому, що він є правилом, що визначає інтерпретанту» [5,
с. 212]. На думку О. Селіванової, він виступає знаком довільного зв’язку з об’єктом свого
позначення. Знаки цього типу вважаються умовними чи конвенціальними через те, що їхній
денотат пов'язаний із формою вираження за встановленням певної домовленості між
позначуваними ним предметами [6, с. 537].
1) Враховуючи приналежність будь-якого символа до категорії лінгвосеміотичного
знака, для дослідження ґенези мовного символу прийнято використовувати дві основні
концепції знака – білатеральну й унілатеральну [7]. Так, перша концепція запропонована
Ф. де Соссюром, який визначав мовний знак як «сутність білатеральну (двосторонню), що
складається із позначуючого – психічного відображення звукової сторони мовної одиниці та
позначуваного – значення цієї одиниці, причому і те, і друге за своєю природою однаково
психічні, а отже і вся мова визначається як явище психічне» [4, с. 190-191]. Натомість другу
концепцію висвітлено в працях Ч. Пірса, який розумів під ним «дещо, що визначає щось
інше (свою інтепретанту) для того, щоб це щось таким же чином, що і дещо, відносилося до
деякого об’єкта, до якого воно і відноситься (до свого об’єкта), причому інтепретанта, у
свою чергу, стає знаком» [цит. за 3].
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Проте в межах цієї статті ми пропонуємо розглядати мовний символ не тільки з погляду
семіотичної науки, а й ураховуючи його лінгвістичний статус. Яскраво це можемо
продемонструвати на матеріалі текстів гуморесок П. Глазового.
У ході лінгвосеміотичного аналізу гуморесок, нами з’ясовано, що символічного
значення набули такі слова:
 іменники зі зменшувально-пестливими суфіксами:
«Знову поклав під носом
Книг чималеньку гірку
І прочитав: “З собою
Треба узяти мірку”»
«Босий учений»;
«Повернувся з річки татко,
Погукав Павлушку,
Посідали, чистять рибку,
Щоб зварити юшку»
«Делікатес»;
 іменники-неологізми:
«— Рад, що я тебе знайшов.
Йди до мене в найми знов. —
А Балда відповіда:
— Ехти, попе-борода!»
«Балда»;
 іменники розмовного стилю:
«— Юринда,— промовив дядько,
Схожий на барило. —
Забивають баки змалку,
То й росте дурило»
«Власний досвід»;
 дієслова розмовного стилю:
«Труд, звичайно,
справа честі.
Так і має бути.
І хто ж у нас, вибачайте,
Іде в інститути?»
«Хто – куди?»;
«Гарцював, брикався,
весело крутився,
Доки у глибокій
ямі опинився»
«Згадка про татка».
Висновки. Отже, на основі опрацьованого матеріалу, під символічний знаком
розуміємо знак або слово, що характеризується вищим ступенем експресивності чи
емоційною маркованістю. Враховуючи це, описані теорії мовного знака (білатеральна й
унілатеральна) дозволяють говорити, що мовний символ є все-таки тріадичним
утворенням. Це підтверджують приклади із гуморесок П. Глазового, у текстах яких
визначено, що символічними знаками є іменники зі зменшувально-пестливими суфіксами,
неологізми та розмовного стилю, а також і дієслова, що вживаються переважно в
розмовному мовленні.
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УДК 81’33
РОЛЬ РЕАЛІЙ У ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВІ
Кучеренко Юлія Евгенівна,
студентка ІV курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова
Одним з основних об’єктів лінгвокраїнознавства є реалії країни, мова якої вивчається.
За думкою Томахіна Г.Д. [5,c. 5], «реалії - це назви притаманні тільки певним націям і
народам предметів матеріальної культури, фактів історії, державних інститутів, імен
національних та фольклорних героїв, міфологічних істот та т.п.»
«Коротка лінгвістична енциклопедія» дає наступне пояснення реаліям: « Реалія – це
предмет, поняття, явище характерне для історії,культури,побуту, устрою того чи іншого
народу, що не зустрічаються в інших народах.
В
А.Н. Соболєва [3,c. 232],термін «реалія» позначає «побутові та специфічні
національні слова та обороти, що не мають еквівалентів у побуті, відповідно і у мовах інших
країн, і слів із національного побуту, котрих немає в інших мовах, тому що немає цих
предметів та явищ в інших країнах.»
Можна зробити висновок, що не дивлячись на підвищенну зацікавленність цією темою
в лінгвокраїнознавчій літературі, до сих пір ще не обрано єдиної точки зору. Більш того,
погляди на реалію дуже суперечливі та цей термін використовується різними авторами у
різних значеннях, що створює плутанину.
Ймовірно, аби надати ясності цьому питанню, деякі автори, такі як Толмачев,
намагаються уточнити данний термін, вживаючи на ряді з терміном «реалія» термін
«реалія-слово». Однак, термін «реалія» у значення «реалія-слово» достатньо закріпився у
перекладознавстві та лінгвокраїнознавстві, що не заважає йому існувати в предметному
значенні в інших науках. Варто відзначити, що реалія-слово співвідноситься з предметами
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не безпосередньо, а через особливу проміжну категорію – референт. Референт – це
предмет думки, відображаючий предмет або явище об’єктивної дійсності та утворюючий
той поняттійний зміст, з котрим співвідноситься дана мовна одиниця.
На думку Толмачева: «... в реаліях найбільш наочно проявляється близькість між
мовою та культурою: поява нових реалій в матеріальному та духовному житті суспільства
веде до виникнення реалій у мові, до того ж, час появи нових реалій можна встановити
досить точно, так як лексика чуйно реагує на всі зміни суспільного життя. Так, у російській
мові «дом отдыха» і відповідні до нього словосполучення з’явилися у 1921 році,
«субботник» - у 1919, «ударник» -1929, «целинник» - 1954-1955 рр..»
Слова, на позначення реалій у перекладознавстві та лінгвокраїнознавстві належать до
безеквівалентної лексики, що виявляється у процесі перекладу;вони не перекладаються на
іншу мову одним словом – перекладачам,як правило, доводиться пропонувати власні
описи або неологізми накшталт «надземка» - elevated railroad (за аналогією з «подземка»
[1,c. 80-84].
До числа реалій у лінгвокраїнознавстві відносяться події суспільного та культурного
життя країни, громадські установи, звичаї та традиції, витвори мистецтва і літератури,
громадських діячів, вчених, письменників, композиторів, та інших відомих людей країни або
регіону, явища природи, а також багато різних фактів, що виходять за рамки класифікації.
Реалії можна розділити на різні групи, залежно від того, яке поняття вони позначають;
вони можуть бути історичними, етнічними, побутовими і т. п. У зв’язку з цим існують різні
класифікації реалій, проте найбільш розгорнута класифікація реалій запропонована в
монографії С. Влахова та С. Флоріна [2,c. 72-73]. Вони виділяють предметну, часову та
місцеву класифікації реалій:
1.
Географічні реалії (назви об’єктів фізичної географії, в тому числі і метеорології;
назви географічних об’єктів, пов’язаних з людською діяльністю.
2.
Етнографічні реалії (поняття, що стосуються побуту і культури народу): 1.
побутові; 2. трудові; 3. найменування понять мистецтва та культури; 4. етнічні поняття; 5.
міра та гроші..
3.
Суспільно-політичні реалії (1. Поняття, пов’язані з адміністративнотериторіальним устроєм; 2. Найменування носіїв та органів влади; 3. Військові; 4.
Найменування організацій, звань, титулів, станів, каст)
Зовсім іншу класифікацію пропонує Г. Д. Томахін[5,c. 37-38], виокремлюючи із загальної
маси лексики ономастичні реалії, які, на відміну від звичайних власних назв, є завжди
національно забарвленими. До числа ономастичних реалій він відносить:
1. Географічні назви (топоніми), особливо ті, яким властиві культурно-історичні
асоціації (наприклад,Борзна).
2. Антропоніми – імена історичних особистостей, громадських діячів, учених,
письменників, діячів мистецтва, популярних спортсменів, персонажів художньої літератури
та фольклору. (наприклад: Катерина Друга)
3. Назви творів літератури і мистецтва; історичні факти і події в житті країни; назви
державних та громадських установ і багато іншого.
Спираючись на 2 способи класифікацій та проблематику реалій у лінгвокраїнознавстві
можна зробити висновок про те, що в літературі основним критерієм їх виділення є
семантичний фактор. До кінця не існує єдиної думки щодо реалій, тому ця тема є
актуальною і досі відкритою. Будучи словами з яскраво вираженою національною
специфікою, реалії представляють великі труднощі при перекладі.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ВИВЧЕННІ КУРСУ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
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Ключові слова: мережевий проект, мережевий сервер, ідентифікація, профіль,
інтерактивне навчання, проектна діяльність, інтеренет, інтерент-ресурси, сервер.
Проблеми:
1.Старіння інформаційної технології.
2.Правильний підбор матеріалу для використання
3.Переваги та недоліки використання такого типу навчального матеріалу.
4. Класифікація ЦОР
У статті розглядаються питання розробки практичних засад моделі навчально-виховної
системишколи на основі використання інформаційно-освітніх мережевих ресурсів.
Наведено приклади використання онлайн-ресурсів та надано пропозицій щодо
впровадження одержаних результатів у практику роботи у вищих навчальних закладів у
курсі англійської мови.
Актуальність данної роботи полягає в тому, що сьогодні Інтеренет замінив книги для
вивчання будь якого предмету як у школі, так і у вищих навчальних закладах. Не у кожному
Інтеренет ресурсі знаходиться достовірна інформація, тому це питання треба розглядати як
у загальному сенсі, так і глобальному ,виникає питання « Як знайти потрібний матеріал?»
Мета даної роботи - розглянути проблеми впровадження в освіту та освітній процес
сучасних форм і методів навчання на основі досягнень комп'ютерної техніки та
комунікаційних технологій у зв'язку зі зростаючою глобалізацією усіх сфер життя
суспільства, в тому числі і педагогічної науки і практики.
Перспективи використання результатів дослідження полягає в тому, щоб створити
ідеальний Інтерен — ресурс, для легкого використання у вивченні Англійської мови.
Інформатизація освіти в Україні - один із найважливіших механізмів, що зачіпає основні
напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові
перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Велика роль надається
методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним методам та програмам навчання.
Інтернетсьогодні – це засіб розповсюдження інформації, середовище співпраці та
спілкування людей, а також – це найбільша та найпопулярніша комп’ютерна мережа, яка
відкриває широкі можливості ефективного її використання в процесі здобуття знань.
Надання різноманітних освітніх послуг, навчальної інформації, відкриття широких
можливостей використання різноманітних ресурсів мережі Інтернет, включаючи дистанційні
курси, навчальні майданчики, онлайн-олімпіади і конкурси, бібліотеки, текстові сховища,

36

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2014: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ XІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

інтерактивні енциклопедії та словники, перекладачі, віртуальні музеї та виставки – все це
сприяє підготовці високоосвіченої комунікативної людини.
Електронні бібліотеки книг, електронні архіви та інші науково-просвітницькі ресурси в
останні роки стали дуже популярні і затребувані і в нашій країні, і в багатьох інших
державах, де сильні наукові традиції і при цьому для популяризації наукових знань широко
використовуються інформаційні технології. Кількість подібних сайтів неухильно зростає,
більше того, розкрутка сайтів подібної тематики дозволяє привернути до них увагу самих
різних читачів.
Електронні науково-освітні ресурси, відкриті для широкого мережевого доступу,
фінансуються, як правило, зі спонсорських пожертвувань. У ряді країн діють і національні
програми фінансування, зокрема, є вони в США, Японії та деяких європейських країнах.
При цьому бюджет кожної програми може доходити до декількох мільйонів доларів.
Електронні бібліотеки книг та інформаційних ресурсів затребувані, але не завдяки
величезним затрачуваним на них спонсорським грошам, наприклад, таким як контекстна
реклама сайтів видавничих будинків або книг-бестселерів. Дані ресурси живуть зовсім за
іншими законами. Їх мета – не заробляти гроші для свого власника, а акумулювати і
поширювати інформацію в електронному вигляді серед зацікавленої аудиторії. Електронні
книжкові бібліотеки у великій мірі сприяють збереженню наукової та культурної спадщини,
розвитку грамотності і знань, підвищують ефективність роботи і навчання в не залежності
від соціального статусу стедента.
У нашій країні перші розробки сайтів зазначеної тематики і спроби створення
електронних науково-освітніх ресурсів мали місце ще в середині 90-х років минулого
століття. В основному за подібні проекти бралися ентузіасти-аматори. Не дивно, що
ресурси в той час з’являлися стихійно і були не дуже високої якості. Державна підтримка
цієї галузі дозволила зараз досягти більш помітних результатів. У програми зі створення
електронних науково-освітніх ресурсів книг та підручників включилися провідні державні та
приватні ВНЗ країни, науково-дослідні інститути та освітні центри. На сьогодні перспектива
електронних ресурсів знань в Україні представляється досить оптимістичною, а чи так це
буде насправді, покаже лише час.
Висновок.
У системі освіти намітилось багато нових проектів, заснованих на широкому
використанні можливостей інформаційних і телекомунікаційних технологій. Але для
виконання основного завдання - забезпечення різноманітного безперервної освіти потрібна розробка нових концепцій, які забезпечують зміни на рівні парадигм. Така змінена
освітня система, в якій сучасні технології будуть зважено і розумно поєднуватися з
досягненнями педагогіки, надасть викладачам і студентів нові можливості та переваги: від
пасивного сприйняття навчального матеріалу до самостійної продуктивної діяльності; від
звітує навчання до дискусій та спільного творчого пошуку; від сухих балів до інтегрованої
оцінки розвитку особистісних якостей; від обмеженої допомоги обучаемому до
широкомасштабних освітніх послуг; від одного диплома до багатьох дипломів і
сертифікатів, що становить комплексний професійний портрет спеціаліста.
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СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТУ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ
КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ЗА ТЕМОЮ: КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ
КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ.
Майба Олена Володимирівна
студентка V курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова
Розвиток мови як динамічної системи нерозривно пов’язаний з проблемою
функціонування її одиниць, до яких, у першу чергу, відносяться лексичні та фразеологічні
одиниці як інструменти, призначені для виконання мовленнєвого завдання. Функціональний
підхід у сучасній лінгвістиці передбачає різносторонній опис мовної одиниці в реалізації її
синтагматичних і парадигматичних зв’язків у мовленнєвому спілкуванні.
Головним постулатом функціональної лінгвістики є положення про те, що мова
виступає інструментом, знаряддям, засобом, механізмом для реалізації людиною певних
намірів як у сфері пізнання дійсності, так і в актах спілкування. Семантика тісно пов’язана з
пізнанням. Вивчаючи семантику мови, ми вивчаємо структуру мислення. Семантика
лексичних одиниць переплітається з метафоризацією, наслідком якої є поява
метафоричних виразів [1, с.294]
Метафора є одним із способів відбиття мовної картини світу, універсальною
номінативною моделлю, яка виявляється на всіх рівнях мовленнєвої діяльності та її
продукту – тексту. Метафору розглядають не тільки як семантичний процес, але й як
когнітивний процес, як підґрунтя функціональних змін у мові сучасних українських та
американських публіцистичних текстів. Такий підхід допомагає висвітлити семантичні
особливості мовних засобів вторинної номінації [2, с.5].
Актуальність дослідження визначається сучасними тенденціями в галузі вивчення
метафори у світлі когнітивної теорії, дослідженням метафори під час розподілу її на види,
визначенням її місця та ролі в тексті і дискурсі.
У даній роботі проводились корпусні дослідження
концептів «Батьківщина»,
«Отчизна», «Родина», «Мotherland», «Fatherland» та варіативності їх застосування у
текстах трьох мов.
Робота здійснювалась з використанням методів дослідження, що включають: аналіз
мови метафори, синтез, порівняння, класифікацію, інтерпретацію.
Наукова новизна роботи полягає в практичному застосуванні теорії когнітивної
лінгвістики до мовних метафор, а саме у спробі визначити основні концептуальні
метафори, що охоплюють головні проблеми комунікативного впливу. Теоретична
значущість роботи визначається скоригованим підходом до вивчення семантики метафор.
Практична значимість дослідження полягає в тому, що результати цієї роботи можуть бути
використані в практиці викладання ряду дисциплін: стилістики мови, теорії та практики
мовознавства, лінгвістики.
Метафори як мовні вирази стають можливі саме тому, що існують в поняттєвій системі
людини. Через це був введений і обґрунтований термін поняттєва метафора або
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концептуальна метафора [4,с.15]. Ми живемо концептуальними метафорами, вони
супроводжують кожен наш день не лише в мові та мовленні, але й в мисленні та діях.
Концептуальна метафора стоїть на перетині знань між однією концептуальною областю та
іншою. Вона переосмислює явища одного роду в термінах явищ іншого роду.
Концептуальна метафора утворюється в результаті метафоричного мислення та
виявляється на всіх рівнях мовленнєвої діяльності суспільства. Відповідно, аналіз окремих
груп слів- концептів дозволяє виявити ті поняття, які є найбільш значущими для окремого
етносу або лінгвокультурної спільноти [3, с.21].
Аналіз фактичного матеріалу надав можливість отримати
кількісні
дані, що
ілюструють продуктивність слів – контекстів « Батьківщина», «Родина», «Motherland ».
Дослідження словникового змісту слів - концептів здійснювалось на основі даних про їх
асоціації.
Порівняльний
аналіз
концептів «Батьківщина», «Родина» , «Motherland »
у
відповідних мовах, проведений в понятійному, образному й ціннісному аспектах, дозволяє
зробити такі висновки: 1) концепти «Батьківщина», «Родина» , «Motherland» мають
найбільшу подібність в понятійному аспекті, що свідчить про збіг результатів раціонального
осмислення даного феномена навколишнього світу у словянському й англомовному
співтовариствах; 2) образний аспект
українського та російського концептів значно
багатший, ніж аспект англійського концепту; 3) ціннісний аспект усіх концептів
можна
представити як багатопланову структуру, де виявляються такі «нашарування»:
Батьківщина: країна, земля, держава, пісні, мати, спадщина від батьків;
Родина: отечество, страна в которой человек родился, Россия, природа, родина моя;
Motherland: the land of one's ancestors, one’s native soil
4) динаміка розвитку англійського концепту інша, в слові «Motherland» занадто багато
патетики, тому перевага віддається більш «камерним» і «домашнім» «England» і «Home»;
5) в ціннісному аспекті український, російський та англійський концепти пов'язані з сферами
духовно-морального і естетичного; про це свідчить те, що найважливіші ціннісні орієнтири в
структурах концептів збігаються.
Проведене дослідження говорить про те, що формування в англійській, українській та
російській мовах поняття батьківщина пов’язано з історичним процесом виникнення нації як
особливого політичного організму. У творах російських та українських письменників
простежується властивий для їх національного характеру зв'язок людини і рідного дому,
туга за місцем народження. Вони більш схильні до патетичного вираження патріотизму, їх
громадянськість більш афектована, що призводить до досить частого вживання слів
батьківщина, вітчизна. Однак наведені вище приклади підтверджують, що при перекладі ці
поняття не завжди адекватно співвідносяться з англійським оригіналом і їх невиправдане
застосування веде до певного спотворення сенсу.
Англійцям властиво більш стримане вираження своїх емоцій. Любов до батьківщини
для них - почуття приватне і розмите, про що свідчить рідкісне звернення до цих понять у
літературі, відсутність частого вживання самого слова в текстах. Для російського
менталітету характерно постійне співвіднесення себе зі своєю батьківщиною, постійне
звернення до нього, вербальне вираження своїх почуттів.
Опис прикладного продукту. Для даного дослідження за допомогою програми uCoz
було створено веб - сайт під назвою « Концептуальна метафора як засіб комунікативного
впливу». Продукт складається з головної сторінки та розділів: Що таке «концептуальна
метафора », словниковий аналіз концептів « Батьківщина », «Родина», «Мotherland», та
варіативність їх застосування у текстах трьох мов. Сторінка має зручний інтерфейс та не
перевантажена додатковими матеріалами. У першому розділі надається основна
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теоретична інформація для ознайомлення студентів з темою, яка наочно доповнена
схемами метафоризації. В другому розділі представлений словниковий аналіз з наочними
фреймами, в яких узагальнено особливості концепту « Батьківщина », та наведені
приклади, які їх підтверджують. Після кожного розділу знаходяться питання та комплекс
практичних завдань для перевірки отриманих знань.
Цей комп’ютерний продукт є додатковим методичним матеріалом, який створений
переважно для студентів курсу « Когнітивна лінгвістика», а також для науковців, які
проводитимуть дослідження на цю тему.
Таблиця 1. Фрейми концептів «Батьківщина», «Родина» , «Motherland »

Батьківщина

Країна з її
громадянами
Держава, герб, гімн,
жовто-блакитний
прапор, калина,єдина

Місце зародження,
походження
Край батьків, своя
сторона, дім, земля,
ліси, мама, ненька

Спадщина від
батьків
Рідний край,
народні костюми,
хліб

Родина

Отечество, родная
страна

Место рождения,
происхождения

Место, давшее комуто приют

Любовь к родине,
отчизна, патриот, милый
край, береза

Мать моя

Дом

One’s native land

Homeland,
hometown, one’s
native soil, birthplace

Motherland

The land of one's
ancestors

The old country, mother
country
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A country considered as the
origin or source of
something.

Realm, country of origin

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2014: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ XІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Список використаних джерел
1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику: Учебное пособие. – М.: Эдиториал
УРСС, 2001. – 360 с.
2. Блэк М.. Метафора // Теория метафоры: Сборник: Пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз.
– М.: Прогресс, 1990. – с. 5-32.
3.
Бондаренко
И.В.
Что
лежит
в
основе
концептуальных
метафор?
/
И.В.Бондаренко//Когнитивно-коммуникативные аспекты филологических и методических
исследований.– Калининград : Изд-во Калин. гос. у-та, 2001– с.21
4. Дудченко М.Н. Поэтическая метафора и способы ее воссоздания в украинских
стихотворных переводах (на материале украинских стихотворных переводов англоязычной
поэзии) : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук
спец. 10.02.04
«Германские языки» / М. Н. Дудченко. – К., 1974. – 31 с.

