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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 з 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: 

(050) 68 64 399 Філіппова Ніна Михайлівна 

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 
 

Перспективи професійного зростання випускника  
прикладної лінгвістики 

Мультипрофільний фах «Прикладна лінгвістика» надає випускникам перспективи професійного 
зростання  у таких галузях:  

– викладацька та перекладацька діяльність,  
– лінгвістична експертиза тексту; 
– дослідження й експериментальні розробки суспільних і гуманітарних наук, серед яких соціологічні та 

маркетингові дослідження; 
– комп’ютерні технології опрацювання великих обсягів текстової інформації, у тому числі, опрацювання 

великих обсягів іншомовної інформації в промислових, банківських установах, тур-агентствах, міжнародних 
установах культурно-просвітницького спрямування; 

– рекламна діяльність, паблік-рілейшнз, комунікативні технології; 
– створення баз даних, текстове наповнення сайтів (копірайтинг, seo-оптимізація, контент-менеджмент), 

робота з інформаційно-пошуковими й експертними системами; 
– розроблення систем автоматизованого анотування, реферування, аналізу і синтезу текстів. 
– діяльність в агентствах друку, у відділах зв'язку з громадськістю та пресою, дипломатичних 

агентствах, на телебаченні, у засобах масової інформації та в інших сферах комунікації в суспільстві. 
Крім зазначених, відомих раніше, постійно з’являються нові професії, що потребують пояснення змісту 

їхньої діяльності. З огляду на це, подаємо тлумачення сучасних професій та перелік компаній, що здійснюють 
соціологічні й маркетингові дослідження, і можуть стати для фахівця з прикладної лінгвістики напрямом 
подальшого професійного зростання.  

 
Сучасні професії для випускників прикладної лінгвістики 

Маркетинговий письменник (Marketing Writer) – це копірайтер, який уміє «продати», піднести 
клієнтам бренд за допомогою написання історій успіху, або зміцнити командний дух співробітників, виконуючи 
обов'язки кореспондента корпоративного видання; досконало володіє робочими мовами; має навички редактури 
і рерайтингу; уміє писати яскраві тексти; зацікавлений і обізнаний у сфері діяльності компанії. 

Копірайтер (Copywriter) – фахівець, професійною діяльністю якого є написання пропагандистських і 
рекламних текстів, які прямо або приховано рекламують товар, компанію, послугу, людину або ідею. Це можуть 
бути слогани, сценарії для ТВ- і радіороликів, event-заходів, рекламні статті та ін. 

Провідний фахівець із мови (Language Lead) – фахівець, що бере участь у роботі над проектом на 
всіх стадіях, коментує процес і консультує виконавців; через менеджера спілкується із замовником і враховує 
його побажання; відмінно орієнтується в аспектах перекладу; ідеально розуміє проблеми автоматизованого 
перекладу; володіє спеціальними знаннями, що дозволяють втручатися в роботу програми перекладу для 
вирішення важких завдань. 

Мовний модератор (Language Moderator) – це фахівець, обов'язки якого  деякою мірою схожі з 
Language Lead, але з більш скромними можливостями: він найчастіше виступає модератором на форумах або в 
групах соцмереж, редагує перекладені тексти, виступає посередником між виконавцями і замовниками, уміє 
працювати в команді. 

Ком'юніті-менеджер (Community Manager) – це фахівець, що відповідає за формування спільноти 
відданих шанувальників продукту або послуги і просування бренду, має блискучі знання про піар і управління 
проектами, це свого роду прес-секретар з функцією проект-менеджера, який обговорює з керівництвом 
перспективи розвитку проекту. Від грамотності відповідей і прес-релізів ком'юніті-менеджера безпосередньо 
залежить імідж бренду. 

GR-менеджер (Government Relations) – менеджер зі зв'язків з органами влади, лобіст, до обов’язків 
якого входять: взаємодія з органами влади різних рівнів та громадськими організаціями (у тому числі 
проведення зустрічей і переговорів); просування і захист інтересів компанії; участь у спеціалізованих виставках, 
конференціях, семінарах; проведення презентацій; політичний аналіз, консультування керівництва компанії. 

PR-менеджер (Public Relations) – менеджер зі зв’язків із громадськістю, до обов'язків якого входять: 
формування плану PR-активності компанії; робота зі ЗМІ; підготовка і проведення прес-конференцій; написання 
презентаційних та прес-матеріалів, доповідей для спікерів компанії; наповнення сайту. 

PA-менеджер (Public Affairs) – менеджер зі зв’язків із громадськістю, до обов'язків якого входять: 
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управління стратегією і цілями комунікації, розроблення плану комунікацій, включаючи веб-сайт, друковані 
видання, інформаційні бюлетені, онлайн-комунікації, засоби масової інформації. 

Контент-менеджер (Content Manager) – редактор сайтів, до обов'язків якого входить створення і 
наповнення контенту сайту – текстової, графічної та іншої інформації, корисної і зручної для конкретної цільової 
аудиторії.  

Аккаунт-менеджер (Account Manager) – фахівець, який повністю планує роботу з ключовими 
клієнтами, вибудовує з ними приязні взаємини; займається управлінням проектами, координуванням, 
стратегічним плануванням, переговорами, плануванням потенціалу. 

Ревьюер (Reviewer) – фахівець, до обов'язків якого входить пошук і збір інформації про постачальника, 
використовуючи інформацію про нагороди, пресу та огляди. Ревьюер повинен уміти швидко опрацьовувати 
велику кількість інформації і відбирати найбільш релевантну; відбирати відгуки за заданими параметрами і 
складати скомпільований огляд. 

Транскрибатор (Transcriptionists) – фахівець, який займається перетворенням звуку в текст. 
Оцінювач пошукової видачі (Internet Assessor, Search Evaluator, Search Quality Rater) – фахівець, 

який вимірює якість пошукової вибірки, уміє швидко орієнтуватися в тексті, уміє розподіляти час і самостійно 
вибудовувати робочий процес. 

 
Компанії, що здійснюють соціологічні дослідження 

 
EUROPEAN SOCIETY FOR OPINION AND MARKETING RESEARCH (ESOMAR) = Світове 

співтовариство маркетологів і соціологів – об'єднує компанії та організації, які проводять маркетингові 
дослідження і дослідження громадської думки.  

Членство в ESOMAR означає дотримання членом певних стандартів проведення досліджень і служить 
гарантією їх високої якості.  

https://www.esomar.org/ 
Прийнято вважати, що компанія, яку внесено до ESOMAR каталогу, є членом ESOMAR. 

https://directory.esomar.org/countries.php  
СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ – всеукраїнська громадська організація, що об`єднує 

вітчизняних і закордонних учених, колективи й організації, що працюють у сфері соціології. 
http://www.sau.kiev.ua/ 

Регіональні відділення: http://www.sau.kiev.ua/regions.html 
Миколаївське регіональне відділення: ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ «НАВАЛЬ-

ЕКСПЕРТ» – Миколаїв, вул. Спаська, 68. 
ЦЕНТР РАЗУМКОВА – здійснює дослідження державної політики в таких сферах: внутрішня політика, 

державне управління, економічна політика, енергетика, земельні відносини, зовнішня політика, соціальна 
політика, міжнародна та регіональна безпека, національна безпека і оборона. У центрі постійно працюють 
близько 35 осіб і понад 100 – за контрактом. Загальноукраїнські опитування соціологічної служби Центру 
Разумкова здійснюють понад 300 інтерв’юерів. 

http://www.razumkov.org.ua/ 
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ (КМІС) – надає своїм клієнтам повний комплекс 

послуг за такими напрямками: соціологічні дослідження, маркетингові дослідження, політичні дослідження, 
дослідження здоров'я, консалтинг та аудит досліджень. У Київському та регіональних центрах КМІС працює 10 
штатних модераторів, які спеціалізуються на проведенні якісних досліджень. В усіх регіонах України працюють 
інтерв’юери КМІС (загальна чисельність понад 500 осіб). 

http://www.kiis.com.ua/index.php?lang=ukr&cat=soc-pol  
ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ «ОМЕГА» – здійснює широкий спектр 

прикладних досліджень у галузі маркетингу, політтехнологій, моніторингу ЗМІ та інших соціальних сферах, а 
також надає послуги колл-центру і дистанційних сервісів. 

http://omega-research.com.ua/vakansii/ 
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ «Софія» – спеціалізується у сфері дослідження і проектування 

стратегій розвитку, політико-економічного аналізу діяльності корпоративних і державних структур, розробки та 
впровадження політичних і соціальних технологій. 

http://www.sofia.com.ua/page6/ 
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «СОЦІОПОЛІС» – займається проведенням соціальних, 

політичних досліджень і наданням політконсалтингових послуг. 
http://sociopolis.ua/ru/pro-nas/vakansiyi/ 

ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ – створений для 1) встановлення зворотного 
зв'язку між адміністрацією і колективом університету, з метою підвищення рівня ефективності управлінських 
рішень і створення комфортної атмосфери для навчання й роботи в стінах вищого навчального закладу; 
2) діагностування, аналізу та прогнозування особливостей розвитку регіонального й національного ринків 
освітніх послуг, з метою збереження лідерської позиції університету в галузі; 3) надання високопрофесійних 
консультацій в організаційній, культурній, економічній, соціальній, політичній сферах у Запорізькому регіоні та в 
межах усієї України. 

http://www.znu.edu.ua/rus/university/pidrozdily/socdoslid 
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ТА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ SOCIS – займається соціально-

політичними та маркетинговими дослідженнями. 
http://www.smc.org.ua/index1.html 
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УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ЯРЕМЕНКА – 
дослідницька соціологічна організація, що здійснює фундаментальні та пошукові наукові соціологічні та 
соціальні дослідження з актуальних питань сучасного українського суспільства, а саме: 1) інтереси, настрої, 
ціннісні орієнтації, потреби та рівень життя населення; 2) соціальна політика; 3) проблеми та погляди сучасної 
української молоді (у тому числі, здоров’я та поведінка учнівської молоді); 4)  міграційні процеси; 5) гендерна 
політика; 6) ринок праці та трудових відносин; 7) поведінкові дослідження серед уразливих груп населення з 
використанням методики RDS (respondent-driven sampling – вибірка, що направляється і реалізується самими 
респондентами), TLS (time-location sampling – вибірка за місцем та часом);  вимірювання рейтингу політичних 
діячів та партій, різноманітних організацій, установ, компаній. 

http://www.uisr.org.ua/vakans 
ЦЕНТР «СОЦІАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ» – займається організацією і проведенням соціологічних 

досліджень, досліджень соціально-економічних процесів в Україні та соціально-політичних орієнтацій різних груп 
населення. 

http://www.smc.org.ua/index1.html  
ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ЦНСД) – недержавний дослідницький 

інститут, що володіє розвиненою інфраструктурою і ресурсами для успішної роботи в трьох основних напрямках: 
проведення соціологічних досліджень; професійна підготовка молодих соціологів; формування та інституційну 
співпрацю у сфері соціальних наук. Займається економічними та соціальними дослідженнями в Росії та у світі. 

http://cisr.ru/ 
ЛАБОРАТОРІЯ ПУБЛІЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ / (PS Lab) – проект молодих дослідників, що об'єднав 

студентів та аспірантів, які вивчали протести в Росії в 2011-2012 рр. Групою було зібрано близько 200 інтерв'ю в 
Москві і Санкт-Петербурзі, організовано кілька тематичних конференцій і опубліковано кілька статей. 

http://ps-lab.ru/#team 
Компанії, що здійснюють маркетингові дослідження 

 
GFK GROUP = GESELLSCHAFT FÜR KONSUMFORSCHUNG = Товариство споживчих досліджень – є 

найбільшим інститутом з ринкових досліджень у Німеччині, і четвертою за розмірами організацією у світі з 
питань досліджень ринків, після Nielsen Company, Kantar Group та IMS Health. 

http://www.gfk.com/de/ 
GFK UKRAINE = ГФК-ЮКРЕЙН – українська дослідницька компанія, що входить до мережі GfK Group, 