УДК 811.161.2’373:659.131:159.9.072.533
АСОЦІАТИВНІ ЕФЕКТИ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЛЕКСЕМ ЯК МАРКЕРІВ ВПЛИВУ
(НА ПРИКЛАДІ ДРУКОВАНОЇ РЕКЛАМИ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ)
Мельникова Вікторія Сергіївна,
студентка V курсу
Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
Сьогодні кількість комерційної реклами дедалі більшає. Внаслідок цього вона має
високий потенціал сугестивного впливу, тому актуальним є вивчення впливових елементів
комерційного рекламного дискурсу з метою екологічної корекції зазначених дискурсів. Цим
питанням займаються Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кутуза, В. Н. Панкратов, В. В. Різун, І. Ю.
Черепанова та ін.
Об’єктом дослідження є друкована комерційна реклама косметичних засобів.
Предметом – впливові елементи Мілтон-моделі в комерційній рекламі косметичних
засобів. Метою роботи було перевірити відповідність кодування та декодування
сугестивних елементів Мілтон-моделі за допомогою аналізу її асоціативного потенціалу,
визначити приналежність асоціацій до лексико-семантичного поля «косметика». В процесі
роботи ми виконали такі завдання: 1) розглянули поняття рекламного дискурсу; 2)
дослідили специфіку комерційної реклами; 3) виокремили сугестивні ознаки комерційного
рекламного дискурсу; 4) виявили елементи мета- та Мілтон-моделей як впливових
домінант у комерційному рекламному дискурсі; 5) провели вільний асоціативний
експеримент з метою виявлення збігу кодованої та декодованої інформації.
Одним із різновидів впливу, що активно вживається в комерційній рекламі, є
нейролінгвістичне програмування, витлумачене як найбільш складна форма сугестії, котра
досягається шляхом довгого та кропіткого підбору "ключа" до підсвідомості сугестанта [6:
412]. Як такий "ключ" використовується спеціально сконструйований впливовий текст, що
містить найбільш вагомі слова й вислови для суб’єкта впливу [6: 412].
Вченими Р. Бендлером та Дж. Гриндером було виділено дві провідні впливові моделі
нейролінгвістичного програмування: мета- та Мілтон-моделі мовлення [2: 153], де
метамодель – модель мови, яка визначає ті лінгвістичні елементи поведінки, що
уможливлюють непрозорий сенс комунікації за допомогою процесів викривлення, упущення
та узагальнення [3: 235]. Дзеркальним відображенням метамоделі є Мілтон-модель, що
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скерована на підсвідомість [див. 5: 148] й представлена реченнями, які насичені великою
кількістю упущень, викривлень й узагальнень [3: 235]. До процесу упущення належать
неспецифічні іменники, прикметники й дієслова, порівняння, судження та номіналізації [2:
155]. Процес узагальнення представлений універсальними квантифікаторами й
модальними операторами можливості / необхідності. До процессу викривлення належать
такі елементи: комплексна еквівалентність, пресупозиції, явища причини та наслідку
(каузативні компоненти) й «читання думок» [2: 168].
Проаналізувавши тексти друкованої реклами косметичних засобів за 2014 рік (журнали
«Единственная», «Отдохни», «Oоps», «Joy», «Натали», «Pink») на наявність елементів
Мілтон-моделі, ми дійшли до висновку, що найактуальнішим є використання саме
неспецифічних лексем (іменників і прикметників) як впливових маркерів. Неспецифічні
іменники / прикметники – це абстрактні іменники / прикметники, які мають двобічну
семантику та можуть по-різному тлумачитись. Цей ефект базується на суб’єктивному
ставленні реципієнта до позначуваного явища (краси, свободи), зазвичай ідеалізованого, та
перенесенні цього ставлення у текст рекламного повідомлення [3: 237]. Отже, нами
виокремлено такі неспецифічні лексеми, які наявні в текстах реклами: захист, здоров’я,
краса, мода, молодість, смак, успіх, якість, бездоганний, неймовірний, оригінальний,
професійний, революційний. З метою виявлення асоціативного потенціалу неспецифічних
лексем як впливових маркерів був проведений вільний асоціативний експеримент, який дає
змогу виявити збіг кодованої та декодованої інформації, визначати суб’єктивні семантичні
поля, де прогнозованість асоціативних зв’язків значно розширює можливості впливу на
аудиторію, підсилюючи емоційний вектор [4: 236-237].
У процесі експерименту респондентам було надано анкети, де потрібно було вказати
вік, стать, освіту чи напрям діяльності та рідну мову, а також запропоновано записати 1-2
асоціації, які першими спадуть на думку при прочитанні вищевказаних неспецифічних
лексем. Респондентами стали 40 осіб чоловічої та жіночої статей (32 жінки та 8 чоловіків)
віком від 18 до 40 років, де з неповною вищою освітою – 28 осіб та з вищою (економічною,
юридичною, філологічною, математичною, медичною тощо) – 12 осіб. 25 осіб вказали
рідною мовою російську, 15 – українську. У анкеті було вказано, що асоціації бажано
подавати українською мовою. Розглянемо найцікавіші з отриманих результатів
На лексему-стимул «здоров’я» респонденти надали такі асоціації: спорт (6), лікарня
(5), міцне (4), лікарі (3), батьків (2), краса (2), медицина (2), молодість (2), сила (2) тощо.
Відзначимо, що не належать до лексико-семантичного поля «косметика», тобто мають
слабкий асоціативний зв'язок з косметичними засобами – 40 лексем, які становлять 60% із
загальної кількості поданих реакцій.
Найбільш частотними асоціаціями на стимул «краса» виявились такі: врода (4),
природа (4), обличчя (3), весна (2), внутрішня (2), волосся (2), дівчина (2), жінка (2), коса
(2), крем (2) тощо. Отже, не належать до лексико-семантичного поля «косметика», мають
слабкий асоціативний зв'язок з косметичними засобами – 40 лексем, а саме 56%, із
загальної кількості поданих реакцій.
На лексему-стимул «бездоганний» опитувані надали такі асоціації: ідеальний (4),
вигляд (3), смак (3), вишуканий (2), гарний (2), людина (2), перфекціоніст (2), посмішка (2),
стиль (2), чудовий (2), якісний (2) тощо. Відзначимо, що не належать до лексикосемантичного поля «косметика», тобто мають слабкий асоціативний зв'язок з косметичними
засобами – 25 лексем, які становлять 37% із загальної кількості поданих реакцій.
Найбільш частотними реакціями до стимулу «неймовірний» були такі: подія (4),
чудовий (3), вражаючий (2), захоплення (2), людина (2), пейзаж (2), правда (2) тощо. Отже,
не належать до лексико-семантичного поля «косметика», мають слабкий асоціативний
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зв'язок з косметичними засобами – 39 лексем, а саме 57%, із загальної кількості поданих
реакцій.
Отже, пласт неспецифічної лексики мета- та Мілтон-моделей НЛП є найбільш
уживаним у сучасній комерційній рекламі косметичних засобів, але, при вивченні його
асоціативного потенціалу було виявлено, що, за загальними підрахунками результатів
дослідження, він на 57% не є дієвим. Тому при створенні реклами косметичних засобів
необхідно більш ретельно добирати лексеми, щоб була наявною відповідність кодування та
декодування сугестивних елементів Мілтон-моделі за для того, щоб вони були впливовими.
Це питання потребує детального вивчення та удосконалення.
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УДК 621.658
THE EFFECT OF FOREIGN LANGUAGE STUDY ON THE PROFESSIONAL
FORMATION OF FUTURE ENGINEERS
Mikhaylova A.G.
Sevastopol state university
In the process of higher education system globalization the necessary condition for the
professional mobility of students is the knowledge of foreign languages. Thanks to the foreign
language knowledge students have the opportunity to broaden their horizons and to develop
personal qualities and professional skills that solves one of the goals of education – one of
harmoniously and fully developed personality.
Globalization in engineering education and research is a reality nowadays. A well-educated,
intelligent and creative person of future specialist is certainly to be able to effectively
communicate in non-native speaking technologies and to be able to be promoted in their career.
English is of particular importance for engineering students as it is the key to science, technology
and commerce and English is considered to be the language of the future. Students are sure that
English is an essential requirement in getting highly-paid job, which enable them to read
instruction materials, industrial imported goods, equipment, machines more further to
communicate with foreign colleagues due to their daily work requirement. It is very important to
investigate engineering students’ motivation and attitude towards learning English. That’s why it
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is necessary to create a good learning atmosphere. New methods can guide the students to learn
more, meaningful and successful.
Nowadays it is still urgent to discuss what to teach and how to teach a foreign language
taking into account the objective social and professional needs of future specialists. That’s why it
is necessary to use such learning techniques that would help students to develop not only the
knowledge but also student’s professional creative skills. In our opinion, the acmeological
approach is the best choice, because students have the possibility to learn both academic
material and develop interpersonal skills.
The approach to the organization of educational process when the mastering with foreign
language determines the quality of professional training of future specialist is developed in the
investigations by Bulgakova D, Domashnev A, Mirolubov A. One of the most perspective
decisions of these problems is a training process formation with the support of acmeology theory
(Ribnikov N, Bodalev A, Ananev B, Derkach A, Kuzmina N, Zimnyaya I and others). Psychology
and pedagogical bases of professional knowledge formation of abilities and skills of the future
engineer of double competence was investigated by Arakin V, Zimnyaya I, Leontyev A, Passov
E, Salomatov K, Folomkina S, Shatilov S, Nobel A and others.
The theoretical analysis showed that the question about the formation of professionalcreative skills of future engineers during the process of foreign language mastering is very actual.
Besides in the pedagogical theory and practice the acmeological potential of foreign language in
the professional becoming of engineering students has not researched yet. We saw that the
realization of acmeological approach to develop students’ professional creative skills in modern
scientific literature with a help of English language classes hasn’t considered yet.
That’s why the purpose of this article is to analyze the benefits and perspectives of the
professional formation of future engineers during foreign language learning.
We would like to say that realization of аcmeological approach will provide a strengthening of
professional motivation of future engineers, a stimulation of their creative potential, a revelation
and a fruitful use of personality resources for the achievement of success with professional
activity. The future engineer must have such abilities that will help him operatively to react on
constantly changing social and professional situations: versatile open mind, helping to accept
new views, ideas in the life; ability to realize a freedom of choice; ability to estimate the
possibilities, knowledge objectively.
Teaching English to technical departments has its specifics in each university, having certain
basic elements in common. Teaching technical English combines both subject matter and
English language teaching. Such a combination is highly motivating because students are able to
apply what they learn in their English classes to their main field of study. Knowledge is not
something that can be written on “empty slate” in student’s brain [1, p.18].
In order to maintain students’ interest to studies it is necessary to introduce new types of
activities. We think that it’s important to include into work with technical texts not only reading,
translation, audition and learning new words, but also interactive activities, animations, diagrams,
project works, conferences, methods of TRIZ, ARIZ, brainstorming and so on. The main idea of
TRIZ is to use a combination of techniques and physical effects that are combined in the
standards for the main mass of the standard of inventive problems. Algorithm of inventive
problem solving (ARIZ, the method of the hydrographic system of Altshuler) consists in the
following. The definition of the method: the algorithm (program) of inventive problem solving,
containing a clear sequence of actions in the search for new technical solutions, is used to
analyze and solve non-standard tasks and information, to generate new rules of transformation
and synthesis of technical systems.
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The advantages of the method: the method can be successfully used to solve non-standard
problems; has given sequence of procedures and techniques to achieve (decisions) of the task.
Disadvantages of the method is an increased level of complexity [2]
The main features of the method of Brainstorming (brainstorming).
The method definition: collective creative method of generating an unlimited number of ideas
deferred their criticism and analysis. The idea of the method: the collective search for ideas, in
which the process of generating ideas posted in time from the process evaluation (criticism). The
advantages of the method: high efficiency, the method is easy to learn, quite versatile, has a wide
area of possible applications. Disadvantages of the method: the difficulty of use in the solution of
highly specialized tasks[3].
It is certainly very difficult to teach students foreign language for specific purposes when they
are in their first year of study and do not have enough knowledge in their major in their native
language. That’s why it is necessary for teacher to use different acmeological techniques.
Students work together having the possibility to learn both academic material and develop
interpersonal skills. They learn to deal with conflict. Other learning techniques are:
1) Project work.
2) Presentation and discussion.
3) Role play.
4) Conferences.
In conclusion it should be noted that teaching of special subject in English requires the
development of new approaches to teaching technical English and development professionalcreative potential. To be competitive in this field it is necessary to include into work with
specialized texts not only reading, translation and memorizing words, but also interactive
activities, presentations and conferences. Students who want to undertake this method in their
classroom must be prepared for collaborative approaches and face-to-face interaction because
only thorough planning and preparing, a high level of trust, and commitment to their joint effort
can help them realize their “individual accountability” [4] and make their English learning effective
and beneficial for them.
Consequently, an acmeological approach to the development of student’ professionalcreative skills will not only offer an alternative methodology, but it will increase learners’ language
competence, cultural awareness and communicative skills.
References
1. Atwater, M. Using energy. Teacher’s planning guide. New York: MacMillian/McGraw-Hill
school publishing company, 1993, 134 p.
2. Shustov M. A. Methodological foundations of engineering and technical creativity., Tomsk:
Publishing house of Tomsk. polytechn. University, 2010, 78 p
3. Heuristics: guidelines for the creative solution of technical problems / Comp. R. B. Amines, E.
P. Voronin, V. A. Mikhailov, S. N. Sergeev, A. Y. Sokolov, Chuvash. University, Cheboksary,
2000, 60 S.
4. Dove M. and Honigsfeld A. ESL Co-teaching and collaboration: opportunities to develop
teacher leadership and enhance student learning / M. Dove, A. Honigsfeld // TESOL Journal,
March 2010, Issue 1.1.

45

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2014: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ XІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

УДК 81’276.3
КОНФЛІКТ КУЛЬТУР ВСЕРЕДИНІ ОДНІЄЇ МОВИ
Мочалова Наталія Степанівна
старший викладач кафедри «Прикладної лінгвістики»
Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова
Значний розвиток технологій та поширення інформації сучасними засобами ЗМІ та
комунікації значно впливає на неоднорідність розвитку суспільства. Зміни торкаються
зникнення певних явищ в об'єктивній реальності призводять до зменшення частоти
використання мовних одиниць, які називають їх, зміни їхнього стилістичного забарвлення,
особливостей вживання, навіть до їхнього зникнення з мови, тобто змінюються норми мови.
Змінам піддається і ставлення людей до різних речей, щось, що було звичним, стає
застарілим, щось втрачає актуальність, звідси – зміна норм суспільства і культури. Ці зміни
пов'язані між собою, так як мова не може залишатися незмінною, якщо змінюється культура
і світорозуміння народу-носія.
Прийняття цих змін однією частиною суспільства і відкидання іншою призводить до
конфлікту культур, причиною якого є культурний бар’єр та культурні помилки [1, c. 68].
Як показує практика, конфлікт культур можливий не тільки при контакті двох різних
культур, а й, як результат зіткнення поколінь чи різних суспільних груп всередині однієї
культури, однієї мови. Конфлікт культур всередині однієї мови і культури набагато більш
гостра проблема, так як масові контакти представників різних культур на побутовому рівні
відбуваються рідше і в них залучена менша кількість людей, отже, для одного народу
внутрішній конфлікт культур серйозніший. Так як носії мови сприймають свою рідну мову як
щось невіддільне від життя, від них самих, як дихання, на думку проф. С.Г. Тер-Минасової,
то багато людей просто не помічають цього конфлікту.
Звичайно, на поверхні конфлікту культур всередині однієї мови знаходиться той його
вид, котрий прямо виражений у мові. Події зими 2013-2014 року, котрі принесли значні
потрясіння в українське суспільство і котрі продовжуються й досі, висунули питання
розділення чи об’єднання українців за мовною ознакою. Все більше людей вважають за
потрібне висловлюватись українською мовою в публічних чи приватних висловлюваннях, в
соцмережах, вивчати українську мову та спонукати інших до її вивчення. Так як мовне
питання стало офіційною причиною конфлікту на Сході України, в українському суспільстві
сформувались не лише групи та об’єднання ініціативних громадян, котрі поширюють
українську мову, волонтерів, котрі навчають її всіх бажаючих, але й такі, як ГО «РУН»
(російськомовні українські націоналісти), котрі активно діють в російськомовному Інтернетпросторі. У зверненні цього громадського об’єднання до президента РФ висловлена суть
конфлікту всередині російськомовного суспільства, до якого належить і значна частина
українців: «То, что все украинцы умеют говорить по-русски, а многие делают это
постоянно, не означает, что они с вами говорят на одном языке» [2].
Такі серйозні потрясіння в суспільстві є причиною зміни ставлення до української мови
як державної та як фактора, що відокремлює групу людей, що поділяють спільні цінності,
причиною появи конфлікту такого типу всередині однієї мови. Це твердження виходить із
розуміння культури як сукупності духовних цінностей і норм, що притаманні великій
соціальній групі, спільноті, народу чи нації [3, с. 36]. Відтак, можемо говорити про конфлікт
культур всередині однієї мови, спричинений протиріччями між поколіннями та соціальними
групами.
Зміни в суспільстві завжди відображаються у мові. В середині 2000-х в
російськомовному сегменті Інтернету поширився «олбанскій язик», який навіть отримав
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увагу дослідників-мовознавців і викликав занепокоєння людей, котрі вважали його загрозою
розвитку й чистоті російської мови.
Зараз в українській мові активізувалось подібне явище – бойовий суржик, який спочатку
використовували «резиденти» рєпка-клубу (repka.club), і який згодом поширився на
український сегмент Інтернету в основному в соціальній мережі Фейсбук та блогах.
Дописувачі таких блогів та споживачі контенту, написані цим бойовим суржиком, –
переважно люди середнього віку, вихідці з українських сіл або люди, які мають тісний
зв'язок із селом, від народних депутатів, журналістів та викладачів до працівників сфери
обслуговування.
Подібно до «олбанського язика», бойовий суржик має свою соціальну функцію і
«найбільший вклад у еволюцію цього беспрецедєнтного в міровом язикознанії явлєнія
вносять в першу чергу ті громадяни, які ідеально володіють вишуканою українською, а в
смысле безукоризненности владения русским языком способны посрамить любого
российского поцреота». Відтак, бойовий суржик став соціолінгвістичним феноменом, котрий
позначив появу й розвиток найбільшого сучасного конфлікту культур всередині однієї мови
[4].
Бойовий суржик зазнає критики як людей, котрі не поділяють поглядів його адептів, так
і людей, котрі вбачають у ньому потенційну загрозу літературній українській мові. Л.
Масенко називає його «скаліченою мовою» [5]. Є й такі думки, що суржик не можна
трактувати лише як хворобу української мови, а як живе мовлення об’єктивно існуюче в
сучасному суспільстві, а відхід від нього в бік раціонально оформлених правил та вимог
літературної мови є шляхом до космополітизму та втрати національної ідентичності.
Проте, бойовий суржик, як зазначають його найактивніші прихильники – блогери
Вчоний кіт Мурзік Васильович, сільський аналітик Свирид Опанасович та інші, виконує в
сучасному суспільстві важливу роль – він є ресурсом трансляції власних думок та
переживань, засобом донесення до українців окрім сухих офіційних новин інформації, яка
втішить і відволіче, попередить паніку, дасть поживу для роздумів [6]. У такій ситуації та за
таких умов суржик переходить в іншу категорію соціолінгвістичних явищ, котрі не лише
виражають зміни суспільства й суспільної думки, але й спонукають людей відповідати
статусу користувача суржиком і літературною мовою, розмежовувати ці два явища.
Окрім такого гостросоціального конфлікту культур, всередині однієї мови можуть
існувати ще й інші види конфліктів. Перший підвид такого конфлікту культур - конфлікт між
людьми різних поколінь. Вже став хрестоматійним приклад з класичною літературою,
читання якої приводить в подив у сучасного читача, який не розуміє значення багатьох слів,
що вимагають докладних коментарів. Крім класичної літератури, подібне непорозуміння
спостерігається у молодих людей з приводу прислів'їв і приказок, які заслужено є золотим
фондом культури. Сучасна молодь 17-18 років часто не розуміє значення прислів’їв, котрі
були зрозумілими і звичними для їхніх батьків. Біда сама не ходить, З вовками жити - пововчому вити, Своя сорочка ближче до тіла, Порожня бочка голосніше гримить, Міцне
слово кісток не ламає і багато інших прислів’їв викликають труднощі при розумінні й
відповідно при зіставленні їх з прислів’ями інших мов.
Молодше покоління не розуміє, а відтак і не поділяє тих культурних цінностей, які були
основою виховання їх батьків, які не переймає ті культурні поведінкові моделі, що
визначали дії їхніх предків, робили їх частиною культури. Також технічний прогрес,
глобалізація, доступ до Інтернету посилює конфлікт поколінь, зв'язок між ними
розривається. Звичайно, в нашій культурі все не так суворо, як, наприклад, в країнах, де
багато емігрантів з інших мов і культур, де онуки, котрі народилися і виросли в іншому світі,
потребують допомоги перекладача для спілкування з бабусями і дідусями. Але такий стан
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речей шкодить єдності суспільства, збереженню і розвитку його культури, а з нею і мови.
Підтвердженням тому служить величезна кількість запозичень з інших мов, в основному,
англійської, які зрозумілі людям молодше 30-35 років, але можуть поставити в глухий кут
людей старшого віку. Запозичення ж культурні, що відбуваються через поп-культуру,
фільми, пісні, шоу, так само можуть стати причиною нерозуміння між молоддю і людьми
старшого віку. Уявлення про добро і зло, сформоване у молодого покоління під таким
впливом, розмитість кордонів добра, надання злу романтичних рис зараз простежується в
кіно- та теле-продукції.
Другий підвид внутрішньомовного конфлікту культур – це конфлікт сервісу, тобто
непорозуміння між людьми, чия поведінка формувалося під впливом роботи в міжнародних
компаніях, і споживачами. Наприкінці 80х - початку 90х рр., люди, що працювали у філіях
іноземних компаній, були збентежені необхідністю посміхатися клієнтам, так для багатьох у
той час посмішка незнайомої людини була чимось незвичним і навіть дивним. Зараз
ситуація змінюється, але все ж часто люди, котрі ніколи не бували закордоном або люди
похилого віку дуже бентежаться або навіть негативно сприймають посмішку
обслуговуючого персоналу або активність консультантів в магазинах, які відразу ж
підходять з питанням «Чим Вам допомогти?». Цей же конфлікт діє і в зворотному напрямку,
коли продавці в магазині після такого питання, отримавши відповідь «Дякую, я лише
дивлюся», відразу втрачають доброзичливе вираз обличчя і починають ігнорувати питання
клієнтів або відкрито намагаються позбавитися від них. На жаль, бувають і кричущі
випадки, коли в магазині одягу відомого бренду продавець починає коментувати вибір
одягу клієнтом або робити зауваження з приводу фігури. І зовсім уже незрозумілим
залишається поведінку навіть молодих працівників державних лікарень і поліклінік, пошти і
банку, які часто поводяться в найгірших радянських традиціях, переймаючи таку іноді
відверто хамську манеру від старших колег.
Третій підвид внутрішньомовного конфлікту – конфлікт культурно-поведінковий або
освітньо-поведінково-мовленнєвий. Такий конфлікт трапляється, коли люди з одного або
подібного оточення і рівня виховання на деякий час переривають зв'язок і зустрічаються
вже зміненими під впливом освіти і нового оточення. Перехід на інший «рівень», здобуття
вищої освіти, розширення кола інтересів і зміна пріоритетів дозволяє людям вийти за межі
містечковості, яку, як одну із найнегативніших рис української ментальності, розкритикувала
О. Забужко (http://exlibris.org.ua/zabuzko/r06.html).
Конфлікт культур всередині однієї мови не менш серйозне явище, ніж конфлікт культур,
він здатен як нашкодити суспільству, поглибити існуючі суперечності між поколіннями,
соціальними групами чи окремими людьми. Подолання такого конфлікту – справа всього
суспільства, досягти його можна якісною, цілеспрямованою освітою, що розвиває в
молодих людях уміння вчитися, мислити, зіставляти, робити висновки, бути допитливими,
шукати і знаходити інформацію, вживаючи її для саморозвитку, самовиховання. А головне почуття відповідальності за збереження і примноження багатства своєї культури і престижу
мови.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ ДЛЯ СЛОВАРЯ СЛОВАРЯ К
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ»
Мырадова Гульбахар Човдурова,
студентка ІV курса спецыальности «Прикладная лингвистика»
Национального университета кораблеблестроения им.адм. Макарова
Актуальность темы обусловлена необычайным подъемом лексикографической
деятельности в конце 1990-х гг. и в начале XXI века,что проявилось в выпуске большого
количества словарей. Этот факт явился следствием сильного изменения общественнополитической, экономической, культурной концепций жизни общества, расширения
международных связей, внедрения компьютерных технологий, что привело к
значительным изменениям в словарном составе русского языка, появлению массы
неологизмов, изменению значений существующих слов. Языковые трансформации нужно
было фиксировать в новых лингвистических словарях.
Цель работы заключлючается в определении особенностей отбора языковых единиц
для учебных словарей. Для достижения поставленной цели необходимо выявить подходы
и критерии составления учебного словаря к дисциплине «История лингвистических
учений».
Учебные словари характеризуются четкой дедактической направленностью (в отличие
от академических словарей), которая отражена и в их назначении они создаются
специально для лиц, изучающих какой-либо язык, их объем меньше, по сравнению с
большими словарями, а главное в их ориентации на определенное учебное заведение и
этап обучения (цели изучения, уровень знаний изучающих его, их возраст). В современной
учебной лексикографии четко проявляется одна существенная тенденция, которая состоит
в том, что словарь должен быть не просто сокращенным вариантом обычного словаря, но
должен иметь особую концепцию, быть именно учебным словарем, то есть быть как
средством обучения узкого профиля или языку, так и средством ознакомления с
окружающим миром, стоящим за словами. Отбор лексического материала в учебный
словарь это, прежде всего, ограничение объема. Ограниченные возможности памяти и
способность слов вступать в большое количество комбинаций определяют границы
объема словаря, достаточного для осуществления коммуникативной функции.
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Существует множество подходов к отбору языкового материла для создания учебных
словарей. А.А. Залевская описала три основные подходы. Рассмотрим их.
1. Эмпирический подход основан на личном опыте методиста, автора учебника,
преподавателя. Как правило, личный опыт позволяет правильно определить лексический и
грамматический минимум лишь на начальном этапе обучения. В дальнейшем опыт
преподавателей, авторов учебников, методистов не совпадает.
2. Лингвистический подход включает в себя семантические, грамматические и
стилистические критерии, а именно:
- критерий сочетаемости слова является важным, так как расширение лексической
базы обучаемых происходит за счет способности слова сочетаться с другими словами;
- критерий многозначности предполагает выделение тех единиц, которые могут
обозначать несколько предметов или явлений действительности;
- критерий семантической ценности подразумевает отбор наиболее важных понятий;
- критерий стилистической нейтральности исключает использование диалектизмов,
сленга, архаизмов и др.;
- критерий словообразовательной ценности означает включение слов, дающих
большое число производных лексических единиц;
- критерий строевой способности требует включения предлогов, артиклей, союзов,
вспо- могательных и модальных глаголов.
3. Прагматический подход исходит из требований общения на иностранном языке,
следовательно, критериями отбора языкового материала являются:
- критерий частотности. Он лежит в основе отбора языкового материала, так как
понятно, что самые необходимые слова или грамматические структуры встречаются чаще
остальных. Однако таким образом можно выделить лишь первые несколько сотен слов,
далее частотность становится примерно одинаковой;
- тематический критерий. Он предполагает, прежде всего, определения тем, по
которым отбирается языковой материал. Естественно, выбор тем зависит от цели
обучения. Тематический критерий дополняет критерий частотности;
критерий употребительности, который учитывает семантическую и
словообразовательную ценность, стилистическую нейтральность, сочетаемость, строевую
способность, многозначность;
- критерий описания понятий предполагает отбор слов, которые могут описать
значение слова, а также могут служить синонимам другим словам;
- критерий исключения синонимов предусматривает выбор только наиболее
употребительного стилистически нейтрального слова из ряда синонимов;
- критерий прозрачности исключает те явления, которые могут быть понятны по
аналогии, из контекста и т.д
В учебном словаре к дисциплине «История лингвистических учений» будет
использоваться комплексный подход,так как каждый из трех названых подходов является
целесобразным и дополняет другие.Эмпирический подход базируется на опыте автора,т.е
студента-иностранца, следовательно этот подбор предполагает отбор лексики на его
усмотрение. Учебный словарь включает в себя семантические и
грамматические
критерии, в этот случае будет актуален лингвистический подход. Для того, что бы
большенство слов пригодились студенту-иностранцу в общении нужен парагматический
подход.
Принцип функциональности представляет собой отбор таких единиц, которые
способствуют превращению языка в речь. Следующий этап- это отбор таких единиц,
которые позволяют единицам языка взаимодействовать. Затем грамматические структуры,
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которые оформляют речевое произведение как предложение. И, наконец, необходимость
в замещающих словах,тоесть синонимы.
Принцип
коммуникативности
предполагает
не
только
устойчивость
и
воспроизводимость отобранных единиц, но и их способность организовывать и
поддерживать общение.
Принцип системности применим к отбору лексики и грамматики. Наиболее
эффективен он при отборе лексического материала.
Особый интерес представляет отбор лексического материала. Кроме минимума
общеупотребительной лексики для выполнения требований программы следует
определить терминологический минимум, который обеспечит понимание при чтении
оригинальной научной литературы и ведение беседы по специальности. Лексические
единицы, входящие в словарь, должны составлять ядро терминологической системы и
создавать большой потенциальный лексический запас, основанный на способности
самостоятельной семантизации незнакомых терминов на базе известных основ и
словообразовательных моделей.
Для того чтобы выполнить все присущие учебному словарю функции, мы поставили
перед собой требования, которым должен отвечать наш учебный словарь к дисциплине
«История лингвистических учений» :
- разнообразность лексического состава (единицами словаря могут быть однородные
объекты (слова,словосочетания и союзы), полнозначные слова,служебные слова;
- краткость (лексика словаря должна по возможности кратко содержать наиболее
информативную, значимую лексику);
- равномерность описания (объекты лексикографического описания должны быть
проанализированы с одинаковой степенью подробности, равномерно);
- перевод слов осуществлялся по принципу целесообразности, как на английский, так и
на туркменский языки;
- быстрота и легкость нахождения необходимого лексического объекта и получения
необходимой информации.
Для учебного словаря к дисциплине «История лингвистических учений» чрезвычайно
важной проблемой стал отбор лексики. Четкая система критериев отбора лексики была
разработана в трудах Л.В. Щербы, И.В. Рахманова, П.Н.Денисова, В.В. Морковкина, Ю.А.
Сафьяна и многих других исследователей. Лексика должна рассматриваться со стороны
студента иностранца, мы должны были ориентироватся на их словарный запас.
Таким образом, процесс работы над учебным словарем включает следующие этапы:
1) определение структуры словаря;
2) определение объема словаря;
3) отбор словарных единиц;
4) составление списка частоупотребляемой лексики;
5) расположение наиболее частоупотребляемой лексики в алфавитном порядке.
Отбор единиц учебного словаря проводится в соответствии с задачами обучения с
учетом следующих критериев:
а) принадлежность лексических единиц к данной отрасли знаний; ;
б) актуальность с точки зрения студента - иностранца.
В учебный словарь также включены служебные слова,обороты, выражающие
смысловые отношения между предложениями текста. Обладая важным языковым
значением, они сигнализируют о разнообразных логических отношениях внутри текста:
пояснение, уточнение, сопоставление, расширение понятия, противопоставление,
подведение итога.
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Принцип частотности оценивается как самый надежный и объективный в работах
Л.Н.Засориной, Э.А.Штейнфельдт, Ю.А.Сафьяна и других исследователей, использующих
этот принцип применительно к отбору лексики для словарей. Этот принцип позволяет
выявить частотное ядро лексического минимума, что сближает принцип частотности с
принципом минимизации языка в учебных целях.
Поскольку речь идет об учебных словарях, то одним из основных принципов отбора
лексики становится принцип учебно-методической целесообразности. Этот принцип
позволяет опустить некоторые семантически близкие языковые единицы при большом
разнобое в их грамматической характеристике и, наоборот, оправдать включение в
минимум больших групп близких по значению лексем и структур, обладающих единством
морфологической и синтаксической характеристик.
Использование всех этих принципов при отборе лексических единиц в учебный
словарь позволит достаточно объективно определить объем словника, оптимизировать
его.
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УДК 81’276
ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ МОВНОЇ ПОЛІТКОРЕКТНОСТІ З ШИРОКОЮ
АКТУАЛІЗАЦІЄЮ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Некрашевич Катерина Вікторівна
студентка ІV курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова
Взаємозв'язок мови, суспільства і культури досліджується в мовознавстві досить
довгий час. Однією з актуальних проблем, які стоять перед сучасним мовознавством,
залишається дослідження співвідношення мови і культури. Мова є дзеркалом культури, в
якому відбивається суспільна самосвідомість народу, його менталітет, національний
характер, спосіб життя, традиції, звичаї, мораль, система цінностей, світовідчуття, бачення
світу.
Протягом останніх десятиліть в світі, а особливо, в англомовних країнах, виник новий
культурний і мовний феномен «політична коректність». Не дивлячись на досить широке
поширення, тема політичної коректності не отримала достатньо повного осмислення в
науковій літературі, особливо в лінгвістичних дослідженнях. Отже, актуальність статті
зумовлена недостатньою вивченістю явища політкоректності у мові та проблеми
тематичних розділів мовної політкоректності.
Розгляд проблем, пов'язаних з політичною коректністю як феноменом, який властивий
американській культурі, проводиться переважно дослідниками із США. Політичній
коректності і питанням, що співвідносяться з нею, присвячені, зокрема, праці Д.Адлера,
1989; А.Блума, 1988; Д.Д’Соузы, 1991; Д.Лео, 1991; Д.Равич, 1993; Д.Тейлора, 1991;
С.Уолкера, 1994 та інших. Відмінною рисою більшості публікацій вищеперелічених
американських авторів є інтерпретація політичної коректності як одного з елементів
освітньої доктрини США. Проблему політичної коректності також досліджували такі вчені-
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лінгвісти, як Ю.Л.Гуманова «Політична коректність як соціологічний процес» (1999),
С.Г.Тер-Мінасова «Мова і міжкультурна комунікація» (2000), В.В.Панін та інші.
Вперше термін «політична коректність» було введено Карен де Крау, президентом
Американської національної організації захисту прав жінок у 1975 році, в контексті боротьби
жінок за свої права в США. Під «політичною коректністю» розумілося побудування
мовленнєвої поведінки таким чином, щоб уникнути дискримінації певної групи
населення.[2,52с.] Вдруге цей термін було вжито в 1987р. в бестселлері Алана Блума «The
Closing of the American Mind». У вузькому розумінні виникнення терміна «політична
коректність» пов'язують з протестом проти чоловічої зверхності над жінками, а в широкому
змісті політична коректність в мові охоплює делікатні теми вікової, расової та статевої
приналежності, соціального та майнового статусу, здоров'я та зовнішнього вигляду,
фізичного розвитку, безробіття та ін., що вимагають вживання одиниць вторинної номінації
для уникнення образи чи некоректного ставлення до індивіда.
Зараз визначень політичної коректності досить багато, але не всі визначення
відображають всю суть цього терміна. Проаналізувавши ряд визначень, ми прийшли до
висновку взяти визначення С.Г.Тер-Мінасової для подальшого дослідження: «політична
коректність мови виражається в прагненні знайти нові способи мовного вираження замість
тих, які зачіпають почуття і гідність індивідуума, ущемляють його людські права звичною
мовною нетактовністю і/або прямолінійністю щодо расової і статевої приналежності, віку,
стану здоров'я, соціального статусу, зовнішнього вигляду і т.д.»[7,224с.] Звертає на себе
увагу точність формулювання: підкреслюється, що мова йде про політичну коректність
мови, але абсолютно очевидний нерозривний зв'язок цього явища з культурою суспільства,
на даній мові мовця. Адже «мова є носієм культурного знання, знаряддям культури: в
основному за допомогою мови, через мову ми пізнаємо світ і самих себе, оскільки мова
називає, висловлює знання і пізнання».[6,20с.]
Можна виділити дві найсуттєвіші складові політичної коректності: суспільна, яка тісно
пов’язана з національною ідеологією та політикою, і мовна, яка виявляється у пошуку нових
засобів мовного вираження та коректуванні мовного коду.
У зв'язку з явищем мультикультуралізма в США параметр «політкоректності» набув
особливої важливості в країні і поступово екстраполювався на інші сфери суспільного
життя: релігію, екологію, міжетнічні відносини і т.д., що в свою чергу відображено в
чисельних інноваціях англійської мови, в тому числі в мовних одиницях або
словосполученнях евфемістичного характеру.
Так, в умовах «мультиконфесіональності» на території Сполучених Штатів виникає
необхідність в «релігійній коректності». Громадські діячі закликають до «релігійнонейтральної мови» (religion-neutral language).[5,82с.] Наприклад, традиційне побажання в
англомовних країнах «Merry Christmas» («Веселого Різдва») витиснуто «коректним»
словосполученням «Happy Holidays» або «Holiday Greetings» («Щасливих Свят»).
Для того, щоб уникнути антропоцентризму по відношенню до представників тваринного
й рослинного світу і підкреслити біологічне рівноправне існування, лексема pets, що
позначала людину як хазяїна тварини, витиснуто словосполученням animal companions
(домашні тварини), а останнім часом вживається також лексема fur-kid, що нібито ставить
домашню тварину в ранг дитини .[5,77с.] Словосполучення house plants, яким позначалися
домашні рослини, витиснуто політично коректним botanical companions (компаньйонирослини), а предмети неживого світу позначаються словосполученням mineral companions