пропонує повний перелік послуг з опитувань та досліджень ринків за такими галузями господарства: 
виробництво, роздрібний продаж, сфера охорони здоров'я, сфера послуг та ЗМІ. Тут працюють: понад 170 
штатних співробітників – спеціалістів у різних сферах, зокрема соціологи, психологи, економісти, а також фахівці 
в галузі маркетингу, статистики, програмування, математики; понад 50 менеджерів проектів; національна 
мережа інтерв’юерів чисельністю понад 900 осіб; 28 регіональних бригадирів; власна студія телефонних 
інтерв’ю на 52 робочих місця, понад 200 операторів; щомісячно проводяться 20 000 особистих інтерв’ю, 7 500 
телефонних інтерв’ю (CATI), 50 фокус-групових дискусій. 

http://www.gfk.ua/ 
KANTAR GROUP – глобальне дослідницьке агентство, що спеціалізуються в галузі реклами, 

маркетингових комунікацій, засобів масової інформації та дослідження капіталу бренду. 
http://www.kantar.com/careers 

IPSOS GROUP – глобальна компанія маркетингових досліджень по всьому світу із штаб-квартирою в 
Парижі. Станом на 2016 рік, Ipsos має офіси в 87 країнах у тому числі, в Україні, де працюють 16 тисяч 530 осіб. 
Ipsos здійснює такі дослідження: реклами; маркетингу; засобів масової інформації; опитування громадської 
думки та соціальних досліджень; збір даних і їхнє опрацювання. 

http://www.ipsos.com/ та IPSOS Україна http://www.ipsos.com.ua/  
FACTUM GROUP – є спільним підприємством високопрофесійних, приватних та місцевих компетентних 

дослідницьких агентств, що діють у різних країнах, у тому числі, в Україні. Створення Factum Group ініціювали 
сім партнерів, до яких у червні 2006 р. приєдналася компанія RMG (Польща). Factum Group реалізує 
дослідницькі проекти в таких галузях: продукти харчування; алкогольні і безалкогольні напої; непродовольчі 
товари (FMCG і товари тривалого користування); автомобільний ринок; охорона здоров'я, фармацевтика; 
косметика, парфумерія; телекомунікації, інформаційні технології; засоби зв'язку, техніка; дослідження Інтернет 
аудиторії; ЗМІ, реклама, PR; В2В ринки товарів і послуг; промислові товари; сільське господарство; 
дистрибуційні мережі; роздрібні продажі; дослідження людських ресурсів компанії (HRA); вузькоспеціалізовані 
ринки. 

http://www.factum-group.com/offices/  та http://factum-ua.com/ 
NIELSEN HOLDINGS N.V. = Нільсен Хо́лдингс – глобальна американська публічна соціологічна 

маркетингова компанія. Штаб-квартира компанії розташована в Нью-Йорку, діяльність провадиться в 108 
країнах світу, у тому числі, в Україні. 

http://www.nielsen.com/us/en.html 
 
UKRAINIAN MARKETING PROJECT = ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПАНІЯ UMP – маркетингова і медіа 

дослідницька компанія, що сконцентрувала основні зусилля на проведенні медіа досліджень для мережевих і 
регіональних мовників, рекламних агентств і рекламодавців. Має 25 регіональних супервайзерів, власну мережу 
з 420 інтерв'юерів і 25 незалежних контролерів. 

http://www.ump.ua/ 
INMIND / ПРО СЕБЕ – займається дослідженнями ринку, соціологічними дослідженнями та 



«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2017: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XIV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 
 

 

 
 

7 

консалтингом у сфері методології досліджень. Компанія пропонує повний спектр маркетингових та соціологічних 
досліджень із акцентом на ad-hoc та моніторингових дослідженнях думки споживачів та громадськості. Розвиток 
компанії координується безпосередньо проф. Володимиром Паніотто, одним із провідних фахівців у галузі 
дизайну вибірки і методології досліджень, першим національним представником ESOMAR в Україні, віце-
президентом УАМ і Президентом InMind. 

http://inmind.ua/ua/ 
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКЕТИНГУ (ВГО «УАМ») – всеукраїнська громадська організація, що 

створена за професійною ознакою і не має на меті отримання прибутку. Індивідуальні її члени  – фахівці, що 
працюють у сфері маркетингу, реклами, PR, а також провідні викладачі маркетингу України. 

http://uam.in.ua/ukr/about/ 
УКРАЇНСЬКА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА = Ukrainian Marketing Group, UMG – дослідницька компанія, 

що надає послуги маркетингових досліджень. Мережа інтерв’юерів і регіональних представників у всіх областях 
України становить 1400 осіб, що уможливлює проведення репрезентативних досліджень. 

http://umg.ua/vakansii.html 
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА МОНІТОР = Ukrainian Media Monitor, UMM – основним завданням компанії є 

консалтинг у сфері зовнішньої реклами, indoor і реклами на транспорті, збирання й аналіз інформації про 
конструкції зовнішньої реклами в 30-ти містах України, на автомобільних трасах і в Київському метрополітені, а 
також проведення спеціальних досліджень і виконання проектів, пов'язаних із зовнішньою рекламою в Україні та 
за кордоном. 

http://www.umm.kiev.ua/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/tabid/36/Default.
aspx 

АГЕНТСТВО ІНДУСТРІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ – консалтингова компанія, що надає спеціалізовані 
маркетингові послуги, виконує повний спектр маркетингових досліджень, а також консалтингові послуги з бізнес-
планування, пошуку партнерів, go-to-market і Customer Experience Management. Основна спеціалізація – 
вузькопрофільні дослідження промислових ринків країн пострадянського простору. 

http://aimarketing.info/ua/proekty/ 
ТЕЙЛОР НЕЛЬСОН СОФРЕЗ УКРАЇНА – мережева маркетингова агенція, що спеціалізується на 

маркетингових дослідженнях і входить до складу провідної світової групи компаній TNS з центральним офісом в 
Лондоні, офісами у 70 країнах світу, у тому числі, в Україні. TNS входить до складу Kantar Group, дослідницького 
підрозділу світового рекламно-комунікаційного холдингу WPP. Основними сферами діяльності TNS в Україні є: 
автомобільна промисловість, охорона здоров’я та фармакологія, інформаційні технології та комунікації, 
продукти харчування, промислове виробництво, роздрібна торгівля, Інтернет, ЗМІ, фінансова й банківська 
діяльність. 

https://tns-ua.com/prisoedinyaysya-k-nam 
БЮРО МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ – працює у форматі рекламного агентства повного циклу, 

дослідницької компанії, PR-агентства, дизайн-студії, тренінгової компанії.  
http://marketingburo.com.ua/ru/investigation/portfolio 

НЬЮ ІМІДЖ МАРКЕТИНГ ГРУП – агентство, яке пропонує повний спектр послуг із проведення 
маркетингових і соціологічних досліджень. 

http://newimage.org.ua/ru/#service 
МІЖНАРОДНА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА – надає повний спектр послуг з проведення маркетингових і 

соціологічних досліджень. 
http://www.marketing-ua.com/vacancies.php 

СЛІДОПИТ – спеціалізована бренд-консалтингова компанія, яка допомагає своїм клієнтам свіжим 
поглядом побачити себе, конкурентів, споживачів. 

http://www.sledopyt.com.ua/services/ 
 
 
 

Складено кандидатом філологічних наук  
Савельєвою Любов Степанівною 
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УДК 81:316.346.2(477) 
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ НЕОДРУЖЕНОЇ ЖІНКИ (ДІВЧИНИ) 

В УКРАЇНСЬКИХ ТА НІМЕЦЬКИХ ПАРЕМІЯХ 
Адова Валерія Олександрівна, 

студентка 
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова 

 
Лінгвістична гендерологія співвідносить мову з особистістю за ознакою соціальної статі. На думку 

Л. Ставицької, «сучасна лінгвістика переживає своєрідний «гендерний бум», а тому можна і слід говорити 
про накопичені ідеї, напрями пошуків та експериментів, маючи на оці становлення української лінгвістичної 
гендерології, бо гендер як ніяке інше соціолінгвістичне поняття, закорінений в умови життя, реалії, норми і 
традиції певної культури» [1: 76]. 

Гендерна проблематика останнім часом глибоко вкорінилася в специфіку української лінгвокультурної 
спільноти, її етноментальні, соціопсихологічні константи, культурні традиції тощо. Прислів’я та приказки 
найкраще репрезентують національну специфіку мови, є носієм елементів, що досить різноманітно і повно 
характеризують етнічну картину світу [1: 52]. Це яскраві і своєрідні носії національно-культурних 
особливостей мовної системи, оскільки, на думку В. Жайворонка, паремії виступають тією сферою мовної 
діяльності, де чітко простежується вплив мови на формування менталітету нації [1: 33].  

Метою нашого дослідження – схарактеризувати й порівняти гендерні стереотипи неодруженої жінки 
(дівчини) в українських та німецьких пареміях.  

Наукові дослідження, присвячені питанню гендерного підходу у літературознавстві, розробці загальних 
питань гендерних стереотипів, нараховують чимало розвідок. Це, зокрема, грунтовне дослідження 
О. Вілкової, праці І. Грабовської, Т. Дороніної, В. Люсіна, А. Фурмана,Т. Надвиничної  та інших. 

Розглянемо гендерні стереотипи фемінності з точки зору його лінгвокультурної репрезентації в пареміях 
української та німецької мов. 

Коли українці говорять про вродливу дівчину, використовують прийом порівняння і кажуть так: гарна як 
весна, хороша як квітка, цвітна як джерелянка, гарна мов (як) змальована, гарна як зіронька на небі, гарна 
як калина, брава як квітка. Велика кількість фразеологізмів оспівує саме жіночу красу. Типовим є порівняння 
дівочої вроди з квітами. У цьому випадку використовуються флоролексеми, які можна назвати своєрідним 
світоглядним еталоном поняття “краса”. Гарну дівчину в німецькій фразеології порівнюють також з квітучим, 
вічним життям: aussehen wie das blühende / ewige Leben [4: 156], або з піоном, як у висловіjmd sieht aus wie 
eine Pfingstrose. 

Особливого значення в народі надавалося косі - дівочій красі. Коса - символ здоров’я, дівочої 
цнотливості, символ дівування, чистоти, внутрішнього єства, природної потреби краси і честі українки: нема 
коси - нема краси [2:149], дівчина з косою, як трава з росою [2: 122]. Колись коса була своєрідною суспільно-
моральною ознакою охайності та цнотливості дівчини. Про дівчину формувалася громадська думка: яка коса 
- така й краса [2: 116]. Про важливість гарного волосся для жінки теж сказано і у німецькій культурі: das Haar 
einer Frau ist ihre krönende Schönheit [4: 312] (Волосся – це краса жінки). 

Чоловікам добре відома балакучість українських дівчат. Існує навіть фразеологізм плести 
(розповідати) банелюки (баналюки), що означає говорити щось пусте, неістотне [3: 49]. Виникнення цієї 
фразеологічної одиниці пов’язане з іменем королівни Банялюки, персонажа фантастичного роману 
І. Морштина. Але ж є й фразеологізми, які вказують на балакучість жінки в німецьких пареміях: Ein Mann, ein 
Wort. Eine Frau - viele Worte [4: 162] (Один чоловік, одне слово. Одна жінка – багато слів). Сила жінки лежить 
в її дуже довгому і рухомому язику: Die Stärke einer Frau liegt in ihrer Zungе [4: 32] (Сила жінки знаходиться у її 
язику); Das Haar einer Frau ist lang, ihre Zunge länger [4: 113] (Волосся жінки довге, але язик довший). 