(компаньйони-мінерали). [1,241с.]На нашу думку, це все абсурд, адже головна мета
політкоректності – не образити, а рослини та мінерали образитись не можуть.
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Проблема расово-етнічної дискримінації є досить гострою для всіх «мультикультурних»
країн, тому, на тлі співіснування різних рас й етнічних груп на єдиній території параметр
«расово-етнічної коректності» набув особливої важливості в США.
Отже, параметр політичної коректності зумовлено суспільними рухами, що мають місце
в англомовному суспільстві і відображається в мові. Суспільна і мовна політкоректність
нвідривно пов'язані. 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 і в художній літературі. Насамперед,
вплив чинника політичної коректності простежується на явищі субституції сучасних
номінацій новими одиницями евфемістичного характеру.
Політична коректність може виражатись як завдяки лексичних засобів, так и
граматичних й стилістичних. Лексичні засоби виражаються у конкретних словах, лексиці, які
замінюють образливі одиниці. Лексичні засби використовуються, насамперед, у расовій та
гендерній політкоректності.
Найбільше уваги приділено саме расовій пліткоректності.Найгострішим є питання про
те, як називати представників негритянського населення США. Найперший термін, що
позначав вихідців з Африки, - це negro, поширений в США аж до другої половини ХХ
століття. В даний час набуло популярності слово African – American. Створене ще в 1880
році, але не прийняте тоді серйозно. African – American вважається більш відповідним, тому
що підкреслює зв'язок чорних американців з рідним континентом. Використовуються і інші
варіанти, наприклад, member of African Diaspora, person of black race.[4,71с.]
Суперечності виникли також і з найменуванням інших національностей і етнічних груп.
Слово Indian «індіанець», наприклад, не вважається політично коректним, натомість
вживаються терміни indigenous person - місцевий житель або Native American - корінний
американець, слово Eskimo - ескімос замінюють словом Native Alaskan, якщо мова йде про
корінного жителя Аляски.[4,83с.]
Протести викликає політично некоректний прикметник Oriental «азіатський», тому, що
він нібито нав'язаний жителям Азії європейцями. Oriental замінюють на більш нейтральний
Asian. Слово Jew єврей набуло негативної конотації, оскільки часто вживалося в
словосполученнях dirty Jew, Jew boy, Jew store і дієслівних формах to jew, to jew down
«торгуватися», «шахраювати», і тепер замінюється на коректне Jewish person.
В розмові про боротьбу фемінізму з сексистською термінологією, не можна не згадати й
форму звертання, що вже встигла вкорінитися в мову, - Ms, покликану замінити собою
відразу дві форми - Miss та Mrs. Поява цього терміну обумовлена прагненням виправити
історичну несправедливість, при якій для жінок існували дві форми звертання: Miss - для
незаміжніх і Mrs - для одружених, а для чоловіків тільки одна - Mr, яка нічого не
повідомляла про сімейний статус людини. Таким чином, вживання безвідносної до
подружнього стану форми Ms замість колишніх Miss та Mrs зрівнює жінку з чоловіком в
правах на надання про себе інформації особистого характеру, а пара Ms - Mr являє собою
приклад несексистської лексичної опозиції.[3,100с.]
Отже, лексичні засоби політкоректності дуже широко використовується в англійській
мові. З кожним роком все більше слів в англійській мові замінюються на нові, політкоректні.
Зараз дуже рідко можно зустріти слово Black, а тим баче Negro, коли декілька років тому,
це було звичайне, частовживане слово.
Граматичні й стилістичні застосування політкоректності не менш важливіші за лексичні
засоби. Політкоректність не тільки вітіснює англійські «образливі» слова, а й змінює їх
морфеміку.
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Ідея політкоректності знайшла найбільш яскраву підтримку серед прихильників руху за
гендерну рівність. Через це, в англійській мові змінюються слова, які мають чоловічій або
жіночий рід. Але більшість слів само чоловічого роду, замість традиційних cameraman,
fireman, policeman до англійської мови увійшли camera operator, firefighter, police officer. З
метою вирівнювання співвідношення між чоловічою і жіночою статтю в титулах компонент
man замінюється на - person: chairman – chairperson, congressman – congressperson,
spokesman – spokesperson. Слів з суфіксами – ess/ -ette, що позначають осіб жіночої статі,
не так багато, але вони також замінюються на більш нейтральні. Наприклад, замість слова
stewardess уживається flight attendant.
У сучасному світі численні професії і заняття, що традиційно вважалися чоловічими,
стали доступні і для жінок: так, жінки працюють поліцейськими, пожежниками, листоношами
і та ін. Все це не може не знаходити свого відображення і в мові: справді, це є абсолютно
недоречним називати жінку, що служить в поліції, policeman, а ту, що працює на пошті postman і т.п. На відміну від лексеми woman такі слова, як policeman, postman, fireman і їм
подібні, відрізняються прозорою внутрішньою формою, будучи складними словами, що
складаються з двох частин, перша з яких позначає сферу професійної діяльності, а друга
(на думку феміністів) - чоловіка, зайнятого цією діяльністю. У міру того, як все більше число
жінок виявлялося залученими в традиційно чоловічу професійну діяльність, виникала
необхідність створення адекватних термінів саме для них. Сьогодні вважається найбільш
доречним говорити про трансформації наступного типу:
1. businessman, businesswoman - business executive;
2. busman - busperson;
3. chairman - chairperson, chair, convenor, mediator, coordinator;
4. clergyman - clergyperson;
5. fireman - fireperson;
6. fisherman - fisherperson;
7. foreman - supervisor;
8.milkman - milkperson;[3,103с.]
На cинтаксичному рівні категорія політичної коректності проявляється у вигляді заміни
займенника He (His)
в
конструкціях,
коли
стать
іменника
не
вказана: Everyone Must Do His Work Well - Everyone Must Do His/Her Work Well.
Everyone Must Do Their Work Well Тощо.
Отже, англійська мова завжди була динамічною, але під впливом політкоректності,
вона стала змінюватись дуже стрімко. Змінюються не тільки лексичні одниці, а й структура
слів.
Ілюстраційним матеріалом для аналізу були такі журнали: New Yorker, The Economist,
The Washington Post, USA Today, The Christian Science Monitor, The Boston Globe. В
результаті проаналізованих статей на теперішній час, можна твердити, що політично
коректні терміни в цілому вживаються частіше, ніж некоректні. Найчастіше зустрічається
саме расова політкоректна лексика. Слово Asian практично витіснило з мови колишнє
Oriental. В цілому кількість політично коректних слів (126 лексем; 63 %) перевершує
кількість некоректних (74 лексеми; 37 %) майже в два рази. Проте в окремих випадках, як,
наприклад, в парі синонімів Hispanic; Latino, перевага віддається «некоректному»Hispanic.
Слова black і African American використовуються на однаковому рівні, хоч зараз слово black
вважається неполіткоректним. Також дуже часто зустрічається гендерна і професійна
політкоректність. Боротьба з сексизмом англійської мови привела до появи в
американських друкованих засобах масової інформації назв, що замінили слова з
компонентом man: mail carrier, firefighter, police officer (замість mailman, fireman і policeman).
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Також можно виділити лексичні одиниці на позначення соціальної адаптації людей з
фізичними або розумовими відхиленнями, які в неполіткоректному вигляді зустрічаються
частіше, ніж в необразливій формі.
Кінцевим результатом дослідження є електронний словник політкоректних слів, який
буде корисним для студентів, адже останнім часом студенти багато подорожують,
працюють за кордоном, спілкуються з іноземними студентами і такий словник допоможе їм
не тільки у навчанні, а й і у спілкуванні з англомовними людьми, у якому можна зрозуміти
які саме слова не є образливими чи, навпаки, дасть змогу зрозуміти політкоректне слово,
яке раніше не зустрічалось.
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УДК 81`374
БІБЛЕЇЗМИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КАРТИНИ СВІТУ
Омельчук Тетяна Сергіївна
студентка ІV курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова
Сучасний світ постійно рухається та швидко змінюється. А наше суспільство крок за
кроком набуває нових цінностей та трансформує старі, вдосконалює комунікаційні
технології, змінює застарілі політичні інститути. Ці світові процеси зумовлюють в більшості
країн тенденцію до всесвітньої інтеграції. І одним з найважливіших кроків в цих процесах є
вивчення мови, а також розуміння та сприйняття культурних особливостей інших країн, що
в комплексі веде до правильного спілкування між представниками різних країн та дозволяє
уникнути непорозумінь та утворення культурного бар`єру.
Однією з наук, яка безпосередньо займається вивченням й описом культурологічних і
когнітивних аспектів комунікації є лінгвокультурологія як «комплексна наукова дисципліна
синтезуючого типу, що вивчає взаємозв’язок і взаємодію культури й мови у її
функціонуванні й відображає цей процес як цілісну структуру одиниць у єдності їхнього
мовного й позамовного (культурного) змісту за допомогою системних методів та з
орієнтацією на сучасні пріоритети й культурні установки (систему норм і загальнолюдських
цінностей)» [1: 36-37].
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Що ж стосується культури взагалі, то серед найважливіших складових будь-якої
культури є релігія. Більшість агломовних країн є осередками християнства і, так як
англомовна культура протягом багатьох століть перебуває під великим впливом саме
християнського віровчення, то це не могло не відбитися в тому числі й у дзеркалі
англійської мови. Зрозуміло, що тривалий час культура християнства звернена до Біблії,
яка є джерелом моральних, духовних та етичних істин і настанов. Біблійні висловлювання
можна вважати прецедентними текстами, які є готовими інтелектуально-емоційними
блоками, стереотипами, зразками, і вживаються як інструмент, що полегшує і прискорює
здійснення переходу мовної особистості із «фактологічного» контексту думки на
«ментальний» і навпаки. Тому цілком зрозумілий значний інтерес англомовних філологів до
біблійних текстів (R.T. Cherry, R.W. Smith, J.M. Soskice 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 (G.M.
Lamsa, М.Н. Manser та ін.).
Останнім часом у лінгвістичній літературі з’явилася значна кількість робіт, присвячених
аналізу біблеїзмів. Розглядаються їх структурно-семантичні особливості (Т.В. Гончаров, В.
Плешков), своєрідність функціонування у різних мовах (В.Г. Гак, Г.Я. Лілич, О.І.
Трофімкіна), вивчається етимологія біблеїзмів (А. Бірих, А. Коваль, І. Матешич тощо.). У
багатьох роботах з’ясовуються значення та відновлюється історія формування біблеїзмів у
процесі їх функціонування у мові (Ю.А. Гвоздарев, Л.М. Грановська, М.Ю. Люстров, В.І.
Макаров, І.П. Матвєєва, та ін.).
Але в наведених работах недостатньо вивчені аспекти функціонування біблеїзмів як
фрагментів сакрального тексту Біблії в сучасній англомовній картині світу. Крім того,
інтерпретація культурної інформації біблійних фразеологічних одиниць завдяки співвіднесенню їх асоціативних образів з кодами культури, що відомі носієві мови, здається
перспективним і, на нашу думку, з-поміж різних видів словників, належне місце має посісти
перекладний словник англійських біблеїзмів.
Тож, актуальність дослідження, насамперед, зумовлена тим, що, як вже було
зазначено вище, біблеїзми не є достатньо вивченою одиницею як мови, так і культури, але
не зважаючи на це є достаньо вживаними в англомовному середовищі.
Мета статті – розглянути теоретичні засади створення навчального перекладного
лінгвокультурологічного словника англійських біблеїзмів.
Отже, що таке біблеїзм? До цього часу не існує єдиної думки щодо терміна біблеїзм. В
англомовній літературі групу цих одиниць уперше виділив для дослідження С. Стоффел.
Головним чином його інтерес обмежувався питанням етимології біблійних фразеологічних
зворотів. Пізніше список зворотів біблійного походження доповнив О. Ясперсен.
Найповніше біблеїзми як окремий клас виділив Л.П. Сміт, який намагався встановити
тематичні групи фразеологізмів на основі їх змінних прототипів. Дослідник так само, як і
його попередники, тільки обмежився констатацією наявності в складі фразеології
англійської мови цієї групи одиниць, не поставивши перед собою завдання розгляду їх
специфіки [2, с. 59].
На початку лінгвістичного шляху дослідження біблійного матеріалу в англійській мові
вся множина біблеїзмів зводилася до форм, зафіксованих у Біблії короля Якова (1611) [3].
Щоденне використання цього твору у сфері богослужіння, читання його багатьма
прошарками населення, вживання різних фактів із нього (лексичних і фразеологічних) у
художній літературі та побуті визначили провідну роль Біблії у збагаченні, розвитку та
вдосконаленні англійської літературної мови.
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Термін «біблеїзм» має різноманітні трактування в науковій літературі. На приклад, на
думку Н.В. Черкас, «термін біблеїзм об’єднує лексеми, фразеологізми (номінативні,
номінативно-комунікативні і комунікативні) та цитати, що прямо або опосередковано
походять із Біблії» [4, с. 16]. Згідно з А. Біріхом та Й. Матешичем, біблеїзми – це ті мовні
одиниці, що перейшли до тексту-приймача з Біблії, або ті, на які вплинула її семантика [5, с.
41]. І є ще ряд визначень, даних різними науковцями, проте все вони збігаються в одному –
біблеїзми є словами/фразами з Біблії і використовуються в повсякденному житті. Але ми,
виходячи з суті цього терміна, подаємо основне визначення біблеїзму як слова,
фразеологічної одиниці чи власного імені, які вживають у тексті Біблії, і, отже, в їхню
семантичну структуру під впливом контексту входять семи “зв’язок з Богом”, “величність,
урочистість”. Водночас враховуємо, що до біблеїзмів належать вислови з пейоративною
конотацією, наприклад, cast pearls before swines.
Запозичення біблеїзмів у кожній мові відбувається з одного загального джерела –
Біблії, і біблеїзми кожної окремої мови мають низку своїх специфічних ознак, зумовлених
історією перекладів Біблії цією мовою та культурою народу-носія мови. Є доволі багато
специфічних рис біблеїзмів, але основними є змістовна структура, в якій чітко
простежуються морально-дидактичні, морально-етичні складники, а також лінгвостилістичні
особливості, що виявляються в конотативності їх семантичної структури. І саме тому можна
говорити про двосторонній вплив – Біблія – мови, мови – Біблія. Тобто, Біблія певною
мірою сформувала релігійну свідомість, яка у свою чергу відбилася у мові. Мовна ж
система шліфує і вкорінює концепти картини світу (КС). Умовно кажучи, Біблія по суті є
збірником основних концептів «релігійної» КС, отже, свідоме чи підсвідоме уявлення
людини про світ, її світогляд у християнській культурі визначається саме Біблією. Хоча
можна сказати, що загалом «релігійна» КС є універсальною для усього людства, адже вона
обумовлена психофізичними особливостями людини.
Отже, вплинувши на свідомість та сформувавши «християнську» КС, біблійна тематика
та ідейно-етична спрямованість виявилася одним з найважливіших джерел лексики та
фразеології. «Християнська» КС, можна сказати, поєднує різні культури, завдяки чому існує
значна кількість сучасних фразеологічних одиниць із загальнокультурологічним значенням,
адже вони сягають літературних джерел Біблії. Їхнє іншомовне походження у наш час стає
непомітним, вони отримали постійне проживання в усіх європейських словниках у тій самій
чи зміненій формі, набуваючи національно-культурної значимості та утворюючи власні,
самостійні мовні одиниці з біблійним підгрунтям.
Дослідження деяких англомовних біблійних текстів показує, що саме релігійна мова
визначає характер існуючих між ними відмінностей. Мова у своєму розвитку досягла
досконалості і ставала засобом викладу культових текстів. Унаслідок зближення
літературної мови з розмовною спостерігається спрощення релігійної мови і в результаті
цього стилістична нейтралізація біблійних текстів. І проблема вивчення культури взагалі, а
разом з нею і мови як одного з найважливіших аспектів культури є особливо актуальною,
тому сучасна лінгвістична наука приділяє велику увагу саме лінгвокультурологічному
напрямку в дослідженні мовних одиниць.
З погляду лінгвокультурології, а точніше кажучи з позиції діалогу культур, словник
виступає методом і засобом пізнання й описання багатоманітності оточуючої дійсності, і як
специфічна форма відображення культури суспільства, його національної унікальності й
особливостей життя та діяльності певного народу [6, с. 11]. Культурний компонент мови та
комунікації
знаходять
найбільш
повне
лексикографічне
відображення
в
лінгвокультурологічних словниках, а також лінгвокраїнознавчих та енциклопедіях. За своєю
суттю більшість лінгвокультурологічних словників орієнтвано не тільки на значення, як
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лінгвокраїнознавчі словники, а й на культурологічні аспекти. Тобто, вони, окрім загальних
відомостей про історію, географію, традиції народу, містять вказівки на вживання. А
завданням словника, окрім пояснення та еквівалентного перекладу, є розкриття конотацій –
соціальних, політичних, історичних, що є невідомими користувачам, що не є носіями
англійської мови.
Підсумовуючи вище сказане, можна виділити сенс існування лінгвокультурологічних
словників взагалі. А сенс їх існування полягає у наданні пояснення до певних
лінгвокультурем (міжрівневих одиниць, що є діалектичними єдностями мовного та
екстралінгвального, тобто культурного, змісту; слово, словосполучення, речення, текст) з
урахуванням відповідності існуючим культурним реаліям для формування у користувачів
адекватної міжкультурної компетенції.
У нашому ж випадку мова йде про перекладний лінгвокультурологічний словник
англійських біблеїзмів, в якому, відповідно, лінгвокультуремами будуть вирази (слова,
фразеологічні одиниці) взяті з Біблії, чи безпосередньо пов`язані з нею. А виходячи з того,
що біблеїзми є не надто вивченим «феноменом», то постає необідність створення саме
такого «Словника біблеїзмів (на матеріалі англійської мови)», що відноситься саме до
класу спеціалізованих навчальних лігвокультурологічних словників.
До данного словника ввійдуть слова, відібрані з різного роду джерел: із словників,
лінгвістичних корпусів, а також ті, які були отримані з опитування респондентів. А
словникові статті матимуть приблизно такий вигляд:
«The writing on the wall (or “the handwriting on the wall”) // зловіще знамення – напис на
стіні, який було зроблено невидимою рукою під час бенкету вавилонського царя Валтасара
(Біблія, Дан. 5). Актуальний у вживанні, так як прижився і широко використовується зараз
(часто – в заголовках), при чому різним чином видозмінюється: finger on the wall, the moving
finger, the handwriting from the sky etc. В англійській мові давно утвердилися моделі його
вживання: самостійно або з дієсловами to see, to read, to heed, to interpret, а також у формі
the writing is/was (already) on the wall.
In this house of his there was writing on every wall. His business-like temperament protested
against a mysterious warning that she was not made for him (J. Galsworthy) - У його будинку
пророчі рядки горіли на кожній стіні. Його ділова натура повставала проти темного
передбачення, що вона призначена не для нього. (Голсуорсі. Сага про Форсайтів)»
Використання даного типу словника в процесі навчання дозволить забезпечити умови
для найкращого розуміння іншої культури, дозволить зробити значний крок у підготовці
користувачів до міжкультурної комунікації.
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СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА
"ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ТЕПЛОПОСТАЧАННІ"
Осадча Дар’я Русланівна,
студентка ІV курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова
Дане дослідження є актуальним, тому що створення автоматизованого
термінологічного словника є необхідним для швидкого та зручного пошуку слів та їх
перекладу.
При створенні автоматизованого електронного словника, виникають такі проблеми, як
визначення слова термін, немає одного загальноприйнятого визначення слова термін. І це
притому, що вчені наголошують на обов’язковості дефініції як умови для існування будьякого терміна [6; 4]. Наразі є неоднозначним і саме слово дефініція. Дуже часто воно
вживається як повний синонім слова визначення чи як його видовий термін, пор. напр.:
"Дефініція – це коротке визначення певного поняття" [8]; "Дефініція – пояснення значення
(смислу) терміна та/чи об’єму (змісту) висловлюваного цим терміном поняття" [10].
Опираючись на праці А.В. Суперанської, можна вважати визначення логічним процесом
(прийомом) пояснення поняття, а дефініцію – самим результатом цього процесу [11].
Отже, роблячи спробу дати визначення терміна, ми маємо на увазі дати не свою нову
дефініцію (stipulative definition), а лише його "уточнюючу дефініцію" (precising definition)
(обидва терміни С. Леймана) [6, с.104-105] шляхом аналізу та синтезу вже існуючих
визначень. У сучасній лінгвістиці існують наступні визначення слова "термін": "Слово чи
словосполучення, що точно позначає певне поняття, застосовуване в науці, техніці,
мистецтві" [1, с.503]. Аналогічну дефініцію знаходимо в словнику лінгвістичних термінів Д.Е.
Розенталя та М.А. Тєлєнкової [3, с.556], в підручнику "Теория языка" М.Ф. Алєфірєнка [7,
с.243] та інших.
Більшість термінознавців зазначають, що термін являє собою елемент певної
терміносистеми. Причому вчені наголошують, що він є невід’ємним її елементом чи, інакше
кажучи, може існувати лише як елемент цієї терміносистеми [6; 4; 5; 2]. Отже, термін є
вторинним стосовно терміносистеми, яка є, відповідно, первинною. Важливість цієї ознаки,
здавалося б, не можна зневажати. Однак ця ознака чомусь не входить до більшості
дефініцій терміна.
Щоб створити терміносистему на основі термінів, які було відібрано по темі
"Енергозбереження у теплопостачанні", потрібно зрозуміти, що таке терміносистема.
Терміносистема — це система термінів у певній галузі, підгалузі наукового або технічного
знання, що обслуговує наукову теорію або наукову концепцію.Джерелами терміносистем
слугують термінології. Але, на відміну від термінології, терміносистема формується не
разом з формуванням певної науки, а відповідно до етапів формування теорії цієї науки.
Проте в основі терміносистеми не обов'язково має бути наукова теорія. Іноді достатньо,
щоб була лише концепція або узагальнені ідеї.Розрізняють три етапи формування й
функціонування терміносистеми:
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1. Перехід від стану відсутності теорії до стану її формування, тобто перехід від
неупорядкованої сукупності термінів до терміносистеми;
2. Зростання обсягу знань в межах прийнятої теорії внаслідок удосконалень, досягнень
науково-технічного прогресу;
3. Зміна теорії і, як наслідок, зміна терміносистеми. Спочатку нову теорію описують
термінами попередньої теорії, потім впроваджуються нові терміни, що відображають нові
поняття.
Таким чином формують систему понять нової теорії, і кожне місце в цій новій системі
посідає певний новий термін, а у сукупності з'являється нова терміносистема.
Є різні методи конструювання терміносистем:
ієрархічний(родо-видові відношення): відтворення видових термінів шляхом
використання родових терміноелементів;
генетичний: виділяють похідні терміни з основних за принципом "об'єкт-ознака-процес";
операційний: відбирають терміни з текстів певної тематики на основі частотності.
Сьогодні актуальним є викорисьання когнітивних засад для аналізу терміносистеми.
Сучасна когнітивна лінгвістика - це такий науковий напрям в мовознавстві, який дає
можливість вивчати закономірності формування термінів,. В когнітивної лінгвістиці принцип
проекції структури в якості ведучого механізму термінотворення визнається більшістю
дослідників, як і роль фреймів в термообразованіі та організації терміносистем. В
лінгвістику поняття "фрейм" ввів Ч. Філлмор, "концептуальна структура, яка є сукупністю
знань, , і водночас схемою інтерпретації досвіду" [9, 1983 с.111], і, по-друге, фрейм - це
"сукупність лінгвістичних варіантів, які асоціюються з так званими сценаріями " [9, 1975
с.124]. Одним з елементів структури фрейма є слоти.
Можна припустити, що терміносистеми, обслуговуючі окремі галузі знань,, організовані
аналогічно сценаріями і фреймам, відбиваючим знання про цю області та представляють її
у вигляді організованої певним чином структури. При цьому "тезаурус певної професійної
сфери та стереотипи (наприклад, ділової культури), що знаходять своє вираження в
генералізованих висловлюваннях, дефініціях, відображають спеціальні знання цієї сфери фрейми ситуації професійної взаємодії (декларативне знання), їх сценарії (процедурне
знання), соціокультурну та ситуативну специфіку поведінки в них ... представників ділового
соціуму " [9, с. 41].
Ми обрала операційний метод конструювання терміносистеми. Маючи текст з цією
тематикаю, було відібранно 540 термінів для створення автоматизованого словника та
терміносистеми. Розподілили терміни на фрейми та субфрейми. Автоматизований
електронний словник створюється за допомогою комп’ютерної програми "Winx".
Фрейм терміносистеми енергозбереження у теплопостачанні - багатоярусна структура,
що характеризується складними взаємовідносинами між субфреймами, слотами і
подслотамі. Складна специфічна структура фрейма досліджуваної терміносистеми
свідчить про її певноу самостійність і самодостатність. При створенню фрейму нам
допомогли спеціалісти даної галузі на чолі з професором Харітоновим Б. М.

61

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2014: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ XІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

62

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2014: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ XІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

63

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2014: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ XІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Вид используемого энергетического ресурса

Органическое топливо

Ядерная энергия

Нетрадиционные источники энергии

Жидкое

Солнечная энергия

Нефть и продукты ее переработки

Энергия ветра

Газообразное

Биогаз

Газ

Геотермальная энергия

Твердое

Органические отходы

Уголь

Древесина

Торф

Рис. 3 Субфрейм "Вид используемого энергетического ресурса".

Вид схемы

Радиальная

Кольцевая

Радиально-кольцевая

Степень централизации

Теплоснабжение от городских теплоэлектроцентралей
От районных котельных и когенерационных установок
От внутриквартальных котельных и когенерационных установок

Наличие отбора теплоносителя из тепловой сети потребителями

Открытая система
Закрытая система
Рис. 4 Субфрейм "Вид схемы".
Список використаної літератури
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УДК: 811.161.2
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ ( НА МАТЕРІАЛІ РЕКЛАМИ М.
МИКОЛАЄВА)
Пак Анжела Рудольфівна,
студентка V курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова
Реклама своїм корінням сягає в глибоку старовину. Ще за часів Стародавнього Риму
існували вивіски та написи, в яких йшлося про достоїнства будь-якого товару.
Слово "реклама" походить від італійського гесlamare - "кричати, викрикувати,
вимагати". Рекламу по праву називають двигуном торгівлі [ 2, c 15].
Реклама - це розповсюджувана в певній формі інформація неособистого характеру про
товари, послуги або ідеї і починання, призначена для групи осіб (цільової аудиторії) і
оплачувана певним спонсором.
Під рекламним текстом розуміється сукупність аудіовізуальних засобів у довільній
комбінації спрямованих на реципієнта з метою здійснення запланованого впливу, прямо
або побічно пов'язаного з об'єктом рекламування. Обов'язковий мінімальний елемент
рекламного тексту – слово, цифровий ряд, скорочення або символ, які при декодуванні
виводять об'єкт впливу на адресанта. Текст розглядається як відображення дійсності, що
стає, в свою чергу, фрагментом цієї дійсності.
Рекламний текст має свої особливості. До більшості рекламних текстів входять
аудіовізуальні елементи. Сприймаючись нами як єдине ціле з письмовими або усними
висловлюваннями, ці елементи можуть відноситися до різної тематики і не мати чіткої
структури. Тексти, в структуруванні яких крім вербальних засобів використовуються іконічні
(малюнок, фотографія), а також засоби інших семіотичних кодів (таких, як колір, шрифт),
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називаються креолізованими. Їх фактура складається з двох негомогенних частин:
вербальної (мовної / мовленнєвої) та невербальної (належить до інших знакових систем,
ніж природна мова). Як правило, наявність невербальної складової сприймається як
невід'ємний атрибут повноцінного рекламного тексту [3, c 36-40].
Рекламний текст розкриває основний зміст рекламного послання. Його завдання зовнішнім виглядом привернути увагу потенційного покупця, роз'ясненням зацікавити та
закінченням переконати купити пропонований товар.
Основні структурні елементи рекламних текстів - це заголовок, основний текст і девіз.
Також використовуються підзаголовок, вставки і рамки, логотипи та автографи (підписи).
Заголовок привертає увагу до тексту, зацікавлює покупця. Тому він повинен бути
ефективним впливово і зрозумілим за змістом. Заголовки поділяються на кілька типів:
заголовки, що повідомляють про корисні властивості, провокуючі; інформативні; питальні і
такі, що містять команду.
Основний текст виконує обіцянки заголовка. Основний текст рекламного повідомлення
може бути оповідальним, образотворчим, трюковим (оригінальним), він може бути
написаний у формі монологу або діалогу.
Завершальна фраза - слоган - повинна спонукати покупця до здійснення ним дії
(«купуйте сьогодні», «дзвоніть прямо зараз» і т.д.). Це найбільш сильнодіюча форма
торговельної пропозиції. Придумуючи слоган, потрібно намагатися, щоб він відповідав темі
реклами, був коротким, сформульованим шляхом оригінальної гри слів і містив у собі, по
можливості, назву компанії.
Рекламний текст розглядається не просто як одиниця комунікації, а як складне
семіотичне ціле, що є послідовністю знакових одиниць, що виражаються за допомогою
структурних елементів (слоган, заголовок, основний текст, «фірмова» фраза, реквізити
фірми, шрифт, колір та інші графічні елементи, ілюстрації, назва компанії, логотип),
максимально пристосованих для виконання головного завдання - впливу на аудиторію з
метою отримання необхідного ефекту/
При лінгвістичному аналізі рекламного тексту слід насамперед враховувати три
основних екстралінгвістичних фактори, що прямо або опосередковано впливають на відбір,
організацію мовних елементів рекламного тексту, його композиційну структуру: 1) денотат
(предмет номінації); 2) цільова настанова автора тексту; 3) тип адресата[4]
1. Денотат (предмет номінації). З точки зору денотативної співвіднесеності всі рекламні
тексти можна розділити на: а) тексти, що рекламують матеріальні цінності; б) тексти, що
рекламують послуги, діяльність страхових компаній, туристичних бюро, готелів тощо.
У складі текстів, що рекламують матеріальні цінності, слід розрізняти тексти, в яких
рекламуються товари широкого вжитку, і тексти, що рекламують товари промислового
призначення.
2. Цільова настанова автора тексту. З точки зору цільової настанови рекламні тексти
розподіляються на три основних типи: а) рекламні тексти ознайомчого характеру.
Превалюючою функцією цього типу є інформативно-пізнавальна. Вона полягає в тому, щоб
детально описати покупцеві фізичні характеристики товару, забезпечити всебічну
інформацію про об’єктивні якості, акцентувати, виділити ті якості, якими товар вигідно
відрізняється від аналогічних товарів; б) рекламні тексти, покликані закріпити, зберегти
досягнутий рівень збуту рекламованого товару. Основною функцією цього типу є
експресивна. Першочергове завдання полягає не в поясненні способу застосування,
експлуатації рекламованого товару, не в детальному описі його об’єктивних характеристик,
а в приверненні уваги споживача до товару шляхом апеляції до його почуттів, впливу на
свідомість споживача через емоційно-вольову сферу; в) рекламні тексти, що є
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передвісниками згортання випуску товару тієї чи іншої фірми, поступового зникнення його з
ринку збуту. Головна функція цього типу полягає в апеляції до позитивного досвіду
покупця, багаторічної, успішної практики та реалізації рекламованого товару.
3. Тип адресата. В залежності від типу адресата всі рекламні тексти можна розділити
на три основні групи: 1) рекламні тексти, адресовані масовому споживачеві; 2) рекламні
тексти, адресовані професіоналам, експертам, підприємствам; 3) міжнародні рекламні
тексти (експортна реклама). При їх створенні необхідні знання економічних, психологічних і
юридичних законів, що панують в країнах, де передбачається здійснювати рекламування
того чи іншого товару.
В ході написання роботи були проаналізовані 40 зовнішніх реклам міста Миколаєва.
Головним завданням було визначити найбільш актуальні реклами з точки зору лінгвістики.
В результаті аналізу, я визначила, що реклами з використанням іноземних слів
найпопулярніші. Так як вони привертають більше уваги і звучать стильно.
Мінімальний набір елементів, що складають структуру макета рекламного
повідомлення, включає:
• назва фірми;
• товарний знак або назва товару;
• гасло (слоган) з 3-5 коротких слів.
Виходячи з цього макет зовнішньої реклами повинен містити мінімум слів, проте їх
зміст зобов'язаний бути чітким, ясним і зрозумілим з першого, навіть випадкового, погляду.
Досліджувані 40 реклам включають в себе такий набір елементів:
23 реклами включають тільки назва фірми. Наприклад: Пятий океан, GloriaJeans,
Эльдорадо, Capsland, Цитрус.
11 реклам включають в себе назву фірми і слоган. наприклад: «Супермаркет
метала. Выгодно и качественно», «Оптика. Очки за час», «Аптека. Экономим
круглосуточно», «KUDO. Реальнее только жизнь».
9 реклам включають в себе назву фірми і послуги чи товари який вона пропонує.
наприклад: «магазин бильярдный: бильярдные столы, кии, аксессуары», «Готовые очки:
ремонт очков, контактные линзы, аксессуары»,
для мобильных телефонов, ремонт
мобильных телефонов, фотоаппаратов, ноутбуков, аксессуары, комплектующие»,
«Синий квадрат: аренда офисов и торговых площадей»
Дослідивши графічні особливості 40 реклам міста Миколаєва, можна зробити висновок
що більш часто використовується білий фон. Жовтий чи червоний фон також є популярний.
Менш використовуваний є зелений або синій фон.
17 реклам на білому тлі. 4 реклам на червоному тлі і 8 на жовтому фоні. 6 реклам на
зеленому фоні і 2 реклами на синьому тлі.
Ще не можна не відзначити граматичні та лексичні особливості рекламних текстів міста
Миколаєва.
Іменні частини мови. Імена іменники позначають предмети, які становлять основу
дійсності. Саме ця граматична категорія займає переважне місце в мові і рекламних
текстах. Здатність слова передавати образ залежить від його природи - розрізняють
абстрактні і конкретні імена іменники.
Конкретні іменники позначають предмети або явища реального світу, які можна
побачити, помацати, понюхати, спробувати на смак і т.п. Чим конкретніше вживане слово,
тим більшу емоційну реакцію викличе воно у людини, тому що він здатний оживити образ в
пам'яті, покладаючись на свої органи чуття: слух, зір, дотик, смак і нюх.
При створенні рекламних текстів, як правило, використовуються ключові слова. Два
найбільш вражаючих і надійних слова - «новий» і «безкоштовний», і всі їх варіації. До самих
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вживаним можна віднести наступні слова: зараз, тепер, тут, сьогодні; представляємо вам,
пропонуємо, оголошуємо, сповіщаємо вас, радимо; це те, що треба; тільки що надійшов у
продаж; поліпшення; вперше; бажано; ефективний; натуральний; економія, прибуток,
вигідна угода; швидко, легко; потреба; пошук; ось правда про ...; чудово, дивовижно,
сенсація, революція і т.д.
Особливо часто використовується тире, при чому нерідко його постановка пов'язана з
інтонаційним і зоровим виділенням ударного рекламного слова («Зроби свій вибір - і живи
комфортно!», «Вікна - приємно подивитися".
Двокрапка використовується в конструкціях, що розпадаються на дві частини: перша
називає предмет реклами, а друга містить його конкретизацію. Знак оклику особливо часто
використовується в кінцівках і зачинах. Все інше підпорядковується нормам російської мови
». [1, c 26]
Професійно виконане повідомлення не може не враховувати законів норм мови, тому
перетворення об'єктивної інформації про товар в рекламне послання здійснюється в чому
за допомогою мовних засобів. Необхідно усвідомлювати, що в даний час нав'язливий мова
реклами стає важливим фактором культури і культурного розвитку.
Результат цих теоретичних досліджень, положень, матеріалів та результатів
проведеного порівняльно-лінгвістичного аналізу, дає нам можливість вживати ці знання у
практичній діяльності, пов'язаної із складанням рекламних тестів.
Прикладним продуктом моєї дипломної роботи є посібник. У посібнику представлені
лінгвістичні особливості (графічний, граматичний, лексичний, стилістичний і семантичний)
рекламних текстів міста Миколаєва.
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УДК 81`33 / 003
СИМЕТРІЯ ІНДЕКСАЛЬНИХ ЗНАКІВ У РОМАНІ «ЧЕРВОНА РИБА» І. С. ГЛУШКА
Пак Віталій Олексійович,
студент V курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Поняття симетрії в науковому світі виникло порівняно давно, проте у ХХ ст. воно стало
одним із найголовніших методологічних прийомів досліджень і теоретичних осмислень
різних проблем.
Під симетрією прийнято розуміти «упорядкованість, регулярність, одноманітність
предметів і явищ об’єктивного світу. Це поняття однопорядкове з такими поняттями, як
закономірність, зберігання, інваріантність. Симетрія є проявом стійкості, рівноваги в стані»
[4]. Це визначення є універсальним для різних наукових напрямів.
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Проте в гуманітарних дисциплінах симетрію часто пов’язують із поняттям економії та
визначають через референта, позначуваного та позначення [2, с. 105]. Наприклад, у
філософії застосовується поняття економії мислення, що означає «бажання охопити
максимум предметів думки (пізнання), витративши мінімум мислиннєвих засобів (понять,
суджень)» [3, с. 535]. Економія наявна й у термінологічному апараті семіотики та
лінгвістики. Зокрема в семіотиці вона представляє собою один із загальних принципів
функціонування знакових систем, згідно з яким кількість підпорядкованих висловленню та
реально виражених у тексті протиставлень наближається до мінімуму. Таким чином, у
семіотиці економія базується на принципах диференціації та вмотивованості. Натомість у
лінгвістичних галузях економія розглядається із двох боків: по-перше, як принцип, що
регулює функціонування мовної системи, по-друге, як принцип, що визначає
співвідношення між граматикою та словником мови, тобто вказує на нерегулярні мовні
форми, які не треба щоразу породжувати за унікальними формулами [2, с. 105].
Метою статті є визначення типів симетричних індексальних знаків у романі «Червона
риба» І. С. Григурка.
Зважаючи на те, що в семіотиці прийнято виокремлювати три типи симетрії знаків [4],
серед індексальних знаків, що функціонують у творі І. С. Григурка, визначимо такі типи
їхньої симетричної скерованості:
1) статична симетрія окремого об’єкта – передбачає «зберігання аналогічних ознак та
елементів у ланках її [мови] системи, регулярність» [там само], а тому виражається, на
нашу думку, через узагальнююче слово:
 іменник: «У трюмі була крупніша риба – судак, кефальна, кілька глос» [1, с. 18];
«Для мене діди – найкращі люди в світі» [там само, с. 26]; «Кріт – тварина чутлива,
делікатна, обережна» [там само, с. 34];
 займенник: «Вони – і єгер, і Воронок – звикли до гроз, навіть любили їх» [там само,
с. 20]; «На перешийку чатували танки, під берегами – катери; колючий дріт, міни,
прожектори й ракети – все було застосовано, аби не дати вийти морякам на простір,
бо ворог знав, яка це сила» [там само, с. 36];
2) гомологічна симетрія – відношення двох об’єктів, за якого певне поняття
виражається одним і тим же етимоном, що має дещо видозмінений чи зовсім інший
формальний план [4]:
 прикметник – займенник: «Так от: старі – це вже ті, що вийшли на вершину
життя, дивляться звідти вниз і все бачать» [1, с. 26]; «Нехай там у конторі вважають
Передрія не дуже ревним єгерем, тобто таким, що інколи не на той бік стає – замість
звіра бере й захищає людину (сам Данило Миронович вважав себе серед людей
представником від звірів, а серед звірів – від людей), а він би таки пред’явив цього акта
про сорок кущів виритої дикими свинями картоплі» [там само, с. 33];
 дієслово – іменник: «Роберт за це його особливо поважає: боятись моря і
рибальчити – хіба це не геройство?» [там само, с. 30];
 іменник – займенник: «Собайло ти, Свириде!» [там само, с. 31];
3) динамічна симетрія під час розвитку об’єктів – відношення об’єктів, за якого
мовленнєві відповідності аналогічні системним [4]:
 вигуки: «Ну, до Круглого вистачить, а там веслами доберешся до устричників, ті
наллють» [1, с. 21]; «Ей, люди, чуєте?» [там само, с. 21]; «Еге ж, Робику, недарма
кажуть: якби молодість знала, а старість могла, – зітхнув бригадир» [там само, с. 26];
«Ого! – збуджено рикав Нестерович» [там само, с. 27]; «Е ні, – засміявся хитро Передрій»
[там само, с. 33];
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 звертання: «Робику, – каже Карпо Солонар, – тобі треба не хз єгерем Передрієм
товаришувати, то відлюдьок, а з дідом Лукою» [там само, с. 26]; «Оце нам, козарлюги,
всміхнулась доля!» [там само, с. 27]; «Дідусю! – став перед ним на коліна хлопець» [там
само, с. 31]; «А кого ви, бабо, порубали?» [там само, с. 34].
Із наведених прикладів бачимо, що статична симетрія індексальних знаків
представлена іменниками та займенниками, що репрезентують гіперонімічні зв’язки в тексті
аналізованому твору. Гіперонім є своєрідним узагальненням, а тому є економічним
маркером мовної системи. Гомологічна симетрія представлена різними частинами мови,
які, змінюючи своє формальне вираження, конкретизують та уточнюють зміст попереднього
знака. Динамічна симетрія є т. зв. прагматичним вектором знака. Саме за допомогою
динамічно симетричних індексів автор репрезентує власні психологічні, ментальні,
когнітивні та мистецькі установки, вказуючи на характер мовлення своїх героїв, їхні
взаємовідношення між собою, рівень їхньої освіченості. Тому такими індексами ми
вважаємо вигуки та звертання, що найповніше відбивають цю тенденцію.
Зазначимо, що «існування мовного знака до його використання в мовленні є
“просуванням” у певній системі координат (страті) чи міжкоординатному просторі (в різних
стратах). Точка використання мовного знака – перетин координат, досягнення симетрії –
стану рівноваги всіх параметрів знака в системі» [2, с. 105]. Це стає можливим за умови
вмотивованого введення в текст знаків із чітко вираженою індексальністю.
Висновки. Отже, у романі «Червона риба» І. С. Григурка зафіксовано чималу кількість
індексальних знаків, що характеризуються формально-змістовою симетричністю. Такі знаки
функціонують у різних реченнєвих структурах і мають, відповідно, різну морфологічну
форму, зокрема серед них є іменники, прикметники, займенники, дієслова, а також вигуки
та звертання. Їхня симетрична організація представлена у трьох категоріях – статичності,
гомологічності та динамічності. Такий розподіл здійснено переважно на семантичних
орієнтирах тих синтаксичних структур, у яких ці знаки представлено автором.
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ОСНОВНІ ВИДИ ПОМИЛОК В ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТАХ
Петренко Віта Сергіївна,
студентка ІV курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова
Починаючи складати юридичні документи, насамперед слід визначити його доцільність,
впевнитись у відповідності змісту юридичних документів, компетенції певного суб’єкта. Крім
того, необхідно правильно визначити вид документа для фіксації управлінської дії.
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Актуальність теми роботи полягає в тому, що знання та дотримання мовних норм є
запорукою правильного написання текстів юридичних документів будь-якого типу та
складності. Мета роботи – визначити типи мовних оформлень ділових документів, а саме
вивчити найпоширеніші помилки, які трапляються в текстах при відхиленні від мовної
норми. Завданням роботи полягає у вивченні. (1) Понятть юридичних документів, їх ознаки,
види, функції та класифікацію; (2) особливостей мови в юридичних документах; (3)
основних видів помилок в юридичних документах; (4) прикладів порушень мовних норм
тлумачення у текстах юридичної галузі.
Помилка у правозастосуванні як негативна риса виражається в порушенні будь-яких
правил і вимог юридичної техніки. Ю.М. Бондар вказує на такі правозастосовні помилки:
1) за логічною послідовністю застосування між елементами розумового процесу;
фактичні; помилки в юридично значущій діяльності;
2) залежно від ступеня пізнання й усунення: встановлені (виявлені), невстановлені
(приховані, латентні);
3) за особливостями виявлення і доведення: спірні, безспірні;
4) за обсягом: повні, часткові. [2, c. 128]
Слід погодитися з думкою, що до зовнішніх причин помилок правозастосування слід
віднести неясність, суперечності законодавства; відсутність стабільної юридичної практики;
недостатність юридичних знань суб’єкта правозастосування; протидія зацікавлених осіб;
несприятливі умови діяльності; недоліки у підборі та розстановці кадрів; однобічність і
неповнота доказів; складність процесуальних вимог до здійснення окремих юридичних дій;
велике службове навантаження; відсутність спеціалізації в роботі.
Відповідно до видів порушених правил і вимог вважаємо за доречне систематизувати
помилки, за такими групами:
а) помилки процесуального характеру;
б) логічні;
в) фактичні;
г) мовностилістичні;
ґ) логіко-лінгвістичні;
д) помилки технічного характеру;
е) помилки структурного характеру.
Кожна з цих груп, у свою чергу, може бути диференційований на окремі підвиди.
Мовностилістичні помилки є наслідком недотримання орфографічних, лексичних,
стилістичних і граматичних норм сучасної української мови. До найбільш характерних видів
мовностилістичних помилок, що допускаються в текстах процесуальних актів, належать:
а) орфографічні помилки полягають у неправильному написанні слів (напр., він
притензій немає, бракон’ер, індефікація відбитків пальців – слід він претензій не має,
браконьєр, ідентифікація);
б) лексичні помилки являють собою недотримання лексико-семантичних норм
української мови. Серед типів лексичних помилок можна виділити: порушення лексичної
сполучуваності; вжито некодифіковані терміни (напр., міра перетину – слід запобіжний
захід, давати покази – слід давати показання, під час освіду виявлено – слід під час
освідування виявлено); нерозуміння значення слова, тобто вживання замість потрібного
слова його пароніма (напр., з міста події М. втік. – слід з місця події втік, на шлях
виправлення не встав – слід не став); уживання полісемії й омонімії слів, синонімічних
термінів в одному тексті (напр., суїцид – самогубство, вчинено акт вандалізму – скоєно
акт вандалізму – зроблено акт вандалізму); лексична неповнота висловлювання (пропуск
в реченні необхідного слова); недоцільне вживання застарілих слів (напр., роз’яснено
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права на попередньому слідстві – слід на досудовому слідстві); вико_ ристання діалектної
та розмовної лексики (напр., попіл від згорених речей – слід згорілих; Д. знаходиться на
підписці про невиїзд, його рознесло від горілки, заволодів мобілкою); недоречне вживання
жаргонної та професійної лексики; уживання росіянізмів (напр., із_за відсутності в його
діях складу злочину – від рос. из-за отсутствия – слід через відсутність, назначить
судово-медичну експертизу – від рос. назначить – слід призначити); використання
штампів замість юридичних кліше;
в) граматичні помилки являють собою недотримання норм слово - і формоутворення,
норм синтаксичного зв’язку між словами у словосполученні й реченні.
У свою чергу граматичні помилки поділяються на:
а) словотворчі (полягають у порушенні структури слова);
б) морфологічні (пов’язані з ненормативним використанням іменників, прикметників,
займенників, дієслів і їх форм, помилки при відмінюванні іменників (напр., при обшуку
виявлено – слід у процесі обшуку виявлено/при проведенні обшуку виявлено; по факту
вибуху – слід за фактом; гр. Х., проживаюча в місті – слід гр. Х., яка проживає в місті;
крадіжка, причинивша значну шкоду – слід якою завдано значної шкоди);
в) синтаксичні (полягають у неправильній побудові словосполучення, порушенні
структури простих і складних речень, неправильній передачі прямої мови, наявності
громіздких конструкцій, що ускладнюють розуміння змісту акта, порушення норм керування
чи узгодження) (напр., в відповідності до вимог), сполученні слів, які за змістом або
грамматично не з’єднуються (напр., поміщення під режим);
г) пунктуаційні (полягають в ігноруванні пунктуації всередині речень);
ґ) порушення стилю (процесуальні акти кримінального судочинства як
різновид офіційних документів, що виходять від державних органів, характеризуються
своєрідністю стилю, який покликаний забезпечити точне і чітке закріплення волі
уповноважених на це суб’єктів у формі владних велінь і прписів. Порушення стилю акта
відбувається тоді, коли стиль неповністю
відповідає вимогам юридичної техніки);
д) ненормативне скорочення чи неправильне написання абревіатур (напр., т.т.у.
(тяжке тілесне ушкодження), автом. ГАЗ д.н. 013-61 МН (автомобіль, державний номер),
урод., урож., уродж. (уродженець), пр-л (протокол), к-ї свідоцтв (копії), накл-я а-у на майно
(накладення арешту), довідка ХОПНД, ВОІ УМВСУ).
Ще одною підгрупою стилістичних помилок є тавтологія. Тавтологія (грец. tauto – те
саме, logos – слово) – це поєднання однокореневих слів у складі словосполучення чи
речення, які в іншій формі повторюють раніше сказане, наприклад, як вбачається зі скарги
скаржники фактично оскаржують, встановлено факт встановлення вини.
Підсумовуючи, зазначимо таке. По-перше, мовностилістичні помилки є одні з різновидів
помилок, що являються в юридичних документів. Видами мовностилістичних помилок є:
орфографічні помилки, лексичні помилки, граматичні помилки (словотворчі, морфологічні,
синтаксичні, пунктуаційні, порушення стилю, ненормативне скорочення, неправильне
написання абревіатур). По-друге, у подальшому дослідженні мають бути визначенні засоби
і прийоми профілактики цих типів помилок у практиці сфери юридичних документів.
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УДК 81’221
ОСОБЛИВОСТІ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Прокашева Наталія Олександрівна,
студентка V курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова
У сучасних умовах розвитку торгівельних та зовнішньополітичних відносин у
представників різних культур все більше з’являється потреба у набутті навичок
ефективного ділового спілкування. Постійні економічні збитки та недостатній досвід у
діловому спілкуванні викликали потребу формування міжкультурної компетенції. На думку
В.В. Сафонової, міжкультурна компетенція представляє собою систему мовних та
соціокультурних знань, вмінь та навичок, які допомагають людині змінювати свою поведінку
в залежності від соціальних факторів двомовного спілкування. Знання мови безперечно
важливі для двомовного спілкування, але відомими дослідниками невербальних засобів
передачі інформації Р.Бірдвістелом, А. Майерабіаном та А. Пізом було доведено, що 55%
інформації передається за допомогою невербальних засобів спілкування. Тому в процесі
міжкультурного спілкування 100% успіху переговорів двох представників різних культур
будуть залежати не тільки від знання мови, але і від 55% інформації, отриманої через
невербальний канал. Ця тема може представляти інтерес не тільки для широких кіл
суспільства, але і для спеціалістів сфер міжкультурної комунікації, лінгвокульторології,
психолінгвістики, комунікативної лінгвістики та ділової англійської мови, а створений
електронний посібник, на основі систематизованого матеріалу кінетичних та проксемічних
особливостей невербального спілкування, допоможе не тільки зрозуміти важливість
невербального компоненту спілкування, але і значно прискорить формування
міжкультурної компетенції.
Ділове спілкування – це спілкування, метою якого є організація і оптимізація
виробничої, наукової, комерційної чи іншої діяльності, де на першому місці стоять інтереси
справи, а не конкретних співрозмовників. Характер ділового спілкування залежить від
багатьох особливостей: психологічних, етнічних, гендерних, вікових, професійних,
культурних, тощо. Врахування цих особливостей надасть можливість правильно
організувати ділову зустріч, зрозуміти партнера, чистоту його намірів та подальші дії для
досягнення мети.
Невербальне спілкування – немовна форма спілкування, що включає в себе жести,
міміку, пози, візуальний контакт, тембр голосу, дотик, які передають образний і емоційний
зміст. Невербальне спілкування в міжкультурному діловому спілкуванні грає важливу роль,
так як основними функціями невербального спілкування є вираження міжособистісних
відносин, почуттів, емоцій та традицій представників різних культур.
Інформативність невербальних засобів передачі інформації пов’язана з:
 більшою змістовністю: слова передають тільки фактичні знання;
 спонтанністю та безпосереднім виявом;
 передачею настрою, відношення та оцінки співрозмовника;
 акцентуванні уваги на важливих моментах
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Даний електронний посібник з невербальної поведінки є дуже корисним джерелом
інформації для студентів, аспірантів, викладачів лінгвістичних та економічних дисциплін
для використання на заняттях лінгвокульторології, психолінгвістики, комунікативної
лінгвістики, лінгвокраїнознавства та ділової англійської мови.
Систему невербальних засобів передачі інформації, які представники різних культур
використовують під час ділового спілкування, викладені в електронному посібнику в
зручному для пошуку порядку. Користувачі зможуть також отримати коротку інформацію
про використання інших кінетичних засобів (постав, візуального контакту та відстані при
розмові). Наприклад:
Таблиця 1. Значення положення рук
Положення рук
Значення
Висновок
Руки
зчеплені
на
Захисна позиція
Переговори
не
грудях
завершені
Легке постукування по
Нетерпіння
Переговори
слід
столу
завершити
Молитовно
складені
Відчуття
переваги,
Переконатися,
що
руки,
пальці
трохи співрозмовник вважає себе немає каверзи, можливо,
розставлені
хитрішим
переговори
треба
завершити
Співрозмовник потирає
Недовіра
Подумати
очі
Гризе нігті
Невпевненість, страх
Умови приймає, але
невдоволений
На ефективність міжкультурного ділового спілкування впливають багато факторів,
ключовим з яких є знання культури. Тому, щоб міжкультурне ділове спілкування було
ефективним, людина не повинна залишати без уваги культуру народу, коли вивчає його
мову.
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Слово потрапляє в художній текст з певним усталеним значенням, яке,
трансформуючись, набуває нових відтінків. Імпульсом до цього є його незвичайна
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сполучуваність з іншими словами, несподівані контексти. Письменниці, як ніхто інший,
вміють створити такі контексти, виражаючи себе, і тим самим збагачують і розвивають
рідну мову. Багато їхніх творів перекладають іншими мовами. Інколи можна втратити
художню самобутність тексту. Саме тому нагальним питанням у мовознавстві та
літературознавстві є створення та впорядкування перекладного словника, що містив би
аналіз доречності вживання слів при перекладі та лінгвістичний коментар його доцільності.
У цьому й полягає актуальність нашої роботи.
Мета дослідження – розробити автоматичний словник творів жіночої прози. Для
реалізації мети слід виконати наступні завдання:
 дослідити витоки та розвиток феміністської літератури;
 вивчити питання гендерного аспекту в літературознавстві;
 описати характер діалогу авторки з читачем посередництвом тексту;
 проаналізувати відібрані словосполучення на українській, російській та англійській
мовах та дати оцінку їх вживання та інші;
У роботі розглядаються такі питання, як:
1. Вплив гендерного аспекту на формування жіночого роману. Гендерний підхід у науці
заснований на ідеї про те, що важливі не біологічні відмінності між чоловіками і жінками, а
то культурне і соціальне значення, яке цим розбіжностям надає суспільство. Основою
гендерних досліджень стало виявлення різниці в статусах, ролях та інших аспектах життя
чоловіків і жінок і, головне, аналіз феноменів влади та домінування, що затверджуються в
суспільстві через гендерні ролі й відносини. Теорія гендера дозволяє по-новому
інтерпретувати й твори художньої літератури, де наочно та глибоко втілюються чоловічий і
жіночий погляд на світ (гендерна картина світу), на взаємини статей, а також висвітлити
проблему жіночої творчості, яка і до цього дня вважається значущою і знаходить нові
перспективи у зв'язку з успіхами гендерології.
2. Шлях до визнання жінок-письменниць. Намагання і прагнення жінок до зрівняння їх у
правах з чоловіками. Різні приклади повстань жінок проти системи, намагання зламати
стереотипи та їх самовизнання. Початок феміністської прози та поштовх до такого кроку.
Розвиток нової течії у літературі.
3. Виявлення рис романтизму та реалізму в жіночій прозі.
4. Жіноча проза – лише проза для жінок? Це питання майже не досліджено, адже
бібліографії у вивченні цієї проблеми недостатньо. Спроби з’ясувати, що саме є
популярним серед різних верств населення (чоловіків так жінок) у творах різних
письменників та письменниць.
5. Аналіз використання слів та словосполучень, що виражають емоції героїв. Чим
відрізняються емоції героїв різних епох і чи відрізняються вони взагалі? Чому з часом
героїні стають все більш відкритими та не соромляться своїх почуттів та відчуттів? Чи
подобається це чоловікам? Поділ слів та словосполучень за авторами та їх творами.
Спроба визначити факт впливу способу вираження емоцій та почуттів на стосунки між
чоловіком та жінкою. Яка частотність використання слів при висловлюванні почуттів та
емоцій? Порівняння прояву почуттів та емоцій у класиків жіночої літератури та сучасних
письменниць, який притаманний своєрідний, деякою мірою навіть епатажний стиль і прояв
епатажу – це ознака брутальності чи спроба привернути увагу до себе чи до проблеми,
порушеної у романі?
6. Гендерні особливості презентації персонажів художнього твору. Порівняння
частотності різних предметно-лінгвістичних параметрів у чоловічих та жіночих
характеристиках творів літератури дозволяє стверджувати, що:
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- характеризуючи жінок, письменники-чоловіки приділяють значну увагу рисам
зовнішності та привабливості, причому деталі одягу відзначені зниженням частотності
порівняно з чоловічими характеристиками;
- у характеристиках чоловіків найбільшу ціннісну роль відведено рисам характеру,
професійній діяльності та матеріальному становищу;
- маркери експліцитної оцінки (це оцінка, яка виражається за допомогою оцінного
слова (позитивного або негативного), що має безпосереднє відношення до об’єкта оцінки)
вживаються у переважній більшості вже перших фрагментів-характеристик жінок,
зберігаючи достатньо високу частотність у подальшому контексті, в той час як такі маркери
рідко відзначаються у первинних характеристиках чоловіків і взагалі мають значно нижчу
частотність у подальшому контексті (61% у жіночих характеристиках і 43% у чоловічих).
Письменники-жінки використовують іншу предметно-структурну схему для презентації своїх
персонажів. У характеристиках чоловіків параметри зовнішньої привабливості, краси
посідають таке ж важливе місце, як професія або талант. Маркери експліцитної оцінки
з'являються у перших фрагментах чоловічих характеристик у 75% випадків.
Характеризуючи жінок, письменники-жінки акцентують увагу на названих параметрах в
іншій пропорції: деталі зовнішності (100%), експліцитно оцінювана привабливість, вік (48%),
деталі одягу (98%), вказання на емоційний стан або темперамент (60%), риси характеру
(92%), професійна діяльність або здібності (54%).
Особливості презентації чоловічих та жіночих персонажів у текстах творів письменниць
можна узагальнити таким чином:
- автори-жінки в цілому більше уваги приділяють зовнішнім даним своїх персонажів,
зокрема одягу;
- експліцитно виражені оцінки привабливості персонажа відзначені високою
частотністю в характеристиках чоловіків і низькою – в характеристиках жінок;
- досить високою частотністю характеризуються деталі, які виражають емоційний
стан або темперамент;
- експлікатори професії та матеріального стану персонажів не деталізуються, частіше
ці параметри тільки називаються.
Подані вище спостереження над особливостями предметної та лінгвістичної
презентації чоловічих та жіночих персонажів у прозі письменників-чоловіків і письменниківжінок дають підстави стверджувати, що аналізовані тексти демонструють досить виразні
гендерні преференції (процедуру обробки знань, що реалізується вербально, стратегії
обробки інформації та її оцінку), які можуть свідчити про гендерні особливості сприйняття
людини (персонажа) з точки зору чоловіків та жінок.
7. Створення автоматичного словника. Перевагою цього словника є: мобільність,
доступність зв'язку з розвитком комп'ютерних мереж, адекватність рівня розвитку сучасних
наукових знань. З іншого боку, створення електронних словників сприяє також рішенню і
такої проблеми, як постійне оновлення інформаційно-нової лексики, поява якої пов'язано з
багатьма причинами. Вона також може містити велику кількість вправ і прикладів, докладно
ілюструвати в динаміці різні види інформації.
У словнику міститься основна інформація про авторів, їх діяльність, творчість та сам
словник. Він являє собою таблицю в алфавітному порядку за авторами, а потім їх творами.
В словнику подається слово або словосполучення англійською мовою, яке виражає певні
емоції людини. Також подається переклад на українську та російську мови, проводиться
аналіз доцільності вживання того чи іншого слова. Після кожного такого аналізу міститься
лінгвістичний коментар автора словника, де виражається думка автора щодо перекладу
слів та можливості змінити його.
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Отже, можна зробити висновок, що жіноча проза є малодослідженою, тому вивчення та
дослідження творів жіночої прози є нагальним питанням літературознавства. Створення
перекладного словника творів жіночої прози приверне увагу не тільки вчених, лінгвістів,
викладачів, а й студентів, які вивчають англійську мову й читають тексти художніх творів
оригінальною мовою. Спосіб вираження людьми емоцій та почуттів, привертало увагу ще з
давніх часів, тому й зараз ми прагнемо виявити різницю поколінь при спробі з’ясування
стосунків та спробі пояснити їх. Досить важливим постає питання гендерного аспекту
написання текстів та на що саме автор-чоловік та автор-жінка звертають свою увагу. Усе
назване вище відіграє вирішальну роль у розумінні того чи іншого твору художньої
літератури.