Цікавими для нашого дослідження є паремії, які стосуються порад при виборі нареченої. 
У виявлених пареміях обох мов є застереження щодо поспіху у цій справі, напр.: нім. Heiraten ist kein 
Pferdekauf [4: 156],. – укр. Сватання не катання: швидко коней не гони [3: 172], (образ “кінь – Pferd“ в обох 
культурах) або укр. Женитися – не галушок наварити [3: 236],  (образ “галушки” є національно-
маркованим). При виборі нареченої слід зважати на працьовитість, про що свідчать такі паремії нім. Suche dir 
deine Frau nicht beim Tanzen, sondern bei der  Erntearbeit im Feld [4: 1589], – укр. Як жнива, так і дівка крива [3: 
241], (в обох мовах номінується образ “робота в полі” (Erntearbeit im Feld – жнива) як 
перевірка працьовитості). 

Німецька фразеологія засвідчує прагматичне ставлення, а саме необхідність приданого: Wenn die Frau 
nichts hat und der Mann nichts tut, wird die Ehe selten gut (Якщо жінка нічого не має і чоловік ничого не робить, 
то шлюб не буде довгим). Натомість в українській пареміології мова йде про пріоритетність інших цінностей: 
Жінчиним багатством віку не проживеш / Не з багатством жить, а з людиною [3: 156],. Слід зазначити, 
що українська пареміологія містить поради у шлюбі для молодих дівчат: Заміж іти не на рік, а на цілий вік [2: 
169],. Українська пареміологія також вербалізує значущість гарного чоловіка для дівчини у шлюбі: Чоловік, як 
ворона, а все ж жінці оборона [3:132]. Схожі приклади цієї підгрупи у німецькомовному матеріалі нами не 
виявлено. 

Ще однією рисою гендерної стереотипізації є протиставлення молодої дівчини та заміжньої жінки в обох 
культурах: нім. Nichts als gute Mädchen und überall böse Frauen [4: 427] – укр. Дівкою – калина, жінкою – ялина 
[4: 346]. При цьому, попри різницю в образних складових, актуальне значення залишається універсальним 
для обох мов. Однак, серед українських паремій знаходимо і протилежне твердження: Гарна дівицею, гарна 
й молодицею [3:168].  
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Цікавими для аналізу є також паремії-прескрипції, звернені до  батьків, які мають незаміжню дочку. 
В обох культурах наголошується на необхідності видавати дочку заміж у молодому віці: нім. Deinen Tisch 
verspeise hübsch frisch und deine Tochter verheirate fein jung [4: 276] –  укр. Женить сина  не спіши, – хапайся 
дочку віддати / Дівка на порі – женихи на дворі  [3: 412]. 

Велика кількість фразеологізмів присвячена саме характеристиці молодої дівчини. Зумовлено це тим, 
що найширше представлені у прислів’ях такі етапи життя, як пошуки нареченого, сватання, одруження, а 
вони в уяві українців та німців асоціюються перш за все із жінкою. Можна зробити висновок, що в 
лінгвокультурах більшість образів збігаються. Досить сильним є мотив зовнішності в українськіх пареміях, 
оскільки українки завжди славилися своєю красою, на відміну від німкень. Краса – універсальний атрибут 
представлення жінки у традиційній культурі, підстава її жіночності. 

Список використаної літератури: 
1. Абубикирова Н. Что такое «гендер»? / Н. Абубикирова // Общественные науки и современность. – 1996. – 
№ 6. – С.125-168 
2. Багмет  А. Збірка українських прислів‘їв та приказок / А. Багмет. – К.: Техніка, 2002. – 328 с. 
3. Пазяк  М. М. Прислів’я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру / упор. Пазяк М. М. – К.: 
Наукова думка, 1990. – 528 с.  
4. Mieder, Wolfgang: Sprichwörter/ Redensarten – Parömiologie.   Studienbibliographien Sprachwissenschaft. Band 
27. Heidelberg: Groos – 437 s. 
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У наш час створення веб-сайтів для самостійної роботи студентів стають популярними та мають 

практичну цінність. Підготовка сучасних фахівців здійснюється в умовах переходу суспільства на 
інформаційну стадію розвитку. Саме тому питання ефективності використання Інтернету в навчальній 
діяльності набуло теоретичної та практичної актуальності. Проте наявність доступу до Інтернет-ресурсів не є 
достатньою для отримання швидкої та якісної мовної освіти майбутніми фахівцями. Тому виникає гостра 
необхідність у розробленні нових методів навчання на основі навчальних Інтернет-ресурсів, що створюються 
виключно для навчальних цілей. 

Передусім зазначимо, що під навчальними Інтернет-ресурсами ми розуміємо сукупність текстових, 
аудіо- та візуальних матеріалів, що використовуються в навчальних цілях для підвищення якості навчання за 
рахунок покращення доступу до ресурсів і сервісів, а також віддаленого обміну знаннями та спільною 
роботою [5]. 

Гіпертекстові технології, пов’язані з використанням і розвитком Інтернету, претендують на те, щоб стати 
найважливішою сферою навчального процесу і діяльності студентів. Так, в рамках курсу «Історія зарубіжної 
літератури» студентами-лінгвістами здійснюється створення веб-сайтів для швидкого та зручного доступу до 
перевірки знань з проблемних питань дисципліни. Створені студентами сайти мають практичну цінність для 
тих, хто вивчає курс історії зарубіжної літератури [1]. 

Актуальність дослідження полягає у необхідності оптимізації навчального процесу, зокрема створенні 
веб-сайту з використанням Інтернет-ресурсів під час вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» для 
самостійної роботи студентів за допомогою сучасних інформаційних технологій. 

Матеріалами дослідження слугують твори та праці Т. С. Еліота, Дж. Голсуорсі, В. Вулф, Б. Шоу, 
Г. Веллса та С. Моема, оскільки саме у творчості цих авторів найбільш повно відбилися актуальні суспільні 
питання того часу. Також, у дослідженні використано аудіо- та відеоматеріали сучасного відеохостингу 
Youtube. 

При досліджені були використані наступні методи: описовий метод, який відображає основу 
проблематики літератури Великобританії ХХ століття, дискурсивний метод для виявлення художньо-
стилістичних особливостей художніх творів, кількісний аналіз, що дозволяє відібрати текстові, аудіо- та 
відеоматеріали з інтернет-ресурсів, та якісний аналіз, що забезпечує відповідність цих засобів до критеріїв 
відбору. 

Метою дослідження є створення сайту з використанням текстових, аудіо- та відеоматеріалів для 
самостійної підготовки студентів до курсу «Історія зарубіжної літератури». 

При дослідженні було поставлено ряд завдань: 
- проаналізувати етапи розвитку літератури Великобританії ХХ століття; 
- проаналізувати характерні риси художніх напрямів на основі праць та творів Т. С. Еліота, 

Дж. Голсуорсі, В. Вулф, Б. Шоу, Г. Веллса та С. Моема; 
- описати критерії відбору текстових, аудіо- та відеоматеріалів; 
- створити веб-сайт для самостійної роботи студентів. 
Для англійської літератури перша третина ХХ ст. стала золотою добою, що акумулювала одночасно 

кризу і розквіт, ренесанс і декаданс. Важливе місце в художньому письменстві того часу належало темі 
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Першої світової війни. Про війну та її наслідки писали поети, прозаїки та драматурги різних поколінь і різних 
естетичних уподобань: Т. С. Еліот, Дж. Голсуорсі,   Вірджинія Вулф, Дж. Б. Шоу [4].  

У міжвоєнні десятиріччя чималий успіх мала драматургічна творчість С. Моема, зокрема його п’єси «Дім 
і краса», «Коло». У своїй іронічній манері він розкривав нове розуміння інституту шлюбу, новий соціальний 
тип «дружини». 

Вагомий внесок у розвиток драми, театру зробили також Г. В. Баркер, Д. Г. Лоуренс, Ш. О’Кейсі та ін. 
Письменників старшого покоління – Дж. Б. Шоу, Дж. Голсуорсі, Г. Веллса об’єднувала стурбованість 
політичними та соціальними питаннями доби, критика вікторіанської епохи. Ця критика мала сатиричний 
характер, що відповідало духу і спрямуванню англійської літератури й особливо яскраво було втілено в жанрі 
сатиричного роману [2]. 

Кардинальні зміни в суспільно-політичному становищі Великої Британії напередодні, під час та після 
Другої світової війни – втрата колоній, охолодження стосунків із СРСР, переоцінка цінностей у свідомості 
пересічних громадян – вплинули на проблематику англійської літератури 30 – 40-х років ХХ ст.  

У 50-ті рр. ХХ ст. в англійській літературі пролунала потужна критика духовної обмеженості середнього 
класу у творах «сердитих молодих людей» (перші романи К. Еміса, Дж. Вейна, Дж. Брейна, драми 
Дж. Осборна).  

Важлива роль в естетичних пошуках літератури Великої Британії належить жанрові філософського 
роману та роману-притчі, ідентифікованого творчою практикою В. Голдінга, К. Вілсона, Айріс Мердок, 
Дж. Фаулза.  

У 60 – 70-ті роки ХХ ст. помітним явищем в англійській літературі став робітничий роман А. Сіллітоу, 
С. Барстоу, С. Чапліна, Д. Сторі, Р. Вільямса. Злободенна соціально-політична проблематика романів 
Дж. Олдріджа і С. Льюїса, антиколоніальних романів Б. Девідсона, Д. Стюарта та інших вела до 
усвідомлення закономірності справедливої боротьби народів за свободу і незалежність [3]. 

Упродовж останніх десятирічь ХХ ст. в літературі Великої Британії формується напрям, що отримав 
назву постмодернізму. Постмодернізм як літературний напрям, що передає відчуття «духу епохи» другої 
половини і кінця ХХ ст., найпослідовніше втілено в творчості П. Акройда, Дж. Барнса, Д. Лоджа та ін.[4].  

Основним призначенням роботи є створення сайту для самостійної роботи студентів в рамках курсу 
«Історія зарубіжної літератури» з використанням текстових, аудіо- та відеоматеріалів. Також у роботі будуть 
систематизовані теоретичні знання з теми «Література Великобританії ХХ століття».  

Таким чином, за допомогою сайту, студенти зможуть швидше знаходити потрібну інформацію та 
засвоювати навчальний матеріал. Даний посібник сприятиме навчальному процесу, оскільки він 
спрямований на самостійну роботу студента і створить передумови для кращої якості самостійної підготовки.  

Посібник може бути впроваджений у навчальний процес при вивченні курсу «Історія зарубіжної 
літератури» студентами філологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах. 
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В статті представлено систематизацію і класифікацію інтертексту за функціями та 

властивостями, проаналізовано зв’язки номіналізації та часток енергійності політичних промов 
А. Меркель, Ю. Тимошенко, П. Порошенка і Г. Коля на рівні міжнародних відношень у вигляді цілісної 
ієрархічної структури. 

Ключові слова: генерація, властивості, функції, інтерсуб’єктивність, гіперзв’язність, 
інтермедіальність.  

Генерація та апперцепція закодованої інформації у вигляді текстів у перманентному відрізі дозволяє 
нам говорити про безкінечність породження нових смислів, стрижень яких представляється пересічною 
точкою пересічних констант одного вербалізованого поля, що представляється «широким культурным 
контекстом» [4, с. 9] на базі інтердискурсивності [5, с. 5], що спрямовує до вияву ланцюгової структури: 
інтердискурс – інтердискурсивність – дискурс – дискурсивність – інтертекст – інтертекстуальність – текст – 
текстуальність, де власне текст стає і виявляється інтертекстом на основі інтертекстуальності.  
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Теорія інтертекстуальності або діалогічності між текстами була введена у 20-х роках XX століття 
М. Бахтіним, що була обрамлена під час становлення постструктуралізму. Вважаючи це точкою відліку для 
розгляду інтертекстуальності як функційної властивості тексту, метою написання статті виступає цілісний 
аналіз функцій і властивостей інтертексту, синтез потенцій яких дає існування поняттю смислепородження. 
Об’єктом дослідження виступає інтертекст у цілому, а предметом – функції і властивості інтертексту. 

Інтертекст представлений новим вербалізовано-фоновим знанням  [4, с. 9], яке локалізується між 
вертикальними осями мінімально двох текстів і відповідно контекстів [7, с. 429], де постійною складовою 
виступає слово-дискурс із невизначеністю в адресаті, адресанті та сенсі [6, c. 15]; результатом контактування 
прецедентних феноменів і текстів [1, c. 109]; взаємозв’язком реакцій на реакцію [3,с. 6]; специфічною 
риторичною побудовою [8, с. 39]; онтологічним продуктом тексту [2, c. 554-555] та елементами «наукового 
тексту, створюючи багатовекторний науковий діалог, дискусію, реалізовану на експліцитному та імпліцитному 
рівнях» [Цит. за 2, с. 557]. Як наслідок, інтертекст можна продемонструвати та представити аудіально у 
вигляді векторної точки перпендикуляра, проведений між вертикальними осями, яка динамічно 
пересувається від одного тексту до іншого доти, поки цілісно не сформується новий текст між ними, із 
вібруючим звуком низьких частот. Синтез і перехідність спільних точок текстів дозволяє розвиватися 
трансформації тексту на імпліцитному і експліцитному рівнях настільки, що слово-дискурс нашаровує 
багатосенсовість в бінарному прагматичному відношенні. 

Основними функціями інтертексту виступають [на основі робіт Валгіної Н.С. [4,173 с.]; Лотман Ю.М. 
[8,С.430−441] ]:  

1. Гіпервербалізація – гіповербалізація (міра згорнення – розгорнення тексту відносно інтертексту); 
2. Створення мікротем і макротеми; 
3. Ланцюгове моделювання тема-рематичної ієрархії; 
4.  Варіативна інтеракція (синтагматична і парадигматична); 
5.  Категоріалізація;    і 
6.  Врегулювання семантико-стилістичної напруженості; 
7. Співвіднесеність і модифікація рематичних компонентів; 
8.  Уніфікація тема-рематичних ядер; 
9.  Контекстуалізація; 
10. Співвіднесення екстра- та інтралінгвістичних показників; 
11.  Інформаційна компресія; 
12. Переактуалізація смислів; 
13. Висвітлення периферійних подій; 
14. Семантично-синтаксична ііронізація; 
15.  Підстановка нових компонентів у готову структуру; 
16. Зближення далеко дистанційованих  або взаємно неперевідних кодів; 
17.  Поєднання текстів різних епох; Відносно цього, діахронічна і синхронічна подієвість інтертекстів 

існує і реалізується на мовних і мовленнєвих рівнях, внаслідок чого інтертекст може слугувати 
засобом переакцентуації і переструктуризації думки. 

Провідними властивостями інтертексту є: (на основі робіт Георгінової Н.Ю. [5,С.149–155]; Лотман Ю.М. 
[8,С.430−441]; Валгіної Н.С. [4,173 с.]): 

1. Об’єктивність-суб’єктивність (або інтерсуб’єктивність); 
2. Темпоральність; 
3. Просторовість; 
4. Взаємообумовленість одиниць семантико-граматичного (синтаксичного) та композиційного рівнів; 
5. Об’єктивізація прагматичних установок текстів і авторів; 
6. Наявність диктуму (змістової інформації) та модусу (додаткової інформації); 
7. Гіперзв’язність; 
8.  Прецендентність; 
9. Інтердискурсивність; 
10.  Інтермедіальність; (взаємозв’язок дискурсу з невербальними знаковими системами); 

Практичною частиною вирішено поставити завдання встановити зв’язки між рівнями номіналізації 
чотирьох політиків: А. Меркель, Ю. Тимошенко, П. Порошенка і Г. Коля, провідними міфами і частками 
номіналізації: не, ще, так, також у контексті міжнародних відношень із можливим подальшим винайденням 
ланцюгового ряду похідних. 

1. Ю.Тимошенко: 
Міжнародні відносини: я (4), нас (4), ми (4) – не (8); (політичний міф: керівник); 
2. А. Меркель: 
Міжнародні відносини: нас (3), я (3), ми (6), ваші (2), все (2) – також (22); (політичний міф: дипломат); 
3. П. Порошенко: 
Міжнародні відносини: ми (4), нашого (2), вам (2); (політичний міф: пасивний демократ); 
4. Г. Коль: 
Міжнародні відносини: я (5), ми (2), нас (3), вони (2) – не (5) – також (2) – ще (6); 
Політичний міф: слуга народу. 
У лінгвоментальній українській картині світу в контексті міжнародних відносин надаються спільні 

прономен ми із частотністю 4 із невизначеністю на рівні часток. 
У міжкодовому вирізі – німецькомовному та україномовному виявлено:  
У контексті міжнародних відносин політиків поєднує прономен ми з частотністю (6)-(4). 
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Міжнародні відносини на базі політичних промов Ю. Тимошенко і Г. Коль пропонують спільні складові я 
(5-4), нас (3-4), ми (2-4) та частку не з частотністю (5-8). 

Можна зробити підсумок, пропонуючи, що синтагматичний ряд я-не визначає міф керівника, ми-не – міф 
пасивного демократу, ми-також – міф дипломату, я-також – міф слуги народу. 

За рівнем емотивності: 1 – Ю. Тимошенко, 2 – Г. Коль, 3 – П. Порошенко і 4 – А. Меркель. 
За рівнем входимості комунікативних іміджів: : 1 – А. Меркель, 2 – Г. Коль, 3 – Ю. Тимошенко і 4 – 

П. Порошенко. Тоді: також-так-ще-не (3,4) – ланцюговий ряд похідних за спадом, враховуючи показник 
енергії. 

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що властивості і функції інтертексту відображаються на 
вербалізованих структурах комунікативних іміджів, де велику роль відіграють взаємообумовленість одиниць 
семантико-граматичного (синтаксичного) та композиційного рівнів, гіперзв’язність і інтермедіальність. 
Виявлено, що похідний ряд конструюється за рівнявою входимістю одного тексту в інший, та що, чим вище 
рівень, тим менша емотивність.  

Альтернатива дослідження в певному напрямку полягає у розгляді проблемного питання від 
синергетичного та лінійно-когнітивного підходів. 
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У століття диджіталізації на порталах висвітлення подій країни та світу не говоримо про нестачу 

інформації: щосекунди журналісти та репортери, копірайтери та редактори готують для широкому загалу 
людей безліч новин, представляючи їх у вигляді виписку новин, замітки у соціальних мережах або текстової 
подачі на сайтах новин. 

Пересічний громадянин стикається з суперечностями в інтерпретації однієї і тієї події, документа, особи 
або дії особи, наприклад, трактуються у різних джерелах інформації по-різному. Ці відмінності в оцінній 
інтерпретації можуть пояснюватися різними пропагандистськими цілями, які ставить автор, автори, власники 
ЗМІ. 

Така різниця в інтерпретації може бути пов’язана з тим, що інформація може подаватися як об’єктивна 
та як необ’єктивна. Необ’єктивна інформація подається у маси з метою формування у користувача 
інформації певні погляди, ставлення, а згодом і дії. 

Змістовним постає питання: як визначити у тексті об’єктивність поданої інформації та як розпізнати 
маніпулятивну пропаганду? 

Засоби виконання лінгвістичної експертизи, які дозволяють оцінити тексти як об’єктивні, або як 
маніпулятивні можуть бути як позитивними, так і негативними. 

Для того, щоб створити такі засоби визначення об’єктивних/маніпулятивних текстів, необхідно 
визначити поняття лінгвістичної експертизи; типи лінгвістичної експертизи; типи лінгвістичної експертизи для 
диференціації об’єктивних та маніпулятивних текстів. 

Аналіз робіт мовознавців свідчить про відсутність чіткого визначення поняття лінгвістичної експертизи 
(див. роботи Л.В. Ажнюка, А.Н. Баранова, К.І. Бриньова). Огляд наявних визначень дає можливість виявити 
такі істотні ознаки поняття лінгвістичної експертизи: 

• галузь прикладної лінгвістики; 



«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2017: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XIV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 
 

 

 
 

13 

• завданням є оцінка тих чи інших фактів мовлення в контексті з опорою на теоретичні та практичні 
засади прикладної лінгвістики; 

• етапи виконання включають визначення мети проведення експертизи; постановку запитань, на які 
необхідно дати відповідь; аналіз відповідно до запитань; підсумок, який відображає, яким чином 
розв’язано мету. 

Лінгвістичні експертизи класифікують за такими критеріями: за сферою консультування, за відношенням 
до джерела інформації, за формальним параметром, за кількістю експертів, за об’єктом, за обсягом аналізу, 
за рівнями аналізу мови, за часом призначення. 

Типи експертиз за визначеними критеріями: 
 

№ Критерій Вид експертизи 
1. За сферою консультування Судова, пропагандистська, політична, товарознавча. 
2. За відношенням до джерела інформації Безпосередня, опосередкована. 
3. За формальним параметром Офіційна, ініціативна. 
4. За кількістю експертів Комісійна, некомісійна. 
5. За об'єктом Усної мови, письмового тексту, вербально-візуальна. 
6. За обсягом аналізу Холістична, приватна. 
7. За рівнями аналізу мови Почеркознавча/ графологічна, фонетична, 

морфологічна, лінгвостилістична, дискурсивна. 
8. За часом призначення Первинна, повторна. 

 
У випадку безпосередньої експертизи аналізується безпосереднє джерело інформації (наприклад, 

спірна фонограма або конфліктний друкований текст); у випадку опосередкованої експертизи об'єкт 
аналізується через непрямі джерела інформації (показання свідків, протоколи судових засідань у судовій 
експертизі для прикладу). Офіційна експертиза виконується за постановою суду чи органів дізнання та мають 
статус доказів, ініціативна – за ініціативою будь-яких зацікавлених фізичних та юридичних осіб. Комісійна 
експертиза виконується декількома експертами та найчастіше призначається у складних ситуаціях, коли 
потребується залучення знань декількох спеціалістів з міждисциплінарними знаннями. Холістична 
експертиза передбачає аналіз суцільного тексту, а приватна – значення слів, словосполучень та 
висловлювань у рамках текстів, омонімії, полісемії, синонімії слів і синтаксичних конструкцій. Дискурсивна 
експертиза дозволяє  виявляти комунікативні наміри учасників ситуації спілкування. Повторна експертиза 
призначається або у випадках сумнівів у даних первинної експертизи (наявність в експертизі протиріч), або 
сумнівів у компетентності експерта та  обов'язково призначається іншому експерту (комісії експертів) [3, с. 
11-12]. 

Для виконання експертизи з метою розмежування об’єктивних та маніпулятивних пропагандистських 
текстів, варто застосовувати експертизи за такими ознаками: 

• політична, громадянська, соціальна, ЗМІ, освітня за сферою консультування; 
• опосередкована за відношенням до джерела інформації; 
• ініціативна за формальним параметром; 
• некомісійна за кількістю експертів; 
• письмового (друкованого) тексту за об'єктом лінгвістичних експертиз; 
• приватна за обсягом аналізу; 
• граматична, лексико-стилістична, логіко-інтонаційна за рівнями аналізу мови; 
• первинна за часом призначення. 
Лінгвістична експертиза саме з такими ознаками застосовується для аналізу пропагандистських текстів, 

оскільки пропагандистські маніпулятивні тексти є частотними у сфері політики, соціальній сфері, ЗМІ, а також 
мають вплив на освітні процеси. Матеріали для експертизи – письмові (друковані) тексти з сайтів новин, які 
можуть по-різному подавати одну й ту саму інформацію, а тому це – непряме джерело інформації. 
Експертиза виконується за ініціативи фізичної особи, студента у  ході написання магістерської роботи. 
Експертиза передбачає тлумачення значення слів,  словосполучень та висловлювань, виявлення 
пропагандистських конструкцій. Під час проведення експертизи виконується аналіз морфем: загальне 
значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції; аналіз структури та функції висловлювання 
(словосполучення, речення) у комунікативному аспекті; аналіз значення слів та словосполучень (особлива 
увага приділяється конотативному значенню, яке може характеризувати оцінну та емоційну-експресивну 
лексику); аналіз інформації за виділеною інтонацією основною ідеєю та логічним наголосом у тексті. Обрані 
для експертизи матеріали досліджуються вперше. 
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Доповідь присвячена розгляду рекламного дискурсу, його особливостей, мотивів, цілей на основі 

концепту «краса». 
На сьогоднішній день людство не стоїть на місці і постійно розвивається, так само як і плине час. 