УДК 519.62
ЛЕКСИКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДНОЇ МОВИ
Соклакова Тетяна Вадимівна,
Ніконова Анна Ігорівна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Поява прикладної, зокрема комп’ютерної лінгвістики як нової галузі науки – явище,
причини виникнення якого слід шукати в стані розвитку як сучасного суспільства, так і самої
мови. Комп’ютеру – технічному пристрою, який не має людської пам’яті, знань, асоціацій,
інтуїції, людської здатності мислити – мовний матеріал треба описати і подати для
сприйняття в інший спосіб, в іншій формі. Це обумовлює актуальність пошуку засобів
моделювання природної мови.
Важливою особливістю галузей лінгвістики, які займаються моделюванням мовлення
людини, є те, що вони розв’язують різноманітні практичні завдання, аж ніяк не обмежуючи
способи розв’язання цих завдань. Ось чому на розв’язання цих проблем покликані новітні
напрямки прикладної лінгвістики:
а) комп’ютерна лінгвістика;
б) лінгвістична експертиза;
в) математичне моделювання мови;
г) наука про впорядкування та стандартизацію науково-технічної термінології [1].
Комп’ютерна лінгвістика покликана не тільки звільнити користувача від виконання
технічної роботи, пов’язаної з пошуком, добором та впорядкуванням інформації, але й
відкриває можливості для докорінно нового вивчення мови [2]. Моделювання
функціонування мови в тих чи інших ситуаціях здійснюється засобами комп’ютерних
інструментів: програм, комп’ютерних технологій організації та оброблення даних.
Найпопулярнішими з них стали інструменти розпізнавання голосу і рукописного тексту.
Наприклад, Siri - персональний помічник і питально-відповідна система, адаптована для
iOS. Цей додаток використовує обробку природної мови, щоб відповідати на питання і
давати рекомендації. Siri пристосовується до кожного користувача індивідуально, вивчаючи
його переваги протягом довгого часу.
Лінгвістична експертиза здійснює мовознавче дослідження текстових матеріалів усного
та писемного мовлення, словесних, літерних, фонетичних та комбінованих позначень, а
також жестів і міміки[3]. Може бути юридичною, культурологічною, комерційною. Зокрема,
пошукові роботи Google аналізують вміст веб-сторінок на наявність насилля, плагіату,
розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
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Математичне моделювання описує властивості природної мови, відбираючи деякі
основні поняття, відношення і операції, а потім формуючи з них вихідний словник і ланцюги.
Наприклад, так стало можливим чітке формулювання понять відмінка, роду та частини
мови.
Одним з найперспективніших напрямів комп'ютерної лінгвістики стала корпусна
лінгвістика. Для моделювання природної мови вона розглядає тексти як суцільні корпуси.
Перевага таких засобів полягає у тому, що корпус показує мовні дані в їх реальному
оточенні, що дозволяє досліджувати лексичну і граматичну структуру мови, а також
безперервні процеси мовних змін. Корпус характеризується показовістю, або
збалансованим складом текстів, що дозволяє використовувати його для тестування
пошукових машин, машинних морфологій, систем перекладу, а також використовувати його
в різних лінгвістичних дослідженнях[1]. Він має важливе значення для викладання мови,
оскільки за допомогою корпусу можна швидко і ефективно перевірити особливості
вживання незнайомого слова або граматичної форми.
Засоби корпусної лінгвістики для моделювання мови використовує відомий світовий
проект WordNet – семантичний словник для англійської мови. У ньому слова розбито на
групи синонімів – синсети, де надається коротке загальне визначення та семантичні
стосунки між цими словами. Мета подвійна: по-перше, це створення комбінації словника і
тезауруса, більш інтуїтивно придатних для використання, а по-друге, підтримка
автоматичного аналізу текстів та розробок в галузі штучного інтелекту[4].
Схожа розробка є і в Україні - науково-дослідний проект UWN, присвячений створенню
лексико-семантичної онтологічної бази знань. Електронні корпуси дають можливість
визначення тематики текстів, семантичної фільтрація потоків даних за змістом, смислового
покращення якості машинного перекладу, семантичного пошуку в Інтернет, аналізу
настрою тексту та багато інших[5].
Серед інших вагомих галузей комп'ютерної лінгвістики слід виділити технологію
машинного перекладу й інформаційно-пошукову систему. В рамках машинного перекладу
відбувається перетворення комп’ютером тексту, створеного засобами однієї природної
мови, в текст, оформлений засобами іншої природної мови. Розрізняють прямий підхід до
перекладу тексту, зорієнтований на певні вхідну та вихідну мови, та непрямий підхід, при
якому комп’ютер “розпізнає” зміст тексту вхідною мовою засобами лінгвістичного аналізу
незалежно від того, якою буде вихідна мова перекладу[2]. До речі, другий підхід
використовують найкращі сучасні сервіси-перекладачі: Google Translate та PROMT.
Таким чином, лексикологічні засоби моделювання природної мови спираються на
здобутки прикладної і комп’ютерної лінгвістики, технологій машинного перекладу,
електронних корпусів текстів тощо. Моделювання мови людини – процес, який хоч і
підлягає багатьом алгоритмам і закономірностям, однак наразі залишається одним з
найбільш трудомістких і складних. Однак цей процес відкриває людству широкі можливості
й вже сьогодні використовується провідними ІТ-компаніями для створення пристроїв і
програмного забезпечення нового покоління.
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Мова – це знакова інформаційна система, що виконує функцію формування, зберігання
і передачі інформації в процесі пізнання дійсності і спілкування між людьми. В наш час
стоїть проблема створення технології автоматичної обробки текстів. Щоб запрограмувати
ЕОМ виконувати певну, бажану роботу потрібно знати методи виконання задачі в
реальному житті. Одним із ефективних способів обробки природньої мови є морфологічний
аналіз. Суть цього процесу полягає в тому, що він допомагає визначити граматичне
значення словоформи і виділення її основи. Словоформа – це граматична форма того
самого слова, яка виявляє лексичну тотожність із співвідносними словами.
Існує дві сфери, на які поділяється морфологія. Слова і морфеми є основними в
визначенні «формальної» морфології. А для граматичної семантики важливим є вивчення
властивостей морфологічних категорій та значень. Також існує декілька спрямувань даної
науки. Ділення слова на основні носії граматичного значення (словоформи): основу та
закінчення, та проведення перевірки на їх сумісність є основним принципом класичного
підходу, що стоїть на першій сходинці напрямків. Для використання другого принципу
потрібно провести статистичну обробку словника. Дані, що отримуються в результаті, і є
джерелом для подальшої роботи. Третій напрямок проводить нормалізацію, утворення
певних граматичних форм (словоформ) та збір їх граматичних відомостей, за рахунок
створення математичних моделей та проведення математичних обчислень над
відомостями.
Відомі форми морфологічного аналізу: аналіз зі словником словоформ, аналіз зі
словником основ, табличний аналіз, аналіз методом логічно множення.
Аналіз зі словником основ має велику популярність, адже знаходить застосування у
багатьох мовах Європи. Щоб скористатись цим аналізом потрібно мати під рукою словник
основ та пару допоміжних таблиць. Це дуже зручно, так як словник зазвичай має всі
можливі форми основ слів.
Коли морфологія мови досить скупа використовують аналіз зі словником словоформ.
Хтось може сказати, що простіше використовувати саме цей вид дії, замість громіздкого
попереднього. Аналіз не відшуканих у словнику лексичних одиниць є мінусом даного
способу. Адже в цій система морфологічного аналізу потрібно використати всі основні
принципи визначення різних словоформ одного слова.
Для фузійних (флективних) мов зручно застосовувати аналіз методом логічного
множення. Для цього також потрібний словник основ, для початкового пошуку слів, що
мають закінчення. Не знаходження слів веде за собою відкидання букви з кінця і
повторення процесу. Це відбувається до тих пір, доки в словнику не будуть знайдені
слова. При цьому літери, що відкидаються мають записуватись окремо. Їм приписується
сполучення нулів та одиниць – частин булевого вектора. Кількість таких частин вказує на
граматичні категорії, що сформульовані закінченням. При цьому є змога надавати
значення різних векторів одними і тим самим буквам, що належать закінченням відмінних
частин мови.
Так званий «незалежний» спосіб або ж аналіз без словника рідко має своє
застосування. В такому випадку під рукою мають лежати таблиці афіксів і спеціальний
перелік слів, що не несуть граматичного значення.
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Висновки
Аналізуючи всі відомі методи, можна сказати, що найефективнішим є аналіз зі
словником словоформ, універсальним є аналіз методом логічного множення, а
найшвидшим є «незалежний» спосіб. Така чітка класифікація дозволяє правильно обирати
метод для поставленої цілі, тим же самим економить час, зменшує трудомісткість роботи.
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Стилістичний прийом антономазії – об’єкт дослідження, який неодноразово
розглядався вітчизняними та зарубіжними науковцями-лінгвістами. Незважаючи на
ґрунтовну увагу до цього ономастичного явища упродовж років, у мовознавстві розрізняють
кілька тлумачень поняття антономазії.
У художньому творі імена відіграють важливу роль. Ім’я персонажа – одне із засобів,
що створює художній образ; воно може характеризувати соціальний стан персонажа,
передавати національний та місцевий колорит, а якщо подія відбувається в минулому, то
відтворити історичний фон. Одним із стилістичних прийомів, який розкриває смисл імені, є
антономазія.
Особливостями передачі стилістичного прийому антономазії на рідну мову займалися
такі вітчизняні мовознавці, як: Автеньєва Л. А., Бакастова Т. В., Никулина Є. Л., Караваєва
Т. Л., Куликова Н. А., Кухаренко В. А., Зайцева К. Б. [1, c. 178].
Актуальність нашого дослідження полягає у широкому використанні стилістичного
прийому антономазія у класичній та сучасній художній літературі та в кінофільмах, а також
необхідності визначення прийомів перекладу антономазії.
Мовознавці Мороховський О. М., Воробйова О. П., Ліхошерст Н. І., Тимошенко З. В.
визначають це поняття. Антономазія – це різновид метафоричного переносу назви чи
перейменування. Розрізняють два види антономазії: використання власного імені в
значенні загального іменника (Othello, Don Juan, Romeo, Hamlet) і використання загальних
іменників чи їх частин у функції власного імені [2, c. 156].
Антономазія побудована на переносному використанні загального імені, основним
призначенням якої є денотативне значення, а називне виникає в контексті, тобто загальне
ім’я частково переходить в особисте. Цей тип антономазії ділиться на підтипи в залежності
від відношень, що встановлюються між оригінальним іменем об’єкта і створюваним іменем:
а) власне антономазія як стилістичний прийом. Представляє собою оказіональне
заміщення оригінального імені об’єкта чи явище, створюване об’єктом. Прикладом можуть
слугувати такі імена, як Бовкуненко, Пузир, Сиротюк [3, с. 88];
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б) прізвиська та прізвища. Представляють собою часткове заміщення оригінального
імені об’єкта чи явища створюваним іменем. Інколи прізвисько в тексті вживається частіше,
ніж оригінальне ім’я, однак останнє ніколи не витісняється повністю. Підтвердженням цьому
є такі прізвиська та прізвища, як-от: Товчикамінь, Вернигора, Голопуз, Лежень, Незнайко [3,
c. 95];
в) промовисті імена. До них належать імена і назви, які самі по собі є оригінальним
іменем об’єкта чи явища. Проте денотативне значення залишається в них на першому
плані, і, таким чином, інформативна функція є домінуючою. Сюди можна віднести такі
прізвища, як Пустоцвіт, Хокейфутболенко, Роззяврот-Сліпенко, Нетудихата [3, c. 95].
Метою статті є виявлення особливостей і закономірностей перекладу антономазії з
англійської мови на українську на основі матеріалів і перекладів англомовної художньої
прози.
Об’єктом дослідження є виявлення відмінностей між експліцитними та імпліцитними
іменами на основі класичної та сучасної художньої літератури.
Предметом дослідження є практичне використання автором експліцитних та
імпліцитних імен та їх смислове значення в контексті твору.
На основі аналізу творів О. Генрі, С. Моема та К. Менсфілд ми виявили імпліцитні та
експліцитні випадки вживання власних імен.
Експліцитні імена – імена, які вже набули загального поширення і не створюють
труднощів під час перекладу. Можна розглянути такі варіанти експліцитних імен.
1) Загальне стає іменем. Імена, які говорять за себе, запозичуються з логічного
значення. Тут відіграють важливу роль лише характеристики предмета. Це такі імена, як Mr
Know-All, Red Chief, Batman, Spiderman.
2) ім’я набуває загального значення – Frau Nein, Steelhammer.
На противагу експліцитним іменам існують імпліцитні імена, суть яких можна
зрозуміти лише прочитавши твір, тобто глибоко проаналізувавши та усвідомивши контекст.
Їх, у свою чергу, можна поділити на групи, кожна з яких допомагає краще схарактеризувати
основу імені. Наше дослідження імпліцитної антономазії виявило групи імен, які можна
поділити так:
 Особливості характеру героя, відображення його внутрішнього світу:
Mr Ramsay – один із головних героїв твору Уільяма Сомерсета Моема “Містер
Всезнайка”. Англійське слово Ramsay можна умовно поділити на два – ram і say.
Відповідно отримаємо такий перекладацький еквівалент, як “баран говорить”. І, дійсно,
саме така людська риса як впертість та непоступність (з якою часто асоціюється в нас
баран) проглядається упродовж всього твору в поведінці Містера Ремзі.
Rosemary Fell – героїня твору Кетрін Менсфілд “Чашка чаю”. Автор недарма
нагороджує жінку прізвищем Fell, що в перекладі означає лютий, страшний, жахливий.
“Гостинність”, яку вона проявляє до небоги спочатку, приємно вражає читача, але після
кількох сторінок письменниця демонструє нам справжнє лице героїні і цим самим
підтверджує слово-символ, яке закладено у прізвище жінки. Автор розкриває поведінку
жінки за допомогою її прізвища, сенс якого можна зрозуміти лише прочитавши твір.
 Зовнішні характеристики героїв:
Red Chief – прізвисько головного героя твору О. Генрі ”The Ransom of Red Chief”. Автор
недарма дає хлопцю прізвисько Вождь Червоношкірих. Це зумовлене кольором його
волосся, а також поведінкою, яку він проявляє до своїх викрадачів. Цікавою є
трансформація перекладу – генералізація значення, адже дослівний переклад – рудий,
червоний вождь. В свою чергу, Вождь Червоношкірих несе певне конотативне значення в
розумінні сенсу твору.
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 Взаємостосунки між героями твору:
Jimmy Valentine, Ben Price – герої твору О. Генрі “Перетворення Джиммі Валентайна”.
Дослівно прізвище Valentine перекладається як коханий, улюблений, любий. Не дивно, але
Джиммі дійсно можна вважати улюбленцем долі, адже йому вдається вийти сухим із води
після таких численних переслідувань. Інший головний герой – Ben Price. Прізвище Price є
досить цікавим, оскільки тлумачення слова price – ціна, плата, жертва. Ймовірно саме ціна
людського вчинку лягла в основу задуму автора щодо цього прізвища.
З наведених прикладів ми спостерігаємо, що власні імена, переважно імпліцитного
характеру, не тільки характеризують персонажа, але й відображають досить часто його
професію, зовнішній вигляд, характер, походження.
Імена персонажів у художніх творах є найбільш експресивним та інформативним
засобом, який визначає значний обсяг імпліцитної інформації. У перекладі експліцитні
імена передаються за допомогою транскодування, в той час як імпліцитні імена
відображають конотативне забарвлення художнього твору. Отже, доречним є тлумачення
імпліцитних імен у коментарях чи виносках з метою забезпечення повного розуміння твору
читачем, а також максимальної наближеності денотативного значення власних імен,
використаних перекладачем, до оригіналу твору.
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ЛІТЕРАТУРА РУБЕЖУ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ. ЕСТЕТИЗМ.
ТВОРЧІСТЬ ОСКАРА ВАЙЛЬДА.
Тарахненко Юлія Євгеніївна,
студентка ІV курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова
У статті розглянуто питання естетизму як літературної течії, визначення впливу
естетизму на творчість О. Вайльда. Виділено основні ідейно-художні проблеми, порушені
автором у його казках «Молодий король», «Хлопчик-зірка», «День народження Інфанти»,
«Соловей та Троянда», «Щасливий принц», «Вірний друг» та романі «Портрет Доріана
Ґрея». Проаналізовано питання дослідження ідиостилю автора. Розглянуто проблему
розробки веб-сайту для швидкого й зручного доступу до перевірки здобутих студентами
знань за темою «Література рубежу XIX – XX століть. Естетизм. Творчість О. Вайльда».
Ключові слова: естетизм, ідиостиль, мистецтво, казка, «Портрет Доріана Ґрея».
Терміни «ідиостиль», «індивідуальний стиль» розмежовують не всі мовознавці.
Витлумачення цих понять пов’язують з аналізом художніх та публіцистичних текстів,
способами виявлення системи стильових і стилістичних художньо-образних домінант, що
відбивають специфічні способи моделювання концептуальної картини світу, репрезентують
почуттєві інтенції та світобачення письменника, його мовомислення тощо.
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Ідиостиль передбачає аналіз художніх творів не як звичайних вербальних текстів, а як
художньо-естетичних феноменів, створених конкретним автором, людиною, яка
обов’язково додає свої інтенції, збагачує загальновживаний лексичний шар, мовленнєві
висловлення елементами індивідуального, неповторного, втілюючи свій внутрішній світ в
оригінальні художньо-образні засоби. Письменник має право і разом з тим обов’язок бути
оригінальним, мати свій, індивідуальний стиль.
О. Вайльд був одним із тих митців, котрий мав свій, яскраво виражений, індивідуальний
стиль. О. Вайльд − поет, драматург і прозаїк, який найповніше втілив у своїй творчості
художні принципи англійського естетизму.
Актуальність роботи зумовлена тим, що творчість письменника О. Вайльда досить
багатогранна, але при цьому досліджена
недостатньо. Саме питанню ідиостилю
письменника в літературознавстві було присвячено мало уваги. Виникає потреба в аналізі
особистого стилю творів автора, дослідженні головних тем його романів та казок.
Мета полягає в дослідженні проблематики та поетики творчості О.Вайльда, аналізі
його казок і роману «Портрет Доріана Ґрея», розгляді основних проблем, порушених
письменником, визначенні його ідиостилю.
Мета роботи досягається шляхом реалізації наступних завдань:
1) розгляд естетизму як літературної течії, визначення впливу естетизму на творчість
О. Вайльда;
2) аналізом творів митця (зокрема казок «Молодий король», «Хлопчик-зірка», «День
народження Інфанти», «Соловей та Троянда», «Щасливий принц», «Вірний друг» та
роману «Портрет Доріана Ґрея») за наявністю в них рис естетизму;
3) розкриттям основних ідейно-художніх проблем, порушених автором у названих
вище казках та зазначеному романі;
4) розробкою веб-сайту для швидкого й зручного доступу до перевірки здобутих
студентами знань за темою «Література рубежу XIX–XX століть. Естетизм. Творчість
Оскара Вайльда».
Час розквіту естетизму на англійському ґрунті припадає на останню чверть XIX
століття, точніше, на кінець 60-х − початок 90-х років. Засновником англійської естетизму
був оксфордський професор літератури В. Пейтер. Найбільший інтерес представляє його
книга «Ренесанс», що вийшла в 1873 році. Твори естетів суперечили вікторіанскому смаку
своєю антиморальною й антисоціальною спрямованістю. Естети страждали від невизнання
і в той же час пишалися ним, відчуваючи себе оригінальними й обраними серед загального
несхвалення. Суб'єктивно-ідеалістична основа естетичних поглядів О. Вайльда найбільш
відкрито проявляється в трактаті «Занепад брехні», 1889. Написаний у типовій для автора
манері розкривати свою думку через діалог насичений парадоксами, цей трактат мав
яскраво полемічний характер і став одним з маніфестів західноєвропейського декадансу
[4].
Істотну роль у формуванні теорії естетизму зіграв публіцист, історик і теоретик
мистецтва, літературний критик Дж. Раскін. В оригінальних за формою художніх есе Раскіна
було висвітлене естетичне обґрунтування багатьох тенденцій в англійській літературі XIX
століття.
Основні особливості естетизму О. Вайльда: перевищує творчу грань мистецтва;
зображує відбиття мистецтва в дійсності; підкреслює, що мистецтво не залежне від життя;
бачить завдання мистецтва не в копіюванні дійсності, а в створенні для нього ідеальних
зв'язків; відводить високе місце красі, стає переконаним, що мистецтво байдуже до
морального і аморального: виховання добра не є його завданням, заперечує соціальні та
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моральні цінності, що лежать в основі теорії мистецтва, художник – творець прекрасного
та інші.
Письменник від самого початку був свідомим «апостолом естетизму», людиною цілком
певних естетичних поглядів, яка прагнула змінити життєву орієнтацію більшості, власним
прикладом вказавши, якою ця дійсність повинна бути.
Творчість О. Вайльда досить різноманітна. Крім яскравих п'єс, мистецтвознавчих
статей і неперевершеного роману «Портрет Доріана Ґрея», перу письменника належать
чудові казки.
У своїх казках автор порушував численні проблеми, такі як: співвідношення зовнішньої
та внутрішньої краси героїв (на прикладі аналізу казок «Хлопчик-зірка», «День народження
Інфанти» та «Щасливий Принц»), співвідношення героїв і навколишнього світу ( матеріалом
є казки «Молодий король», «Вірний друг», «День народження Інфанти»),
самопожертвування (аналізуються казки «Соловей та Троянда», «Щасливий Принц»,
«Вірний друг») та інші [3].
Від казок з чітко вираженими соціальними мотивами, О. Вайльд переходить до
найбільш типового твору декадентської літератури − роману «Портрета Доріана Ґрея»
(1891). Єдиний роман О. Вайльда став найважливішим етапом його життя і творчості.
«Портрет Доріана Ґрея» можна вважати взірцем інтелектуального роману кінця XIX
століття. У цьому творі втілено найдорожчі для письменника думки, що визначали спосіб і
стиль його власного життя. «Розкрити себе і втаїти митця – цього прагне мистецтво», –
сказано в авторській передмові до роману [1].
Роман викликає багато суперечок. У ньому відчувається вплив готичних романів про
людину, котра продає душу дияволові за нев'янучу красу й молодість. Назва роману
підкреслює особливе значення портрета в сюжеті, і якщо ця назва покликана орієнтувати
читача, то портрет заслуговує пильної уваги не оцінювати переваги цього художнього
винаходу. У перетвореннях портрета висловлена суть того, що відбувається в романі.
«Портрет Доріана Грея» написаний в естетичному стилі. Деталі відрізняються
вишуканістю й витонченістю. У ньому автор використовує прийом градації, ланцюг членів
речення з поступовим наростанням або убуванням значущості, − спочатку «rich odour»
(багатий запах), потім «heavy scent», (густий запах) а під кінець «more delicate perfume»
(більш тонкий аромат) − це градація від сильного до слабкого [3].
Доволі часті згадки розкішних речей в повсякденному житті персонажів − це також
вказує на витончений стиль, дендізм і естетизм.
«She had all the delicate grace of that Tanagra figurine that you have in your studio», −
автор використовує порівняння, прирівнюючи Сібіл Вейн з вишуканою статуеткою, вживає
епітет «delicate» для того, щоб дати читачеві уявлення про те враження, яке справила на
Доріана дівчина [3].
Автор вставляє неважливі для фабули роману, але абсолютно необхідні для його
стилю деталі, без яких би він втратив свою витонченість. Саме за допомогою цих деталей
автор ні на секунду не дає забути, що все навколо його персонажів вишукане та красиве.
До того ж світ предметів стає одним із способів передачі естетичної оцінки дійсності
оповідачем. Епітет «exquisite» (вишуканий) зустрічається в романі десятки разів і є одним з
найбільш частотних. У всіх описах, суворо кажучи, немає нічого неймовірного, але
екзотичність описуваних предметів і явищ очевидна. Наприклад, слово «beauty» (краса) і
похідне від нього «beautiful» (прекрасний) зустрічаються в тексті 98 разів, слова
синонімічного ряду «delightful», «marvellous», «fascinating», «wonderful», «charming»,
«subtle»,« refined »,«picturesque» − в цілому 258 разів; в книзі знаходимо 39 найменувань
дорогоцінних каменів (Agate – агат, aquamarine – аквамарин, beryl – берил, turquoise –
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бірюза, jet – гагат та інші) 23 найменування музичних інструментів (accordion – акордеон,
organ – орган , piano – піаніно cello – віолончель , harp – арфа та інші), включаючи вельми
рідкісні [2].
У книзі очевидна екзотика образотворчих прийомів; саме в цьому проявляється і
своєрідність естетизму як літературної течії, і індивідуальність О.Вайльда як художника
слова. Екзотика невигаданого нагадує про себе і в зображенні інтер'єру, чи то вітальня,
бібліотека або оранжерея.
Для стилю роману характерна парадоксальність1. Цією властивістю відрізняються й
сюжетні ситуації, і мова персонажів. Герої говорять парадоксами. Багато парадоксальних
суджень в романі спрямовані проти лицемірної моралі та інших соціальних явищ
англійського життя [3].
О. Вайльд очолював в Англії естетизм як літературну течію. Від буденного життя, де
панує несправедливість, письменник відмежовувався, він відававя красі. О. Вайльд виявив
у своїй творчості небажання слідувати реалізму. Він стверджував, що дійсність наслідує
мистецтво. Тим самим він ставить мистецтво вище за життя.
Парадоксальне твердження О.Вайльда про те, що творчість − це мистецтво брехні,
висловлює суть його естетською гедоністичної поезії.
Виходячи з досліджень творчості Оскара Вайльда ми створили інформаційний веб сайт під назвою «Література рубежу XIX – XX століть. Естетизм. Творчість О.Вайльда».
Адже на сьогоднішній день питання створення веб - сайтів, які б містили корисну
інформацію для людей, дуже актуальне. Це пов’язано з інтенсивністю розвитку
інформаційних технологій і засобів комунікації, що у свою чергу вимагає більшої швидкості
реагування на події, які відбуваються. Бурхливий розвиток Інтернет-ресурсів постійно
розширює сфери взаємодії людей. Інтернет-ресурси допомагають користувачам швидко
знайти потрібну інформацію за будь-якою темою.
Сайт містить інформацію щодо естетизму (визначення, основні риси), біографію О.
Вайльда, творчості якого присвячена дипломна робота,
інформацію про естетизм в
мистецтві та тест, котрий допоможе перевірити користувачам знання з курсу «Історія
зарубіжної літератури. «Література рубежу XIX – XX століть. Естетизм. Творчість Оскара
Вайльда». Користувачі можуть знайти фотографії письменника та загальну інформацію
стосовно його біографії.
Особливе місце в структурі розробленого сайту займають афоризми О.Вайльда.
Задача афоризмів – зацікавити користувачів до читання творів митця.
Перевірка знань користувачів полягає у виконанні ними тестових завдань, які містять
60 питань стосовно естетизму, а також основних фактів біографії О. Вайльда, його казок
(«Молодий король», «Хлопчик-зірка», «День народження Інфанти», «Соловей та Троянда»,
«Щасливий принц», «Вірний друг») та роману «Портрет Доріана Ґрея». За кожну
правильну відповідь можна отримати 1 бал. Тобто максимальна кількість набраних балів
складає 60 балів.
Дизайн веб-сайту простий та зручний. Колір літер і фону забезпечує комфортне та
безпечне для зору користування.
Отже, використовуючи можливості сучасних комп’ютерних технологій, ми розробили
інформаційний веб-сайт, що дозволяє не тільки знайти потрібну інформацію, а й перевірити