Спілкування – невід’ємна частина людського буття та існування. Майже усі професії людства пов’язані із 
процесом комунікації і з цього випливає, що воно – обов’язкове. Більше того, на людину постійно хочуть 
вплинути та щось порадити інші люди, залучаючи купити певну продукцію, спробувати нове, покращити 
самопочуття або зробити свою зовнішність ще кращою. Усе це пов’язано із рекламою та рекламним 
дискурсом, що й становить актуальність обраної теми. Практичне значення роботи полягає у тому, що 
стаття може слугувати додатковим матеріалом для самостійного опрацювання або підвищення рівня освіти 
студентів. 

Уявлення про красу належить до найважливіших орієнтирів людської поведінки. Звичайно, що концепту 
«краса» присвячено чимало лінгвістичних розвідок. Це досить закономірно, оскільки протягом усього свого 
існування людство виявляло цікавість до прекрасного, постійно відчувало внутрішню потребу у прагненні 
осягати, створювати й споглядати красу.  

Одним із важливих ланок комунікації є дискурс. Перш за все, дискурс – це сукупність мовленнєво-
мисленнєвих дій комунікантів, пов’язаних з пізнанням, осмисленням та презентацією світу мовцем і 
осмисленням мовної картини світу адресанта слухачем.  

За класифікацією Г. Почепцова, одним із типів дискурсу є рекламний дискурс. Його основна мета 
полягає у приверненні уваги споживачів до одного з багатьох однакових товарів. Цей товар має 
запам’ятатися на довгий час та реклама має створити гарний імідж. Цікаво, що рекламний дискурс за своєю 
метою спрямований не на товар, а на продаж типологічних психологічних уподобань [1, с. 42]. 

Специфіку рекламного дискурсу визначає його комунікативно-прагматична спрямованість, що 
виявляється у відборі вербальних та невербальних засобів та способах їх подачі.  

Дослідження рекламного тексту обов’язково співвідноситься з мотиваційними характеристиками 
продуцента та реципієнта тексту. З погляду лінгвістичної прагматики мовна комунікація та мовленнєвий акт є 
яскравими виявами «поєднання мови та дії», де актуалізується функція мови як вияву цілеспрямованої 
поведінки [6, с. 251]. Тобто, прагмалінгвістичний аспект реклами має місце, адже основне завдання реклами 
– у результаті передачі інформації здійснити вплив на адресата реклами, досягти бажаного комунікативного 
ефекту, а саме – скорегувати поведінку, добитися поставлених цілей та виграти перевагу рекламованого 
товару серед подібних. 

Прагматичний аналіз реклами дає можливість встановити прямий зв’язок між мовними засобами різних 
рівнів, які використовуються в рекламному тексті для впливу на потенційного споживача, та дією адресата у 
напрямі цього впливу, яка або мала місце як факт купівлі, користування послугою, або не здійснилась 
залежно від результату впливу на адресата. Отже, аналіз рекламних текстів у прагмалінгвістичному аспекті 
дає можливість розглядати мову реклами в безпосередньому зв’язку з дією адресата. 

Мовна організація реклами як комунікативного процесу значною мірою зумовлена психологічними 
чинниками, а отже, психолінгвістичне вивчення реклами постає також досить актуальним. На думку 
В.В. Зірки, у багатьох випадках саме психологічний аналіз реклами передує її лінгвістичному дослідженню, 
оскільки реклама – це акт психологічного впливу (певний акт спілкування може бути визначений як акт 
психологічного впливу, якщо розглядати останній під кутом зору його спрямованості на той чи інший 
заздалегідь запланований ефект, тобто з погляду його цілеспрямованості). Можна виділити такі групи 
психолінгвістичного аспекту вияву реклами: 1) механізм рекламного впливу; 2) мотивація купівельної 
спроможності й сприйняття рекламного тексту [2, с. 31]. Прикладом цього є проведення синтаксичного 
аналізу рекламних текстів, більше того, вимагає звернення до психологічного аналізу мотивації сприйняття 
рекламного повідомлення споживачами, оскільки вибір тих чи інших синтаксичних конструкцій буде 
обов’язково враховувати мотиви поведінки споживача. Усе залежить від того, що буде мотивом покупки 
певного товару чи звернення за певною послугою: бажання, намір, натхнення, прихильність чи спонукання 
споживача. Хочеться відмітити, що у кожному окремому випадку надається перевага тим чи іншим 
структурним та семантичним типам синтаксичних конструкцій. З психолінгвістичним підходом до аналізу 
реклами тісно пов’язане питання про мовне маніпулювання. Таке вивчення проблеми заслуговує окремої 
уваги в структурі загального вивчення рекламного дискурсу 

Когнітивний аспект вивчення – ще один аспект вивчення рекламного дискурсу, адже він дозволяє 
уникнути однобічного опису рекламних текстів та дає змогу розглянути рекламу як складний процес передачі 
інформації. Когнітивний підхід до побудови рекламного тексту як прагматично орієнтованого, передбачає 
врахування концептуальної картини світу адресанта й адресата та її об’єктивацію мовними засобами при 
розподілі інформації в рекламному тексті на ідентифікувальну та характеризувальну зону висловлення. 
Вказане членування тексту, що полягає у переході від презентації об’єкта (ідентифікувальна зона) до його 
характеризації (характеризувальна зона) містить когнітивну основу [3]. В аспекті когнітивного аналізу 
рекламного дискурсу варто також звернути увагу на визначення структури когнітивної моделі останнього та 
на її мовну репрезентацію.  
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Стратегіями рекламного дискурсу є: 
• описати пропонований на продаж товар; 
• дати оцінку представленому товару; 
• аргументовано викласти свою позицію з приводу пропонованого товару; 
• враховувати інтереси, соціальний статус і споживчі можливості аудиторії; 
• привернути увагу споживача до представленого товару. 
Перераховані стратегії випливають з основних цілей рекламної комунікації: 
1) інформаційної, яка зводиться до передачі певної інформації з презентації пропонованого товару; 
2) оціночної, що складається в передачі реципієнту свого ставлення до рекламованого товару; 
3) аргументативної, що представляє собою доказ висунутого в тексті судження; 
4) регулятивної, основне призначення якої полягає в тому, щоб направити в необхідному для 

комунікатора плані сприйняття реципієнтом пропонованого товару; 
5) концептуальної, суть якої полягає в тому, щоб створити в мисленні реципієнта певну 

концептуальну картину рекламованого товару; 
6) моделюючу, тобто створює в мисленні реципієнта модель використання рекламованого товару в 

повсякденному житті [ 4, с. 156-158]. 
Всі шість основних цілей тісно взаємопов'язані між собою і лежать в основі реалізації будь-якого 

рекламного повідомлення, визначаючи базові стратегії рекламного дискурсу та представляючи його як 
комплексний вид діяльності, що охоплює комунікативно соціальну, комунікативно-регулятивну і інтерактивну 
діяльність учасників комунікації. 

У рекламному дискурсі значну роль відіграє сама реклама. Реклама - популяризація товарів, видовищ, 
послуг і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників і т. ін. [5, с. 493]. 

Відомо, що реклама – це унікальне явище, яке є предметом вивчення багатьох наук, таких як психології, 
соціології, лінгвістики, економіки тощо. Рекламні тексти – це об’єкти праць багатьох вчених, які досліджують 
ці тексти з різних поглядів та аспектів: 1) загальний лінгвістичний опис рекламних текстів (О.І. Зелінська, 
М.М. Кохтєв, О.В. Медведєва, Г.Г. Почепцова,); 2) дослідження певного аспекту реклами: 
прагмалінгвістичний (Ю.Б. Корнєва, Т.М. Лівшиц, Ю.В. Сильвестров); психолінгвістичного (Ю.О. Сорокін, 
Є.Ф. Тарасов); когнітивний (О.В. Анопіна, В.І. Охріменко); 3) власне лингвістичний аналіз рекламних текстів 
на різних мовних рівнях: фонетичний (О.А. Ксензенко, І.О. Лісичкіна); лексичний (І.О. Соколова, 
С.А. Федорець); морфологічний (О.І. Зелінська, В.В. Зірка, Є.П. Ісакова); синтаксичний та структурно-
семантичний (О.І. Зелінська, Н.Л. Коваленко Ю.Б. Корнєва, О.В. Медведєва). 

Головною рисою рекламного тексту є його структура, яка суттєво відрізняється від інших видів тексту. 
Структурні елементи рекламного тексту можуть відрізнятися, але найчастіше зустрічається трикомпонентна 
структура: 

1) заголовок рекламного повідомлення; 
2) рекламний салоган;  
3) текст. 
Заголовок має на меті привернути увагу споживача. Рекламний салоган є найважливішою мовною 

складовою рекламного тексту. Він становить центральне висловлення у рекламному тексті та, завдяки своїй 
стислості й лаконічності, посилює вплив на адресата, спрощує процес запам’ятовування інформації. 
Розглянемо на прикладі концепту «краса» рекламний салоган компанії «Макс Фактор»: «У кожної жінки є те, 
чим вона пишається, її фактор». Ми бачимо, що у цьому випадку говориться про щось особливе, що є у 
жінки, що їй найбільше подобається у собі та те, що вона може підкреслити завдяки продукції компанії. І 
третьою складовою є текст реклами. Сам рекламний текст – це дуже важливий елемент рекламного 
звернення, його суть: навіщо ця продукція, для кого та для чого призначена.  

Лексема «краса» має такі синоніми: (людська) врода, вродливість, велич, блиск, оздоба, прикраса; 
(жінка) красуня. І як показали результати практичного дослідження фольклорно\ творчості, в українській мові 
найбільш уживаними є прислів�я, що характеризують зовнішність людини: 1) Гарний цвіт не буде довго 
стояти при дорозі; 2) І бджола летить на червону квітку; 3) Чепурний, як горщик з кашею; 4) Як гарна 
Параска, то гарна й запаска, коли ж вона, як мулиця, то не вабить і спідниця; 5) Коли не маєш своєї краси, у 
чорта не проси. Тобто, на зовнішність людини звертається найбільше уваги, вона є важливою складовою. 

Що стосується рекламного дискурсу, на разі можна побачити, що найбільша кількість асоціацій, які 
виникають із концептом «краса» пов’язані із зовнішністю людини. Прикладом цього є рекламні ролики 
компаній:  

1) реклама шампуню «Пантін» –  «Камера любить гарне волосся» ; 
2) шампуні «Фруктіс» – «Набридло обрізати кінчики? Волосся треба не обрізати, а відновлювати. 

Fructis Гудбай Посічені Кінчики від Garnier - усуває 1 рік ушкоджень волосся за 3 застосування!»; 
3) туші для вій «Мейбелін» – «Піддайся спокусливому об’єму вій. Аромат… А ти встоїш?»; 
4) косметика фірми «Макс Фактор» – «У кожної жінки є те, чим вона пишається, її фактор». 
Тобто, концепт «краса» має значне місце у реалізації рекламного дискурсу, адже саме краса шкіри, 

волосся, обличчя, рук впливає на купівельну спроможність товару та реалізацію рекламного дискурсу.  
Отже, рекламний дискурс – це важлива складова таких відносин як «купівля-продаж» товару. Його 

основна мета полягає у приверненні уваги споживачів до одного з багатьох однакових товарів. Рекламний 
дискурс за своєю метою спрямований не на товар, а на продаж типологічних психологічних уподобань. 
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Адресатами в рекламній комунікації є «потенційні споживачі, для яких призначена реклама» [5, с. 95]. 
Їхній лінгвістичний образ уже досліджено на матеріалі англійсько- (О. Макєдонова, Д. Чигаєв), німецько- 
(В. Самаріна) та російськомовної (О. Горячев, С. Кушнерук, Д. Скнарьов) комерційної реклами. Проблемі 
мовної об’єктивації адресата української комерційної телереклами теж присвячено певні наукові роботи, але 
їхня кількість є незначною, та й вони виконані лише з позицій синтаксису (див. праці О. Арешенкової). Тому 
актуальність цієї роботи пояснюється необхідністю визначення вербальних, насамперед лексико-
семантичних і морфологічних, засобів об’єктивації адресата в зазначеному жанровому різновиді рекламі, що 
ще не потрапляло в поле зору вчених. Також увиразнює актуальність статті й спроба обґрунтування 
впливових особливостей відповідних маркерів адресата. 

Мета роботи – визначення вербальних (лексико-семантичних і морфологічних) засобів об'єктивації 
адресата в українській комерційній телерекламі з урахуванням їхньої впливовості. Для досягнення мети 
необхідно вирішити такі завдання: 1) висвітлити сутність поняття «адресат рекламної комунікації»; 
2) зафіксувати в текстах української комерційної телереклами лексико-семантичні та морфологічні маркери 
адресата та систематизувати їх; 3) пояснити їхню впливову специфіку. 

Об’єктом роботи стали лексико-семантичні та морфологічні маркери об’єктивації адресата в текстах 
української комерційної телереклами, а предметом – їхня впливова специфіка. 

Джерельною базою роботи послужила відеотека, що містить понад 150 роликів української комерційної 
телереклами, сформована шляхом їхньої суцільної вибірки з ефірів центральних телевізійних каналів 
України протягом 2017–2018 рр. Фактичну базу складають понад 175 слововживань. 

У роботі використано низку методів, зокрема за допомогою загальнонаукових методів (опису, аналізу, 
узагальнення) впорядковано теоретичний матеріал статті та кваліфіковано її фактаж. Спеціальні методи, а 
саме метод контекстуально-інтерпретаційного аналізу, компонентного аналізу та Мілтон-модельної 
ідентифікації, ми використали для пояснення впливової специфіки вербальних маркерів об’єктивації 
адресата. 

Поняття «адресат» має різні визначення. В «Словнику української мови» його розшифровують як «той, 
кому адресується, посилається лист, телеграма і т. ін.; одержувач» [6, Т. 1, c. 21]. Дослідники реклами 
подають більш конкретні тлумачення. Наприклад: «максимально широка частина цільової аудиторії» [2, с. 24] 
(О. Горячев); «група людей, об’єднаних певними спільними ознаками, в основі яких лежать прийоми 
маркетингових комунікацій» [7, с. 13] (Д. Чигаєв). У нашій роботі ми поділятимемо думку останнього вченого, 
тому що його визначення вказує на можливість класифікації адресатів. 

Питання класифікації адресатів на сьогодні все ще є проблемним, тому що немає єдиного погляду на 
його вирішення. Проте більшість дослідників (Д. Чигаєв, І. Ковальчук) уважає, що розподіл адресатів можна 
здійснювати за такими ознаками, як вік, стать, соціальний статус тощо. Ми, своєю чергою, базовою ознакою 
для подальшої класифікації обираємо гендерну ознаку, тому що проведення подібних наукових досліджень 
розширюють «уявлення про явище гендерного стереотипу, що може сприяти поглибленому соціологічному 
вивченню конструктивного та деструктивного виявів гендерних стереотипів у рекламі українського 
телебачення останніх кількох років» [1, с. 397]. 

Вербальні маркери адресата в українській комерційній телерекламі з урахуванням його гендерних 
ролей виявляємо та аналізуємо так: 1) фіксуємо відповідні одиниці на лексико-семантичному рівні текстів 
реклами, тому що цей рівень, як говорить Т. Ковалевська, є «концентром сугестивних ефектів» [цит. за 8, 
с. 155]; 2) визначаємо їхні морфологічні форми, бо «значення є невіддільним від самого поняття 
“вираження”» [3, с. 221]; 3) розподіляємо зафіксовані маркери за репрезентативними групами без урахування 
категорії товару / послуги, що рекламується (відповідно до класифікації С. Кушнерук); 4) визначаємо їхню 
впливову специфіку.  

Представляємо результати нашого дослідження. 
Перша група складається з вербальних маркерів, що містять пряму вказівку на гендерну роль 

адресата (28 %):  
− іменники на позначення статі (11 %): Дев’ять із десяти жінок задоволені (засіб для прання 

«Perwoll»); Справжні чоловіки обирають натуральне (горілка «Рідна роса»);  
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− особові займенники на позначення статі (9 %): Коли чоловік застуджений – він, як вередливе 
маля. Дайте йому «Вікс актив» при перших симптомах, щоб він знову був собою (вітаміни «Вікс 
актив»); Вона вам назавжди запам’ятається (чай «Принцеса Ява»); 

− прикметники на позначення гендерної належності (8 %): Унікальний чоловічий аромат 
(дезодорант «Axe»); Легка жіноча пудрова текстура та яскраві пігменти для насиченого 
матового кольору та зволоження (помада «Лореаль»). 

Зауважимо, що в цій групі представлені лексико-семантичні одиниці, незважаючи на їхнє різне 
морфологічне вираження, мають однакову впливову специфіку, що спрямована на «привернення уваги 
потенційного адресата» [4, с. 169], який називається безпосередньо. В такому разі реалізується стратегія 
керування увагою, чому «сприяє чітка адресація тексту» [2, с. 100]. 

Друга група складається з вербальних маркерів, що не містять прямої вказівки на гендерну роль 
адресата (72 %): 

− дієслова із семантикою заклику до дії (42 %): Не гальмуй, снікерсуй! (шоколадний батончик 
«Снікерс»), Дізнайтесь більше на як знайти знижку до 50 % на Bukovel.com (сайт 
«Bukovel.com»); 

− особові займенники на позначення особи (23 %): Ти довіряєш своєму дезодоранту? (дезодорант 
«Гарнієр»); Ви вважаєте, що «УкрБуд» створює житло? (компанія «УкрБуд»); 

− присвійні займенники на позначення належності товару / послуги адресатові (7 %) «Рафаелло» – 
донесе ваші почуття (цукерки «Рафаелло»); Відкривай свої двері в літо з кетчупом «Торчин»! 
(кетчуп «Торчин»). 

У цій групі теж маємо випадки реалізації стратегії керування увагою, проте наявність займенників ти, 
твій, свій, дієслів у формі ІІ особи однини, що мають більш високі показники вживання, вказує, що такі 
рекламні тексти спрямовані на «створення ілюзії просторової близькості відправника та потенційного 
споживача, що сприяє встановленню довірливих відносин, підкреслює відкритість і щирість взаємодії» [4, 
с. 162]. Звертаємо увагу, що в рекламних текстах найчастіше використовується дієслівні форми адресації. 
Маємо думку, що це пов’язано з тим, що «дієслова давніші та первинніші за іменники» [цит. за 8, с. 155], що 
доведено Б. Поршневим та підтверджено значною кількістю наукових праць сучасних дослідників 
(Т. Ковалевська [3], Н. Кутуза).  

Отже, викладений матеріал показує, що в українській комерційній телерекламі найчастіше 
використовується лексико-семантичні та морфологічні засоби, що мають непряму вказівку на гендерну роль 
адресата. Їхнє превалювання, як ми думаємо, зумовлено бажанням адресанта привернути увагу одразу всіх 
адресатів, тобто як чоловіків, так і жінок. Перспективою подальших досліджень уважаємо визначення 
вербальних маркерів адресанта в українській комерційній телерекламі та їхній аналіз у впливовому аспекті. 
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Розвиток сучасних технологій у сфері комп’ютеризації навчального довкілля майбутніх спеціалістів не 

стоїть на місці. На сьогоднішній день чимала кількість необхідної інформації зберігається в Інтернеті, в 
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одному з найінформативніших сучасних середовищ ХХІ століття. Використання цього ресурсу сучасним 
студентом зумовлено таким рядом вимог: 

 покращення професійної підготовки з використанням необхідних ресурсів дозволяють підвищити 
інтерес до предмету та мотивувати до оволодіння новою інформацією; 

 використання джерел у мережі Інтернет надає можливість для активної самостійної та творчої 
діяльності студентів, що дозволяє проявити свої уміння на практиці; 

 збільшення вибору методів та форм педагогічного впливу на студентів; 
 використання даного ресурсу в будь-який час та в індивідуальному режимі. 

Враховуючи всі перелічені вище переваги такого ресурсу, у рамках курсу «Історія зарубіжної 
літератури» студентами-лінгвістами створюються веб-сайти для зручного та швидкого доступу до інформації, 
яку необхідно засвоїти. Також створені веб-сайти передбачають перевірку знань з тематичних питань цієї 
дисципліни. Передусім вони мають практичну цінність для тих, хто вивчає курс історії зарубіжної літератури. 

Актуальність дослідження полягає у тому, що самостійна робота студентів із сучасними 
інформаційними технологіями вимагає використання аудіо-візуальних засобів під час вивчення даної 
дисципліни. 

Об’єктом дослідження є аудіо-візуальні та текстові засоби сприйняття інформації, через які 
реалізуються необхідні навички під час самостійної підготовки студентів. 

Предметом дослідження є питання читацької рецепції літературно-художнього жанру «трилер» 
західноєвропейської літератури ХХ століття. 

Матеріалами дослідження слугують твори У. Еко, С. Ларссона, А. Хейлі, П.Хайсміта, Д.Кіза, Б.Вербера. 
Вони (автори) зробили вагомий внесок у розвиток західноєвропейської літератури, створивши твори в жанрі 
«трилер».  

Під час дослідження використані такі методи: описовий метод, який відображає характерні риси жанру, 
особливості якого досліджуються, метод кількісного аналізу, який дає змогу підібрати необхідні матеріали, 
дискурсивний метод, який дає змогу виявити художньо-стилістичні особливості художніх творів.  

Метою дослідження є створення сайту з використанням необхідних текстових та відеоматеріалів для 
самостійної підготовки студентів до курсу «Історія зарубіжної літератури». 
Ряд завдань було поставлено під час проведення дослідження:  

1) обґрунтувати появу феномену масової культури; 
2) проаналізувати поетику масової літератури; 
3) описати жанрово-тематичний репертуар даного різновиду мистецтва; 
4) виявити своєрідність жанру «трилер» в контексті мейнстриму; 
5) проаналізувати художній простір та його особливості у творах жанру «трилер»; 
6) створити сайт на основі аудіо-візуальних засобів. 
Основним призначенням роботи є застосування аудіо-візуальних засобів навчання у рамках курсу 

«Історія зарубіжної літератури» для філологічних спеціальностей. Такий комплекс з відповідними критеріями 
до необхідної інформації надасть змогу студентам швидко та ефективно вивчити тему. 

Феноменом другої половини ХХ століття стало широке розповсюдження масової культури. У прямому 
розумінні – це культура, яка користується попитом у широких мас, не виражає вишуканих смаків або 
глибоких духовних пошуків, але, тим не менш, відрізняється надзвичайною затребуваністю у споживчої 
аудиторії. Цей продукт позиціонується таким, в якому важливими є  захоплюючий сюжет, інтрига, яскраві 
персонажі і гострі емоції. Різновидом масової культури є масова література, в якій, у свою чергу, існує такий 
жанр як трилер, проблемам дослідження якого й присвячено роботу.  

Знавці літератури та мистецтва намагаються розкрити загадку популярності трилеру вже продовж 
півтора століття. Наприклад, С. Зуєв, А. Звєрєв розглядають трилер в контексті масової літератури. Я. 
Флемінг, Т. Чечельницька, А. Курчаткін, Джоіс Дж. Серікс та інші досліджують жанрові особливості трилеру, 
його композиційну та функціональну специфіку. Всі дослідження об’єднує одне: трилер у них розглядається 
як явище, пов’язане переважно з масовою літературою, адже характерними ознаками цього жанру є 
напружені ситуації, боротьба зі злом (від фантастичних істот до звичайних злочинців), відсутність описів і 
відступів та динамічний розвиток сюжету [1]. 