1

Парадокс − (грец. Paradoxos − несподіваний) − судження, котре розходиться з
загальноприйнятим, традиційною думкою.
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знання користувачів за темою. Веб-сайт, без сумніву, стане допоміжним засобом для
студентів у вивченні теми «Література рубежу XIX – XX століть. Естетизм. Творчість О.
Вайльда».
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МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ РОМАНІВ ДІККЕНСА 1860 − 80-х РОКІВ
Таточенко Тетяна Валеріївна,
студентка ІV курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова
Анотація. У статті обґрунтовано необхідність аналізу мови соціальних романів
Діккенса 1860−80-х років. Проаналізовано основні особливості літературної течії «реалізм»
та творчість Діккенса як основоположника англійського реалізму. Зазначено, що головною
відмінністю останніх творів автора є песимістичність та втрата віри в майбутнє. Детально
проаналізовано мовні особливості текстів романів Діккенса «Великі сподівання», «Наш
спільний друг», «Таємниця Едвіна Друда».
Ключові слова: реалізм, критичний реалізм, роман, карикатура, гротеск, насмішка,
іронія, сарказм, поетична інвектива, м’який гумор, реалії, анафора,епіфора, епітет,
гіпербола, порівняння, метафора.
Актуальність теми дослідження дипломної роботи зумовлена практичною
відсутністю досліджень мови соціальних романів Діккенса вказаного періоду, до якого
належать романи «Великі сподівання», «Наш спільний друг» і «Таємниця Едвіна Друда».
Метою дипломної роботи є дослідження мови романів Чарльза Діккенса 1860−1880-х
рр., систематизація теоретичних знань літератури реалізму, творчості Чарльза Діккенса в
рамках курсу «Історія зарубіжної літератури», розробка електронного словника на базі
основних термінів визначеної предметної області, розробка тесту за цією темою.
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
− виділити поняття реалізму; визначити його періоди та особливості розвитку, течії,
головних представників, дослідників і розробити веб-сайт для швидкого та зручного
доступу для перевірки знань за темою;
− вивчити біографію та проаналізувати творчість англійського письменника-реаліста
Чарльза Діккенса (зокрема соціальні романи Ч. Діккенса «Великі сподівання» (1861), «Наш
спільний друг» (1865), «Таємниця Едвіна Друда» (1870));
− дослідити мовні особливості соціальних романів 1860−80-х рр. на прикладі
вищезазначених творів;
− систематизувати та викласти знання в програмних розробках роботи;
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Реалізм − літературно-мистецький напрям, який полягає у всебічному відображенні
взаємин людини і середовища, впливу соціально-історичних обставин на формування
особистості.
Письменники-реалісти прискіпливо вивчали матеріальні мотиви людської поведінки та
приватне життя індивідів і намагалися зображати життя об'єктивно, тобто неупереджено,
фіксуючи як позитивні, так і негативні його риси. Один з найважливіших принципів
англійського реалістичного мистецтва − показ літературного персонажа у тісному зв'язку з
оточенням, яке формує характер людини.
Чарльз Діккенс вважається основоположником англійського реалізму. У своїх творах
письменник уперше порушив такі теми, які до нього вважалися забороненими в літературі
Великобританії. Він змалював жахи лондонських вулиць, робітничих будинків, сирітських
притулків, боргових в'язниць. Критичний пафос у творчості Діккенса поєднувався з
утвердженням ідеалу. Одна з провідних тем його творів − боротьба добра і зла. Як
художник-реаліст Чарльз Діккенс прославився майстерністю тонкого психологічного аналізу
й широтою охоплення типових соціальних явищ [1].
Своєрідністю творчої манери Діккенса-реаліста є всі можливі засоби впливу на
емоції читача. Карикатура (вище суспільство у романі «Наш спільний друг», наприклад,
прізвище Венірінґ, яке перекладається з англ. «полірування»), гротеск, перебільшення
(зображення головних героїв у романі «Великі сподівання»), насмішка (буржуазне
суспільство у творі «Наш спільний друг»), відкрита іронія, сарказм, поетична інвектива −
усім цим користується письменник при зображенні темного світу і зла, для опису нікчемного
вищого суспільства, яке не цінує того, що має і прагне безмежного багатства. М’який гумор,
співчутлива авторська характеристика, поетично піднесений тон опису, зворушливі,
сентиментальні сцени, задушевна інтонація − усе це служить письменникові для
зображення світлого світу і добра [1].
У романах останнього десятиліття життя і творчості Діккенса, письменник викриває
пороки буржуазного суспільства, протиставляє буржуазний егоїзм та безсердечність
людяності чесних трудівників. Саме в пізніх романах Діккенс досягає більшої, ніж будьколи, майстерності у розкритті психологічного світу своїх персонажів, основна увага
письменника зосереджується на побудові складної інтриги, створенні заплутаного сюжету.
У романі «Великі сподівання» Чарльз Діккенс ставить за свою мету довести на
прикладі долі свого головного героя селянського юнака Піпа те, що надії на досягнення
щасливого і радісного життя через багатство − це порожні й нереальні надії, тому що гроші,
пофарбовані кров'ю і відмічені печаткою злочину, не можуть зробити людину щасливою.
На сторінках роману читачі знаходять велику кількість реалій (предмети або явища
матеріальної культури, етнонаціональні особливості, звичаї, обряди, а також історичні
факти або процеси, які зазвичай не мають лексичних еквівалентів у інших мовах):
а teaboard, cups and saucers, plates, knives and forks (including carvers), spoons (various),
saltcellars та ін. [5].
Письменник використовує різного роду стилістичні прийоми, наприклад, анафоричні
повторення з гіперболізованим епітетом ("I was in mortal terror" повторюється тричі) [2].
Чарльз Діккенс допомагає читачеві проникнути у світ маленького хлопчика, заляканого до
такої міри, що він вже втратив почуття реальності і все йому бачилося явно
перебільшеним.
Емоційний стан головного героя підкреслюють гіперболізовані пишномовні
порівняння: "as a most elegant saloon", "as a mysterious portal of the Temple of State whose
solemn opening was attended with a sacrifice of roast fowl" тощо [2].
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У романі «Великі сподівання» письменник використовує поетичний «пристрій», так
званий триплет. Наприклад, "Said the man" повторюється тричі, таким чином, він «відриває»
Меґвіча від читача, щоб не відчувати емоційної прив'язаності до нього.
Діккенс використовує довгі складні речення для опису зовнішності та характеру людини
та околиць міста.
Діккенс використовує безліч порівнянь ("...he was as plump as Peach" (образ Піпа у
дитинстві). У творі використана велика кількість епітетів: "the horrible young man"; "a mild,
good-natured, sweet-tempered, easy-going, foolish, dear fellow − a sort of Hercules in strength,
and also in weakness"[2].
Письменник у своєму романі використовує особовий займенник "I" (укр. «я») 8659
разів, що надає роману реальності оповіді.
«Наш спільний друг» − останній завершений роман Діккенса (1864 − 1865). Зріла
майстерність письменника поєднала у цій книзі детективно-романтичну інтригу й
соціально-психологічну сатиру на тему згубної влади грошей.
Назва роману «Наш спільний друг» Чарльза Діккенса вживалася іронічно для
позначення «одного сімейства» − коханця дружини.
У романі простежуються дві знакові метафори: купи сміття і річка Темза.
Діккенс вживає метафори, як у випадку з дворецьким Венірінґа, якого, одного разу
порівнявши з хіміком, Діккенс так і залишає назавжди «The analytical Chemist».
У романі Діккенс прагне показати буржуазне суспільство у всіх його відтінках, не
жаліючи сарказму. Навіть прізвище сім'ї Венірінґів обране не випадково. Венірінґ (від англ.
veneer) означає зовнішній лиск, показну світськість. Прізвище Боффін (від англ. boffin)
−«вчений», «розумник». Ім'я та прізвище Дженні Рен (12-літня двічинка-інвалід) − (від англ.
jenny) компонент складних слів для позначення тварин жіночої статі, а Рен (від англ. wren)
− в'юрок, корольок та інші птахи з сімейства горобиних, які вказують на прагнення
персонажа до польоту на крилах власної фантазії від повсякденних турбот [3].
«Таємниця Едвіна Друда» − останній незакінчений роман Діккенса.
Основна історія роману фокусується на дядькові Едвіна Друда, хормейстері Джоні
Джаспері, закоханому у свою ученицю Розу Бад.
Значне місце серед різноманітних
стилістичних засобів, що застосовує Діккенс в останньому романі, є прийом повторення для
створення певної тональності тексту і для підсилення певної частини висловлювання. Зі
всіх структурних видів повторення найбільш широко представлені у цьому творі анафора та
епіфора. Ці види повторення виконують не тільки ряд стилістичних функцій, але й
впливають певним чином на семантику висловлювання. Письменник використовував
фразеологізми: "the apple of one's eye", "forty winks", "hole-and corner".
Майстерність Діккенса у користуванні синтаксичними конструкціями з'явилося в
розташуванні складнопідрядних речень з підрядними часу.
На основі творчості Чарльза Діккенса було створено інформаційний веб-сайт під
назвою «Реалізм як ідейно-художній напрямок в літературі XIX століття. Творчість
Чарльза Діккенса». Сьогодні досить актуальним є питання створення веб-сайтів. Це
пов’язано з інтенсивним розвитком інформаційних технологій.
Сайт містить інформацію про письменника Чарльза Діккенса, короткий словник
термінів та тест, котрий допоможе перевірити всім охочим знання з курсу історії зарубіжної
літератури «Реалізм як ідейно-художній напрямок в літературі XIX століття. Творчість
Чарльза Діккенса». Перевірка знань полягає у виконанні тестових завдань, які містять 60
питань. Питання стосуються реалізму, основних фактів біографії Чарльза Діккенса та його
останніх соціальних романів «Великі сподівання», «Наш спільний друг», «Таємниця Едвіна
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Друда». За кожну правильну відповідь можна отримати 1 бал. Максимальна кількість
набраних балів складає 60 балів.
Отже, використовуючи можливості сучасних комп’ютерних технологій, було розроблено
прикладний продукт: інформаційний веб-сайт, що присвячений творчості Чарльза Діккенса,
а зокрема соціальним романам 1860−80-х років «Великі сподівання», «Наш спільний друг»,
«Таємниця Едвіна Друда», що дозволяє не тільки швидко знайти необхідну інформацію, а й
перевірити знання охочих за даною темою. Цей прикладний продукт стане допоміжним
засобом для самостійної роботи студентів у вивченні теми «Реалізм як ідейно-художній
напрямок в літературі XIX століття. Творчість Чарльза Діккенса».
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UDC 81
WHAT IS MORE IMPORTANT FOR LANGUAGE BEING
CONVEYED – GRAMMAR OR VOCABULARY?
Svitlana Tubaltseva
NUOS
Grammar and vocabulary are highly likely to be the most important aspects in language
learning and, therefore, language teaching. The issue of priority between these two notions has
always caused heated debates among linguists and teachers. During last century, a balance
between vocabulary and grammar dramatically changed. In retrospect to the first part of 20 th
century, learning grammar dominated in language classes. It was partially due to a structural
approach (introduced by a Swiss linguist F. de Saussere) that prevailed among linguists at the
time. From structural point of view, grammar is a system of dependent and interrelated items,
which influence on each other, as well as, on the whole system of the language. Thus, in order to
learn the language (as a system), one should firstly learn the backbone of this system –
grammar. However, in 70s and 80s the focus was turned to communication and lexicon. The
introduction of communicative approach (CA), growing importance of interaction made
vocabulary an apparent priority in learning and teaching language. Nowadays, there is still no
clarity in this issue and many famous linguists state in favor or against these two aspects
referring to different approaches. A prominent English linguists and CA protagonist D.A. Wilkins
argues in his book “Linguistics in Language Teaching” (1972, p. 111) that the fact is that while
without grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed.
This essay examines the role of grammar and vocabulary for comprehensibility of
utterances. Furthermore, it considers the teaching implications of prioritizing one of these
aspects. Having considered principal conditions of successful communication, the essay agrees
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with Wilkins’s statement and concludes that despite obvious necessity of grammar as a
‘backbone’ of the language, only correctly used vocabulary can ensure the understanding of the
utterance that is a key to a successful communication.
Grammar is a very complex notion and incorporates a lot of aspects depending on what one
focuses on. The most common definition of grammar is a set of rules and regularities that
language must abide by. However, apart from obvious coordinating function, grammar is also the
structural foundation of our ability to express ourselves. The more we are aware of how it works,
the more we can monitor the meaning and effectiveness of the way we use language.
”Grammatical devices like case, tense, word-order, concord and subordination express the
relations between parts of the sentence, and an understanding of them is essential to the
understanding of the sentences themselves. If the forms within a sentence are related to each
other by the grammatical system, it follows that a change in any of the items changes the whole
system of relationships and therefore the overall meaning of the sentence” (Wilkins, 1972, p. 69).
The upshot of this is that the grammar is interrelated with meaning. It is not just a set of rules that
helps to build sentences, but a linguistic device that provides sentences with subtle nuances in
order to express our opinions or feelings. The following examples may reinforce the argument.
He might have been at home yesterday. (The use of the modal verb ‘might’ implies our
uncertainty of the fact)
He must have been at home yesterday. (The modal verb ‘must’ makes our utterance more
certain and presumes that we have evidences that support our statement)
Considering examples given above, it can be concluded that grammar is not just a linguistic
device, but it also plays a role of communicative device as well. Geoffrey Leech, Margaret
Deuchar and Robert Hoogenraad (2006, p. 3) indicate that “… the term ‘grammar’ refers to the
mechanism by which language works when we communicate with other people. We cannot see
grammar concretely, because it is represented rather abstractly in the human mind, but we know
it is there because it works”. It seems to be one of the most modern view of grammar and a
manifest of communicative approach. Grammar should be observed not as a set of abstract
rules, but as communicative devices that make our utterances structural and understandable,
and, therefore, our communication successful.
However, usage of the most advanced grammar cannot make our communication successful
if we neglect vocabulary. A sentence can be grammatically perfect, but if it does not convey a
meaning, our utterance becomes meaningless and useless. An appropriately used lexis is
nevertheless an integral key to a successful communication. In order to reinforce this argument,
the essay provides a brief analysis of common errors learners usually make and their roles in
communication.
Interestingly, of all error types, learners consider vocabulary errors the most serious
(Politzer, 1978, as sited in Susan M. Gass, Larry Selinker, 2008, p. 449). If we compare the
number of lexical and grammatical errors, learners usually make considerably more the former
ones. Furthermore, native speakers find lexical errors to be more disruptive than grammatical
errors (Johansson, 1978, as cited in Susan M. Gass, Larry Selinker 2008, p. 449). Gass (1988b)
went even further claiming that vocabulary errors may interfere with communication. To clarify
this point, further examples can be applied:
I feel sympathy for clever peple.
This utterance was produced by a Russian who is learning English. From grammatical point
of view, the sentence is correct. But, English native speaker is likely to have problems with
understanding. Why does one have a sympathy for clever people? To be clever is an advantage.
Presumably, a Russian speaker has used a Russian false friend ‘симпатия’ (/simpatia/) meaning
‘to like something’. As a result, just one word could lead to misunderstanding and a potential
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disruption of conversation. If we compare it with grammatical mistakes (e.g. omission of third
person singular s in verbs, incorrect article, etc.), a native speaker is highly likely to see a
mistake, but it will not cause such destructive consequences.
However, having determined vocabulary as a priority in conveying meanings, we should not
neglect grammar (as it happened with vocabulary in the first part of 20 th century) and mainly
draw learners’ attention to simple learning words and collocation. On the contrary, a combined
approach towards learning languages should be applied. And, this tendency is widely reflected in
current teaching books such as New English File, Solution, Upstream, etc. whereas the authors
try to strike a delicate balance between grammar and vocabulary. Moreover, they select topics or
reading materials that help reinforce the grammar or vocabulary from each unit.
This can be perhaps better illustrated through analysing a particular teaching resource. New
English File Elementary (Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, 2004) seems
to be an epitome because it shows that even for beginners with limited lexical and grammatical
knowledge such a methodology can be successfully applied. In unit three (pp. 34-35) learners get
acquired with names of days and months (new vocabulary), then with usage of time prepositions
(new grammar) and then there is a small text ‘Times you love’ which shows the context of usage
of new grammar and vocabulary. Furthermore, after reading learners are supposed to listen to
different people speaking about their favorite times and the final point of this lesson is an oral
discussion of learners’ favorite times. This unit seems to be an ideal combination of grammatical
and lexical input and, more importantly, practical usage of just acquired knowledge. None of
grammatical rules or lexical structures can be beneficial for learning process, if they are not
practiced in real or imagined communicative situations.
This paper has briefly observed a history of development of attitudes towards grammar
vocabulary and their priority in learning process. Furthermore, it has touched role of grammar and
vocabulary in communication and exemplified current teaching tendencies in terms of priority in
classroom activities. Having considered both sides of argument, the paper tends to agree with
Wilkins’ statement concerning priority of vocabulary in successful communication. However, it
claims that grammar should not be neglected by teachers and vocabulary and grammar are both
essential for a proficient learning a language and as a result for a successful communication.
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К ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ»
Умбарова Парахат Абдыназаровна,
студентка ІV курса спецыальности «Прикладная лингвистика»
Национального университета кораблеблестроения им.адм. Макарова
В статье рассматривается структура учебного словаря, предназначенного помочь
студентам-иностранцам в изучении дисциплины «Введение в языкознание».
Определение структуры словаря основано на обобщении современных достижений в
области учебной лексикографии, анализе функций, целевой направленности учебного
словаря.
В 70-х годах было выдвинуто и сформировано новое, расширенное понимание
учебной лексикографии, учитывающее ее тесную взаимосвязь с методикой преподавания
языка. Так, например, Л.А. Новиков характеризует учебную лексикографию как
лексикографию меньших форм и большей обучающей направленности [1]. Отмечаются
такие особенности учебных словарей, как их методическая направленность и
ориентированность на возраст обучаемых, цели и этап обучения, целенаправленный
отбор языкового материала, зависимость типов учебных словарей, их структуры от
описания различных аспектов лексики. Более широкое понимание содержания термина
учебная лексикография находим у В.В. Морковкина, который определяет ее как
«лингвометодическую дисциплину, содержанием которой являются теоретические и
практические аспекты описания лексики в учебных целях» [4].
Параллельно с понятием учебная лексикография уточнялся и термин учебный
словарь, который сейчас определяется как «лексикографическое произведение любого
жанра и объема, специально предназначенное для оказания помощи в изучении языка как
средства передачи своих и восприятия чужих информационных состояний» [3, с. 211].
Исследования современных лингводидактов выявили, что при создании учебного
лексикографического произведения необходимо обеспечить взаимосвязанное решение
двух основных проблем: 1) традиционных лексикографических проблем (отбор лексики,
способ ее презентации, система помет и др.); 2) проблем методического характера (учет
этапа обучения, вида речевой деятельности, стиля речи, родного языка учащихся, уровня
общей культуры учащихся и т.п.). В связи с этим впоследствии было выдвинуто более
расширенное определение, учитывающее тесную взаимосвязь учебной лексикографии с
методикой преподавания изучаемой дисциплины.
При выборе структуры учебного словаря необходимо учитывать, что из всего
многообразия существующих словарей учащийся пользуется, как правило, одним
лексикографическим произведением. Вся разнообразная, необходимая учащемуся для
реализации акта познания и коммуникации информация, содержащаяся в других типах
словарей, остается вне поля зрения учащегося. На этом основании многими
исследователями была высказана мысль о целесообразности создания и использования в
учебных целях словаря, содержащего элементы различных типов словарей. Таким
образом, одной из важных характеристик учебного словаря является его комплексность, а
создание полиаспектного словаря является методически оправданным. К полиаспектным
словарям относятся
такие учебные словари, в которых заголовочные единицы
характеризуются с различных сторон, что позволит наиболее полно представить
лексическое значение изучаемой лексической единицы. Наиболее распространенным
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является подход, сформулированный В.В. Морковкиным и поддерживаемый П.Н.
Денисовым. Эти ученые при определении содержания учебной функции словарей исходят
из положения о том, что одной из главных целей обучения языку является формирование
и совершенствование активного владения учащимися языком специальности, умение не
только
понимать,
но
и
осуществлять
профессиональную
коммуникацию.
Сформулированная цель обучения, по их мнению, диктует необходимость создания таких
словарей, в которых была бы отражена не только семантика слова, но и грамматическая
характеристика, а также указывались бы основные парадигматические характеристики
(связь
с
тематически
родственными
словами,
синонимами,
антонимами,