З літературознавчої точки зору трилер розглядається як особливий тип пригодницьких літературних 
творів, в яких специфічні сюжетно-композиційні та лінгвостилістичні засоби повинні викликати у читача страх, 
занепокоєння, тривожне очікування [6]. 

З лінгвістичної точки зору трилер (від англ. thrill – тремтіння, хвилювання) – жанр белетристики, в якому 
винахідливі герої виступають проти злочинців чи темних сил, що несуть небезпеку безпосередньо головним 
героям, цілій країні, чи прагнуть зруйнувати стабільність усього світу. Характерним для цього жанру є 
напружений сюжет, в основі якого лежить таємна змова, яка подається в інтенсивній оповіді, що не втомлює 
читача деталями, та кульмінаційний момент після тривалих гострих відчуттів хвилювання і страху [3]. 

На відміну від жанру «хоррор», трилер орієнтований не лише на страх. В його основі завжди лежить 
кримінальний сюжет, що висуває на перший план нерозривно пов’язане зі злочином уявлення про 
справедливість. Усі речі у трилері неоднозначні, а всі обставини з подвійним смислом. Злочинець виглядає 
звичайно до зіткнення з жертвою. Поки злочин не розкрито, суспільство бачить в лиходієві сторону, що 
страждає. Цим зумовлюється основний прийом трилера – на відміну від детектива, розповідь в трилері 
ведеться від особи злочинця або жертви, що переносить увагу з процесу розслідування на самий злочин, що 
не виключає можливості паралельно описувати хід розслідування від особи детектива або випадкового 
персонажа, що спостерігає за подіями, не розуміючи їхнього смислу [5]. 
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На сьогоднішній день існує багато видів трилерів: юридичний, шпигунський, пригодницький, медичний, 
романтичний, політичний, історичний, релігійний, містичний, психологічний, техно-трилер, трилер-
катастрофа. Основним підґрунтям варіативності трилерів є напруга емоцій, які вони створюють. Наприклад, 
похмурі передчуття та приємне збудження, хвилювання, тобто все те, що породжує тріпотіння тощо [4]. 

Сучасний трилер має на меті викликати в людини стан афекту, страху, подиву, що досягається завдяки 
зображенню демонічних істот, злочинців, божевільних, які є втіленням підлості, жорстокості, підступності, 
насильства [2]. 

Унікальність трилеру є очевидною. Механізм трилеру діє в такому напрямку, коли можна переконатися, 
що не існує «нейтральних» літературних форм, кожна жанрова структура відображає зв’язки з дійсністю. 
Вона – історична і залежна від ідей, соціальних умов часу та психологічного клімату. 

Щоб зрозуміти популярність трилеру слід пам’ятати про характерну рису цього жанру – композиційно-
смислова двоякість, мета якої полягає у подвійній специфіці сприйняття, де одна фабула – це фабула 
злочину, що будується за законами драматичної оповіді та обумовлена причинно-наслідковим зв’язком. 
Друга (фабула) – це фабула розкриття злочину, яка конструюється як ребус, задача і має явно ігровий 
характер. Яскраві емоційні фарби, хвилі таємниці, якими наповнена оповідь, страх перед небезпекою, 
містична незрозумілість того, що відбувається, недосказаність діють на людину (читача) системою емоційних 
сигналів, збуджують уяву, загострюють відчуття [2]. 

Описана вище риса, яка притаманна жанру «трилер» є також однією з головних його задач, а саме, 
створення напруги у того, хто сприймає текст. У такому випадку, напруга може мати характер емоційного 
збудження, але може мати тільки інтелектуальну природу, схожу на ту, яку людина відчуває при вирішенні 
математичних задач або гри в шахи, де багато чого залежить від вибору елементів впливу на читача, від 
способу та характеру розповіді. Часто буває, що ці обидві функції об’єднуються, тобто розумова напруга 
нібито «підігрівається» системою емоційних збудників, які саме і викликають страх співчуття, цікавість, 
нервові потрясіння тощо.  

Також необхідно брати до уваги той факт, що трилер розкриває особистість і самого автора, адже 
зрозуміло, що навряд чи він залишиться звичайним спостерігачем, який не впливає на процес. У трилері 
автор розкриває допустимі для нього особисто суб’єктивні рамки моралі. Його моральні, соціальні, естетичні 
позиції, як би вони не були сховані, виявлять себе в характері фабульного оформлення матеріалу.  

Результати проведеного дослідження лягли в основу створеного сайту, який призначений для 
самостійної роботи студентів у рамках курсу «Історія зарубіжної літератури». Такий освітній веб-ресурс 
допоможе студентам поглибити власні знання з теми «Лінгвістичні особливості літературно-художнього 
жанру «трилер» західноєвропейської літератури ХХ століття». Студенти мають можливість користуватися 
посиланнями на ті джерела, які були використані під час проведеного дослідження. Також наведено 
приклади речень, словосполучень, окремих лексем та їх переклад, які автор використав під час написання 
твору. У кожному розділі розміщені автентичні тексти, таблиці з даними для аналізу, що супроводжуються 
системою вправ, релевантних для цієї спеціальності. Створений освітній веб-ресурс відрізняється від інших 
ресурсів тим, що він безпосередньо стосується освіти, навчального процесу, а саме, окремої предметної 
галузі. Адже, як відомо, освіта особистості – це сукупність систематизованих знань, умінь, навичок, поглядів і 
переконань, набутих у результаті навчання в навчальному закладі або шляхом самоосвіти. 
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Сприймаючи навколишній світ, суб'єкт, що пізнає його, найменував усе, що існує: предмети, ознаки, дії, 
стану, тимчасові, просторові і кількісні характеристики явищ і подій. Первинні дані, які сприймаються 
органами почуттів, піддавалися вторинному перекодуванню за допомогою знакових систем і знайшли 
вираження в мові.  
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Актуальність роботи визначається великим значенням концептів, які є одиницями процесу мислення 
людини як представника певного суспільства. Найпершими предметами і явищами, з якими людині довелося 
зіткнутися в далекій давнині, були предмети і явища навколишньої природи. Найважливіші уявлення про них 
у всіх народів майже збігаються. Однак номінація цих понять в різних мовах відбувається по-різному. Тому 
вивчення способів і структурних особливостей номінації становить великий науковий інтерес.  

Вивчення семантики мовних одиниць вийшло на новий рівень, де значення і сенс, уявлення і образ, 
слово, поняття і концепт розглядаються як єдине ціле. Термін концепт отримав в сучасній науці безліч 
неоднозначних визначень. Це пов'язано і з авторською інтерпретацією даного терміну і з тим, що цей 
багатовимірний термін є одним з ключових і для лінгвоконцептологіі (С. Г. Воркачев, А. Вежбицкая, 
В. І. Карасик та ін.), і для лінгвокультурології (В. В. Колесов, В. А. Маслова, Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова 
та ін.), і для когнітивної лінгвістики  (А. А. Потебня, Н. Хомський, Ю. С. Степанов, А. Ф. Лосєв та ін.), кожна з 
яких має свої пріоритетні цілі дослідження. 

Пізнаючи навколишню дійсність, людина формує нові поняття та встановлює між ними зв'язки. Концепт 
«тварина» являє собою один з найбільш об'ємних концептів в різних мовних картинах світу, адже історія 
взаємодії людини і тварин налічує тисячоліття [9].  

Найменування тварин – один з найдавніших пластів лексики у всіх мовах світу. Прагнучи 
охарактеризувати себе, свою поведінку, почуття, зовнішній вигляд, людина порівнювала себе з тим, що було 
їй найближче і зрозуміліше – тваринним світом. Тому в мовах різних народів можна знайти велику кількість 
прислів'їв, приказок з різними образами тварин. 

Концепт «тварина» часто спирається на реалії, відомі тільки одному народу, представникам однієї нації, 
є вельми цікавий пласт лексикології, де чітко виявляються взаємозв'язок між мовами і ментальністю індивіда 
й етносу. 

Об'єктивними джерелами вивчення концепту «тварина» в різних мовах є прислів'я і приказки, що 
склалися в давнину, але не втратили актуальності в наші дні. Причому одних і тих же тварин різні народи 
наділяли різними якостями, що пояснюється культурно-етнографічними особливостями, притаманними цим 
народам. Прислів'я та приказки – це образні, влучні стійкі вирази, які найточніше передають національні 
особливості мови. Найчастіше вони не перекладаються, так як їх значення не завжди збігаються [5]. 

Мета дослідження – розглянути концепти, які пов'язані з тваринним світом, виявити різницю між 
сприйняттям одного й того ж концепту в англійській, українській та російській мовах.  

Під час дослідження було поставлено ряд завдань: 
- дати визначення поняття концепту; 
- розглянути особливості концептів в рамках когнітивної картини світу; 
- вивчити взаємозв'язок мови і культури в рамках лінгвокультурології; 
- визначити компоненти концепту «Тварина». 
При досліджені були використані наступні методи: етимологічний аналіз, концептуальний аналіз, аналіз 

дефініцій, аналіз синонімів і дериватів ключового слова, аналіз сполучуваності ключового слова, паремій та 
афоризмів, аналіз текстів художнього дискурса. 

Одним з перших вітчизняних представників по дослідженню концептів є С. А. Аскольдов. Він визначає 
концепт як «мисленнєве утворення, яке заміщає нам в процесі думки невизначений безліч предметів одного і 
того ж роду» [2, с. 269]. 

Н. Д. Арутюнова розглядає концепт як поняття практичної філософії, що є результатом взаємодії ряду 
чинників, таких, як національна традиція, життєвий досвід, релігія, ідеологія, фольклор, образи мистецтва, 
відчуття і система цінностей. Концепти утворюють «свого роду культурний шар, виконуючи роль посередника 
між людиною і світом» [1]. 

Д. С. Лихачов стверджує, що концепт є результатом зіткнення словникового значення слова з 
особистим народним досвідом людини [6]. 

С. Г. Воркачев визначає це поняття так: «Концепт – одиниця колективного знання / свідомості, що має 
мовне вираження і, яка відзначена лингвокультурною специфікою. Це культурно зазначений вербалізований 
сенс, представлений в плані вираження цілою низкою своїх реалізацій. Концепт належить національній 
мовній свідомості.» [4]. 

Ця думка близька і Ю. С. Степанову, який говорить, що «концепт – це згусток культури у свідомості 
людини; те, у вигляді чого культура входить в ментальний світ людини». При цьому Ю. С. Степанов вважає 
концепт і поняття різними сутностями: «відміну від понять, концепти не тільки мисляться, а й переживаються. 
Вони предмет емоцій, симпатій і антипатій, а іноді і зіткнень» [10]. 

Концепти формуються в свідомості людини з наступних джерел: 
1) з безпосереднього сенсорного досвіду – сприйняття дійсності органами почуттів; 
2) з безпосередніх операцій людини з предметами, з її предметної діяльності; 
3) з розумових операцій людини з іншими, вже існуючими в його свідомості концептами; 
4) з мовного спілкування (концепт може бути повідомлений, роз'яснений, запропонований людині у 

мовній формі); 
5) з самостійного пізнання людиною значень мовних одиниць, засвоюваних у процесі життя [9]. 
Мова, таким чином, виступає лише одним із способів формування концептів у свідомості людини. Для 

ефективного формування концепту у свідомості, для повноти його формування лише однієї мови мало – 
необхідно обов'язкове залучення чуттєвого досвіду, необхідна наочність, необхідна предметна діяльність з 
тієї чи іншої річчю. Тільки в такому поєднанні різних видів сприйняття у свідомості людини формується 
повноцінний концепт в єдності образного компонента, інформаційного змісту та інтерпретаційного поля. 
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Сукупність концептів становить концептосферу. Концептосфера – це одне  з основних понять 
когнітивної лінгвістики. Це поняття було введено лінгвістом Д. С. Лихачовим: «концептосфера – це сукупність 
концептів нації, утворена можливими всіма потенційними носіями концептів мови. Чим багатше культура 
нації, її історичний досвід, фольклор, образотворче мистецтво, література, наука, релігія, тим багатша 
концептосфера народу» [6]. 