словообразовательные ряды и т.д.) и основные правила употребления этого слова (то есть
синтагматические свойства слова, правила его грамматической и лексической
сочетаемости с другими словами и др.) [2].
Исходя целей изучения дисциплины «Введение в языкознание», особенностей работы
студентов-иностранцев с русскоязычными учебными текстами и принципиальной
полиаспектности учебных словарей, была определена структура учебного словаря для
дисциплины «Введение в языкознание». Основными составляющими этой структуры
являются вводная часть, основная часть и приложение.
В содержании вводной части определяется цель создания словаря, описана
инструкция к использованию словаря, представлена информация о структуре и
содержании словарных статей и подан список источников словарного материала.
Основная часть представлена словарными статьями, в которых подается
полиаспектное описание языковых единиц. Основная часть состоит из двух разделов:
терминологического и общенаучного.
Терминологический раздел словаря состоит из десяти терминологических блоков: 1)
термины, характеризующие сущность языка; 2) наименования форм существования языка;
3) терминоединицы, характеризующие язык как знаковую систему; 4) наименования
понятий, связанных с системой и структурой языка; 5) названия процессов, лежащих в
основе изменения и развития языка; 6) термины, указывающие на соотношение языка и
мышления; 7) названия компонентов, входящих в состав форм и содержания языка; 8)
наименование типов языковых единиц и наук, их изучающих; 9) терминоединицы,
описывающие происхождение языка и указывающие на язык как на общественное
явление; 10) названия методов и приемов исследования языка.
В разделе общенаучной лексики представлены слова, часто употребляемые в учебной
литературе по «Введению в языкознание», но не являющиеся собственно лингвистической
терминологией.
В приложении все лексические единицы, вошедшие в словарь, представлены списком
в алфавитном порядке с указанием координат расположения словарной статьи.
Приложение включается в словарь с целью облегчения поиска нужной студенту словарной
статьи.
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студентка ІV курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова
На дослідження та вивчення проблем пов’язаних з термінологією, останнім часом
приділяється все більша увага як з боку зарубіжних, так і з боку вітчизняних лінгвістів.
Вивчення даних питань ведеться в різних предметних областях і з різних мов.
Значення обміну інформацією , що відбувається між фахівцями, зростає з кожним
днем. Вважаючи той факт, що обмін відбувається різними мовами, значної уваги набуває
термінографія. Термінографія – наука про теорію і практику створення спеціальних
термінологічних словників як двомовних, так і багатомовних.
Термінологічні словники можуть значно полегшити процес перекладу і одну з
найголовніших складових, а саме пошук потрібного терміна по словнику. Беручи до уваги
те, що перекладач, який займається традиційним способом перекладу, а саме без списків
термінів, витрачає багато часу на підготовчу роботу. Тобто пошук багатьох термінів в
традиційних словниках і довідниках та консультації з фахівцями. Тому об’єктивність
необхідності створення термінологічних словників обумовлює дане дослідження.
Метою роботи є дослідження терміносистеми «устаткування корпусу судна» і
визначення принципів та структури укладання англо-українсько-російського словника
терміносистеми і, як результат, створення лінгвістичної моделі електронного словника
термінів з теми.
Поставлена мета досягається через вирішення наступних задач:
1. Проведення аналізу основних понять сучасного термінознавства;
2. Встановлення принципів упорядкування терміносистеми;
3. Вироблення принципів побудови електронного словника термінів устаткування
корпусу судна;
4. Створення автоматизованого електронного словника кораблебудівних термінів з
устаткування корпусу судна на базі розробленої моделі.
Традиційно в поняття «термін» вкладають наступний зміст – основна одиниця науки,
спеціальних галузей знань і сфер діяльності людини, покликана номінувати об’єкти і
процеси і одночасно служити засобами пізнання навколишнього світу. В своєму
дослідженні ми будемо дотримуватись такої дефініції.
Як складова частина загальнолітературної мови українська термінологія устаткування
корпусу судна являє собою системно організоване термінологічне поле, центром якого є
загальноприйняті терміни: якір, трапи, двері, ілюмінатори, кришки.
Терміносистема устаткування корпусу судна є цілісною системою зі своєрідною базою
понять. При аналізі термінів з устаткування корпусу судна можемо сказати, що певна
частина термінів становить запозичення з класичних (латинської) та живих мов (англійської,
нідерландської). При проведенні термінів за морфолого-синтаксичною структурою можна
виділити такі типи термінів як терміни-слова та терміни-словосполучення , як основні. При
творенні лексики з устаткування корпусу судна поширені суфіксальний, префіксальний та
суфіксально-префіксальний види морфологічного словотвору.
Отже в результаті даного дослідження складовими вирішення задачі упорядкування
терміносистеми були:
- Аналіз лексико-семантичного поля термінології устаткування корпусу судна;
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- Характеристика термінів за походженням;
- Аналіз особливостей творення термінів системи устаткування корпусу судна;
- Аналіз впливу інших мов на терміни.
Для
створення
електронного
англійсько-українсько-російського
словнику
терміносистеми «устаткування корпусу судна» була розроблена інструментальна база.
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СУГЕСТИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ СЛОГАНІВ:
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Чунакова Тамара Олександрівна,
студентка ІІ курсу
Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
В епоху технічного прогресу дуже важливу роль відіграють реклама та зв’язки з
громадськістю. Кожен продукт, політик, подія потребують ефективної реклами. Ми щодня
бачимо рекламу з екранів телевізорів, на вулиці, в мережі Інтернет. Політики, іміджмейкери,
партії роблять все можливе для того, щоб вплинути на думку громадськості. Одним із
найважливіших елементів політичної реклами є слоган, адже він містить великий масив
інформації при достатньо невеликому обсязі, а також має дуже великий сугестивний
потенціал. Саме це дає підстави твердити, що політичний слоган є однією з
найактуальніших проблем дослідження в сучасних гуманітарних науках. Проблемою
сугестивного навантаження політичних слоганів займаються такі українські та зарубіжні
дослідники, як Т. Ю. Ковалевскька, Н. В. Кутуза, І. Г. Морозова, Л. І. Рюмшина, І.
Ю.Черепанова та інші.
Актуальність теми визначена недостатнім вивченням сугестивного навантаження
політичних слоганів, а також впливу емоційного стану людини на реакції на слоганистимули.
Мета – з’ясувати сугестивне навантаження політичних рекламних слоганів,
спираючись на результати експериментальних досліджень. Для досягнення мети потрібно
розв’язати низку завдань: 1) розглянути особливості політичної реклами; 2) окреслити
специфіку слоганів як провідних констант рекламної кампанії; 3) провести вільний
асоціативний експеримент та оцінювання за допомогою семантичного диференціала Ч.
Осгуда, де стимулом виступає політичний слоган.
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Фактичним матеріалом стали політичні слогани (15 одиниць), зібрані упродовж
передвиборчої президентської кампанії 2014 року. Методи роботи – описовий і кількісний
методи, вільний асоціативний експеримент та оцінювання за семантичним диференціалом
Ч. Осгуда.
Слоган є вагомою та невід’ємною частиною будь-якої рекламної комунікації, адже дає
змогу коротко та швидко виголосити назву та переваги рекламованого товару / партії /
способу життя. Слоган – це рекламна фраза, яка в стислому вигляді передає основну
рекламну пропозицію в межах рекламної кампанії [5, 8]. До того ж підраховано, що слоган
читають у 4 – 5 разів більше людей порівняно з рекламним текстом [4, 94].
З метою виявлення асоціативного поля політичних слоганів, а також їхнього
сугестивного навантаження було проведено вільний асоціативний експеримент та
оцінювання за семантичним диференціалом Ч. Осгуда за новаторською методикою Н. В.
Кутузи, де стимулами виступають слогани як цілісні завершені гештальти (детальніше див.
[3]).
Респондентами виступали студенти ОНУ імені І. І. Мечникова віком від 18 до 23 років, а
також люди з закінченою вищою освітою та середньою. Майже всі респонденти мають
різний фах: технічний, філологічний, дизайнерський, художній, математичний, біологічний
тощо, тобто всі респонденти мають різні уподобання, що дало нам максимальну чистоту
експерименту. Вік респондентів, котрі брали участь у нашому експерименті, – від 18 до 54
років.
Респондентам було подано анкети зі слоганами-стимулами, де пропонувалось
записати 1-2 асоціації, що першими спадуть на думку, а також поставити оцінку від -3 до 3
за шкалою «хороший – поганий». Наприклад: Візьми і зроби! – мама; 2. Слід зазначити,
що кожне завдання подавалося у вигляді окремої анкети.
Пропонуємо найцікавіші результати нашого експерименту (відзначимо, що висновки
подаємо за аналогією до «Короткого асоціативного словника рекламних слоганів» [2]):
1) серед отриманих асоціацій було зафіксовано апелятивні та онімні асоціації –
Тимошенко; Янукович; Яценюк; Тігіпко; Путін; Чому лише у війні за неї?; хто?; Ну и за кого?
тощо;
2) кожен слоган викликає як негативні, так і позитивні асоціації, але з огляду на події,
які відбуваються на теренах нашої країни, більшість асоціацій є негативними (У війні за
Україну – вибухи; війна; негативно; Психи тощо);
3) виявлено й асоціативні реакції, що ілюструють риси радянської ментальності,
радянського світогляду. Загалом вони були представлені у багатьох людей повторюваною
асоціацією «комунізм» (коммунизм), а також такими, як «СССР»; «КПУ» тощо;
4) виявлено досить багато асоціацій гумористичного характеру (Повстали, захистимо,
відродимо – Повстали? Армія мерців?); МИР. СТАБІЛЬНІСТЬ. ВІДРОДЖЕННЯ – собака
гав-гав тощо);
5) певна кількість слоганів-стимулів викликали у респондентів питання та уточнювання
на кшталт а сам зробив?; Что?; Только украинской?; а самі? тощо.
Отже, проаналізувавши результати експерименту, ми можемо твердити, що суспільнополітична ситуація у країні впливає на відповіді-асоціації респондентів, адже агресивні
слогани-стимули викликають загалом відразу та негативні асоціації. Також слід зазначити,
що вагомо знизилася довіра до політиків-кандидатів. Більша частина запропонованих
слоганів виявилася недієвими та невпізнаваними, що свідчить про можливу аполітичність
деяких з респондентів, а також про неефективність слоганів. Оцінювання за семантичним
диференціалом Ч. Осгуда виявило, що оцінку від -3 до 0 отримали 6 слоганів, а від 0 до +3
– 9, що засвідчує позитивне сприйняття більшості слоганів реципієнтами.
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УДК 81’33.276.16
ЗАСАДИ І ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Яковлєва Валерія Вадимівна,
студентка V курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова
Доповідь присвячена дослідженню явища мовної особистості та шляхам розвитку
полікультурної мовної особистості на базі мовної особистості майбутнього філолога.
Розглянуто ступіть розробленості поняття «мовна особистість» та «полікультурна мовна
особистість» в науковій літературі.
Ключові слова: антрополінгвістика, категорія мовної особистості, мова, мовна
особистість, мовна особистість майбутнього філолога, мовознавство, полікультурна
мовна
особистість,
полікультурність,
формування
мовної
особистості,
лінгвоперсонологія.
В останні роки значне місце в науково-дослідних роботах багатьох вчених займає
людина і культура. Це пов’язано з діалогом різних культур у світовому суспільстві, їх
взаємовпливу та проблемою збереження мовного та культурного різноманіття світу.
Мова об’єктивно відображає існуючий світ, тобто картину світу, за допомогою знаків. В
центрі картини світу знаходиться індивід – мовна особистість зі своїми думками,
характером, рівнем інтелекту, освіти, особливостями культури, вихованості тощо.
Мовна особистість стала об’єктом уваги вчених лінгвістів лише в останні роки у зв’язку
зі зміною парадигми та ідеології лінгвістичних досліджень. Однією з характерних тенденцій
сучасного етапу розвитку мовознавства є детальна розробка людського фактору в
мовленнєвій діяльності. На сьогоднішній день значно підвищився інтерес до особистісного
аспекту вивчення мови. У зв’язку з цим головним предметом дослідження стала мовна
особистість, оскільки “неможливо пізнати мову саму по собі, не виходячи за її межі, не
звернувшись до її творця, носія, користувача – людини” [3].
Мовна особистість – це наскрізна ідея, що пронизує усі аспекти вивчення мови і
одночасно порушує межі між дисциплінами, які вивчають людину.
Мовна особистість існує у просторі культури, яка відображається в мові, у формах
суспільної свідомості на науковому та побутовому рівнях, в стереотипах поведінки та
нормах, в предметах матеріальної культури. Мова та культура є найважливішими
поняттями гуманітарного знання. Соціальна суть мови полягає у тому, що вона існує, перш
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за все, в мовній свідомості – колективній та індивідуальній. Згідно з цим, мовний колектив, з
одного боку є індивідуумом, а з іншого – носієм культури в мові.
Категорія мовної особистості складна та багатоаспектна. Вона є ключовою складовою
в мовній картині світу, відіграє вирішальну роль в формуванні та відображенні реальної
дійсності. Носій елітарної мовленнєвої культури є найвищим типом мовних особистостей.
Він найбільш досконало та творчо володіє усім багатством рідної мови.
Актуальність даної роботи зумовлена тим, що дослідження мовної особистості можна
віднести до нового напряму лінгвістики, що активно розвивається. В результаті вивчення
попереднього досвіду поняття «мовна особистість» різними вченими, це питання, не
зважаючи на довгу історію його вивчення, досі залишається відкритим та представляє
собою широке поле для міждисциплінарних досліджень.
В умовах міжнародного обміну і співпраці в різних галузях зумовлює необхідність
формувати полікультурне суспільство.
Більшість вітчизняних дослідників звертаються до визначеннь терміна "полікурність",
які дали В. І. Матіс і І. О. Мальковська в своїх працях. В. І. Матіс встановив, що
полікультурність — це "сохранение и интеграция культурной самобытности личности в
условиях многонационального общества, что позволяет формировать толерантные
отношения между разными национальностями, воспитывать культуру межнационального
общения". В свою чергу І. А. Мальковська поняття "полікультурність суспільства" пов’язує з
"мультікультуральним суспільством". В. І. Мальковська не робить протиставлень між цими
суспільствами, хоча і сприймає "мультікультурне суспільство" як постійне повторювання
однієї і тіє ж культури з позицій її варіювання. А звідси і відмінність О. І. Ярмолович.
Полікультурність особистості в межах її формування сприймання, тобто за І. А.
Мальковською мультікультуральне суспільсто – це результат обміну етнокультурними
різницями, які можливо регулювати [2].
В освітній галузі полікультурність пропонується сприймати, як інтеграцію людини в
культуру і безконфліктну ідентифікацію особистості в багатокультурному суспільстві.
Полікультурна освіта має відповідати умовам, які висуває суспільство, що постійно
змінюється. Перш за все освіта, що формує полікультурну особистість, має дати гідну
оцінку всім тим культурам до, яких відносяться діти певної групи населення. В праці Бенкса
вказується, що полікультурна освіта складається з трьох компонентів: - всі учні мають
вчитись, розвиватись в рівних умовах; - формування освітніх реформ, що сформують рівні
умови в навчанні; - константний процес розвитку, втілення в освіту умов формування
полікультурної особистості незалежно від її віку [5]
Сьогодні освітні заклади України розробляють системи виховних, педагогічних заходів,
які дають змогу м’яко, ненав’язливо формувати у учасників навчального процесу відчуття
єдності полікультурного середовища. Кожна дисципліна відбиває позицію формування
полікультурності, але особливо це відноситься до дисциплін, так званого, гуманітарного
блоку. Активна діяльність, проекти, фестивалі, аудиторні, поза аудиторні заходи через
діалоги про культуру народів світу, народів рідної країни, її регіонів, спілкування різних
поколінь, можливості поєднання різних часів дають змогу формуванню толерантності
особистості з метою її існування в полікультурному суспільстві.
Формування
полікультурної
особистості
з
загальнолюдськими
цінностями,
міжнаціональними відносинами – важливе і складне питання теорії й практики освітньої
роботи. Розв'язання даних завдань обумовлюється включенням в освітній процес
спеціалістів, що мають полікультурну грамотність, тобто розуміють властивості
середовища, у якому вони існують. Такий професіоналізм формується у студентів не тільки
через аналіз теоретичних праць, але і в умовах практичних занять в загальноосвітніх
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закладах. Формування у студентів здібностей впливати на учнів, здатність здійснювати
гнучкий підхід стосовно національних і культурних норм відбувається також на основі їх
культурного самопізнання.
Формування полікультурної особистості передбачається через полізорієнтований зміст.
Сюди входять: соціокультурна ідентифікація особистості; освоєння системи понять і
уявлень про полікультурне середовище; виховання позитивного відношення до
багатогранного культурного оточення; розвиток навичок соціального спілкування.
Однією з спроб відносно формування полікультурності є бачення особистості, як
самостійної окремої одиниці. Таким чином, полікультурна освіта покликана формувати і
підтримувати різноманіття великих і малих націй в умовах глобалізації сучасного світу.
Виконані всіх до одної вправ є засобом збереження й розвитку етнічних культур, включення
цінностей етнічних культур у практику виховання й навчання й тим самим вирішення
актуальних проблем педагогіки. Сам по собі полікультуралізм в освіті допомагає звернути
різноманітність суспільства в корисний фактор його розвитку, забезпечує більш швидку
адаптацію людини до мінливих умов існування, допомагає йому сформувати більш
багатогранну картину світу. Все це глибше проникає в сутність, ментальність народу,
знаходить почуття національної гідності й поваги до культурних цінностей інших народів.
Крім того наявність полікультурного компонента в навчальних дисциплінах дозволяє
вирішувати подвійне завдання: стимулювати інтерес студентів до нового знання й
одночасно пропонувати різні точки зору на навколишній світ.
Мета роботи – визначити особливості структури мовної особистості майбутнього
філолога та шляхи формування полікультурної мовної особистості.
Об’єктом дослідження є мовна особистість майбутнього філолога.
Предметом дослідження є шляхи розвитку (перетворення) мовної особистості
майбутнього філолога на полікультурну мовну особистість.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що проблема розвитку
мовної особистості, мовленнєвої поведінки людини хвилює лінгвістів, що розуміють у
відриві від теорії мовної особистості та її багаторівневої організації, без звернення до
принципів її формування та її структури створити ефективну модель навчання мовам
неможливо. Отримана методика оцінки рівня сформованості усіх компонентів рівневої
структури мовної особистості полегшить роботу вчителів та викладачів у навчанні студентів
чи учнів, а також полегшить підбір відповідних матеріалів, вправ та завдань. Результати
дослідження можуть бути використані у ряді гуманітарних дисциплін: мовознавство,
психологія, лінгвокультурологія, комунікативна та когнітивна лінгвістика, психолінгвістика.
Проведене дослідження показало те, що феномен «мовної особистості», проблема
формування полікультурної мовної особистості є недостатньо вивченими та висвітленими в
сучасній науковій літературі. На базі отриманих результатів дослідження було розроблено
електронний посібник для самостійної роботи студентів, що містить необхідну теоретичну
інформацію з теми, а також завдання з англійської мови та лінгвокультурології, що
сприяють формуванню полікультурної особистості у процесі вивчення англійської мови.
Таке дослідження на даному етапі розвитку лінгвоперсонології та антрополінгвістики є
необхідним. Результати дослідження дадуть змогу проводити роботу з формування не
лише полікультурної, а й різних видів компетенцій у майбутніх філологів та сприяти
підвищенню рівня володіння ними.
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УДК 82.0
ДАНТЕ І КУАТЬЄ: ПРОБЛЕМА ДЕКОДУВАННЯ ТЕКСТІВ АВТОРІВ
Яремчук Тетяна Анатоліївна,
студентка V курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова
Творчість Данте, і зокрема, його неперевершена “Божественна комедія” привертає
увагу не один десяток поколінь читачів. Вона знаходить свої відгуки як серед читацького
загалу, так і серед критиків та колег по перу. Глибина задуму автора і неперевершена
художня досконалість твору змушують кожного разу відкривати в ній щось нове й нове та
повертатися до неї знову й знову.
Викликає увагу цей твір і з наукової точки зору. Тому актуальність дослідження
зумовлена новим підходом до аналізу поеми Данте «Божественна комедія», ідейнохудожній зміст якої в даному випадку трактується крізь призму поглядів на її образи та
філософський зміст героїв роману «Сповідь Люцифера» сучасного письменника Куатьє.
Тема дослідження пов’язана з особливим способом інтерпретації художнього тексту, а
саме стилістикою декодування, яка досліджує шляхи тлумачення тексту з метою його
цілісного і глибокого розуміння. Декодування – це відновлення повідомлення на основі
знання кодових комбінацій, здатних передавати певні повідомлення. Об’єктом інтерпретації
виступає виключно цілісний текст, а не окремі його частини, причому «художній текст
створює навколо себе поле можливих інтерпретацій, часом надто широке».
Коли мова йде про художній текст, необхідно враховувати у процесі сприйняття
особистість автора, його світогляд та особливості мововживання, які
знаходять
відображення в інформаційному світі та емоційній наснаженості тексту. Тому важливо
визначити філософські та життєві позиції авторів, які тісно переплітається між собою.
Після пошуку і систематизації інформації стосовно творчості, світогляду
та
особливостей мововживання Данте Аліг'єрі та Анхеля де Куатьє, ми створили онлайн
словник.
Для створення електронного словника використовуються наступні програми: Microsoft
Word (2007), Constructor Electronic Books.
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Даний електронний словник створюється для студентів і викладачів, які вивчають такі
напрямки як лінгвістики, лексикологія, історія зарубіжної літератури. Електронний словник
буде дуже корисний, оскільки на сьогоднішній день нові слова не досліджені в повному
обсязі і займають занадто багато часу на пошук потрібної інформації і на тлумачення нових
слів, хоча ми їх чуємо щодня.
Електронний словник можна скидати на USB-флеш-накопичувачі або завантажувати в
Інтернет і таким чином дати можливість багатьом людям ознайомиться з електронним
словником з даної теми.
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