Концептосфера носить досить упорядкований характер. Концепти, що утворюють концептосферу, по 
окремим своїми ознаками вступають в системні відносини подібності, відмінності та ієрархії з іншими 
концептами. 

Індивідуальні, групові, класові, національні та універсальні концепти, які передають загальнолюдські 
цінності, складають національну концептосферу. 

Вся сукупність значень, що передається мовними знаками певної мови утворює семантичний простір 
цієї мови. Семантичний простір мови та концептосфера однорідні за своєю природою, вони є ментальними 
сутностями.  

Таким чином, порівняння семантичних просторів  різних мов дозволяє побачити загальнолюдські 
універсалії, що відображають бачення світу людьми, а також виявляє специфічне, національне, групове та 
індивідуальне в наборі концептів та їх структуризації. 
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Переклад у лінгвістичній науці визначається як двомовний комунікативний акт, що є індикатором 
комунікативних намірів та ефектів, а також показником рівня досконалості крос-культурного діалогу, адже під 
час перекладу відбувається не тільки зіставлення двох мов, але й двох культур [5, с. 21]. Таке трактування 
вказує на складність процесу. Проте з-поміж усього розмаїття слів із найбільшими труднощами перекладач 
стикається в ході перекладу саме діалектизмів. Це зумовлено кількома факторами: по-перше, належністю 
діалектизмів до позанормативних маркерів мови, через що прямі відповідники в перекладних словниках не 
фіксуються; по-друге, відсутністю в теорії та практиці перекладу єдиної універсальної методики здійснення 
перекладу таких одиниць. Чимало наукових розвідок присвячено цьому питанню (див. праці О. Приймачок, 
А. Козачук, В. Радчука, І. Журавської та ін.), проте вони не відзначаються одностайністю поглядів, що 
акцентує на необхідності узагальнення існуючих підходів до вирішення окресленої проблеми та засвідчує її 
актуальність. Крім того, актуальність пропонованої статті увиразнює і вибір об’єкта дослідження – текст 
роману «Контрабас» П. Зюскінда, на матеріалі якого, за даними наукових і критичних джерел, розгляд 
подібної проблеми ще не здійснювався. 

Метою статті є виявлення в тексті оригіналу роману «Контрабас» П. Зюскінда елементів діалектної 
лексики та визначення способів і технік (трансформацій) їхнього перекладу українською мовою, здійсненого 
І. Фрідріх. 

Діалектизм є основною одиницею та засобом репрезентації діалекту. В Короткому тлумачному словнику 
української мови зазначено, що діалектом є «різновид національної мови, що використовують люди, 
пов’язані територіальною, соціальною або професійною спільністю» [4, с. 49].  

За першим критерієм, як відомо, геолінгвістичний німецький мовний простір прийнято поділяти на три 
діалектні області: південно-німецьку, середньо-німецьку та північно-німецьку, що, у свою чергу, містять певні 
регіональні діалекти [2, с. 153]. Останні ж виступають як ареальні змінні, тобто відрізняються одне від одного 
в географічно розмежованих зонах чи на певним територіях за звучанням, морфологічною тектонікою, 
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типовими реченнєвими конструкціями, а, особливо, лексичним складом, що спричиняє існування 
позасистемних варіантів системномовних інваріантів німецької мови [там само, с. 153]. Територіальні та 
регіональні діалектизми не оминули творчість П. Зюскінда, який зокрема у своєму романі «Контрабас» 
використовує такі діалектні слова: Toffel, Erdtoffel, Potato, що, як правило, вживаються на території Нижнього 
Рейну. В українському тексті ці слова мають відповідно такий переклад: картопля, картоплина, 
картоплиння. Це означає, що перекладач використовує лексико-семантичні трансформації, а саме підбирає 
синоніми до стрижневого нормативного слова «die Kartoffel». Удається письменник також і до використання 
територіальних дублетів, що виникають унаслідок взаємодії діалекту з місцевими формами розмовного 
мовлення: Junge – Bube, Tasse – Schalle, Tischler – Schreiner, Treppe – Stiege, Schlichter – Fleischer – Metzger, 
fegen – kehren, klingeln – schellen. Особливістю перекладу цих слів є відтворення перекладачем їхніх 
нормативних відповідників. 

За другим критерієм у аналізованому романі варто виокремити сленгізми, тобто «слова та вирази, що 
використовуються у спілкуванні людей різних вікових груп, професій, соціальних прошарків» [4, с. 160]. 
Серед слів цієї групи нами зафіксовано такі:  

– Frischfleisch (дослівний переклад – «свіже м'ясо») використовується у випадку, коли юнак, який 
рідко бачить симпатичних дівчат, нарешті бачить дійсно симпатичну дівчину, що є для нього 
чимось новим, свіжим;  

– Kumpel (дослівний переклад – «друзяка») утворено від сполучення слів «гарний друг» та 
переосмислено, внаслідок чого це слово вживається здебільшого серед молоді в значенні «гарний 
друг, із яким можна пройти крізь вогонь та воду»;  

– Warmduscher походить від таких німецьких слів: прикметника warm «теплий», іменника Duscher, 
що є похідним від основи дієслова sich duschen «приймати душ» та суфікса чоловічого роду er, у 
зв’язку з чим семантика складових лексем у сукупності породжує загальний смисл цієї номінації. 
Цим словом у романі та й німецькій мові взагалі називають людину, якій не вистачає твердості, 
мужності, сміливості. В україномовному перекладі це слово відповідає виразу мамин синочок. 

Зауважимо, що переклад другого блоку слів із точки зору смислу повністю збігається із 
загальноприйнятою традицією німецькомовної спільноти. Проте мають місце лінгвістичні розбіжності – 
уточнення, упущення, опис, контекстуальне пояснення. 

Третій критерій розуміння діалектної лексики дав змогу зафіксувати в оригінальному тексті т. зв. 
спеціальні слова, що вживаються в музичній сфері, – Schallplatte, Sinfonie, Passage, Kontrabässe, Dirigent та 
ін. в україномовному перекладі відповідно програвач, симфонія, пасаж, контрабас, диригент. Варто 
сказати, що головною особливістю перекладу цих слів є те, що перекладач удається як прямого перекладу, 
так і переосмисленого, тобто трансформаційного (наприклад, у випадку зі словом Schallplatte, що в словнику 
тлумачиться як пластинка). 

Визначивши особливості перекладу діалектизмів, наявних у романі П. Зюскінда, окреслимо та коротко 
схарактеризуємо трансформації, використані перекладачем для їхнього адекватного перекладу з 
урахуванням не тільки власне лінгвістичних параметрів перекладу, а і його прагматичної зумовленості. 

Філологічний вид прагматичної адаптації перекладу ставить за мету сприяти адекватному сприйняттю 
та розумінню тексту повідомлення чи твору адресатами комунікативного акту, причому перекладач має 
орієнтуватися в цілому на пересічного читача та зважати на те, що повідомлення, зрозуміле читачам 
оригіналу, може бути абсолютно не сприйнятим читачами перекладу через брак необхідної бази фонових 
знань [3, с. 60]. У такому випадку перекладач вводить у текст додаткову інформацію, що виконує 
компенсувальну функцію.  

Так, наприклад, уточнення та додаткових пояснень потребують географічні назви й реалії, 
репрезентовані в тексті оригіналу. Під час перекладу українською мовою Friedrich-Schiller-Denkmal вихідний 
текст може бути незрозумілим представникам української етнокультури, а тому його переклад 
запропонованого речення буде таким: пам’ятник Фрідріху Шиллеру [5, с. 30]. 

Другий тип прагматичних відносин під час перекладу – спрощений або приблизний переклад, 
орієнтований на правильне сприйняття змісту оригінального тексту та ознайомлення реципієнта з чітко 
визначеним емоційним фоном тексту, створеним митцем [3, с. 61]. Необхідність такого виду адаптації 
зумовлена тим, що в системі кожної мови наявні певні об’єкти та ситуації, що викликають у представників 
національно-мовного осередку різного роду асоціації. Наприклад, для української людини контрабас не є 
символом, на відміну від бандури та кобзи, а тому сприйняття цієї лексеми може мати нейтральне чи 
негативне маркування. Тому під час перекладацької роботи перекладачеві необхідно вводити у текст 
додаткову інформацію про особливість асоціативних рядів конкретної нації. В перекладі І. Фрідріх це 
реалізовано якісно та результативно: 

Sie können die gesamte Orchesterliteratur von A bis Z – und zwar was Sie wollen: Sinfonie, Oper, 
Solistenkonzerte –, Sie können es so wie es ist wegschmeißen, wenn Sie keine Kontrabässe haben, so wie es ist. 
Und fragen Sie einmal einen Orchestermusiker, wann er zum Schwimmen anfängt! Fragen Sie ihn! Wenn er den 
Kontrabaß nicht mehr hört. Ein Fiasko. 

Всю оркестральну літературу від А до Я — все, що вам завгодно: симфонію, оперу, сольний 
концерт,— все це ви можете викинути, якщо у вас немає контрабасів. А запитайте будь-якого 
оркестранта, коли він розгублюється! Запитайте! Тоді, коли не чує контрабаса. Фіаско. 

Модернізація оригінального тексту – третій тип прагматичних відносин у перекладі, що полягає у тому, 
що робота перекладача орієнтована не на пересічного, а на конкретного читача [там само, с. 62–63]. Через 
це у процесі перекладу трапляються різні відхилення від оригінального повідомлення. Так, наприклад, слово 
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die Pralline, що означає шоколадні цукерки з начинкою, перекладач, намагаючись зберегти ідіолектичні 
собливості автора, перекладає його за допомогою транслітерації. 

Четвертий тип прагматичної адаптації можна охарактеризувати як розв’язання «екстраперекладацького 
надзавдання», оскільки будь-який переклад – це текст, що створюється перекладачем для досягнення 
конкретних намірів та цілей. Звичайно, найголовнішою метою, що стоїть перед інтерпретатором, є 
забезпечення адекватності перекладу та мінімальне відтворення ідіолекту [5, с. 31]. Однак інколи перекладач 
може виконувати перекладацьку роботу для досягнення іншої мети, що безпосередньо не пов’язана з точним 
відтворенням та перекодуванням тексту оригінального твору. В такому разі для виконання «надзавдання» 
перекладач може змінювати оригінал чи навіть спотворювати й трансформувати його. Переконує в цьому 
нижче наведений приклад: 

Wie stünde unser Konzertmeister mit seiner Violine da, wenn er zugeben müßte, daß er ohne den Kontrabaß 
dastünde wie der Kaiser ohne Kleider – ein lächerliches Symbol der eigenen Unwichtigkeit und Eitelkeit? Nicht gut 
stünde er da. 

Gar nicht gut. Ich darf einen Schluck trinken … 
Який би вигляд був у нашого концертмейстера, якби йому довелося дізнатися, що без контрабаса 

він виглядає, неначе король без одягу — жалюгідний символ власної неспроможності та пихатості? 
Негарний вигляд, зовсім негарний. Я вип’ю з вашого дозволу... 

Отже, в романі «Контрабас» П. Зюскінда нами зафіксовано близько 50 діалектних слововживань, що 
презентують територіальний, соціальний та професійний діалекти німецької мови. Аналіз україномовної 
версії первинного тексту показав, що під час перекладу до німецького діалекту в більшості випадків 
добирається україномовний літературний відповідник. Це досягається перекладачем за допомогою як суто 
лінгвістичних операцій, так і шляхом реалізації прагматичних трансформацій, що виявляються найбільш 
ефективними задля досягнення адекватності перекладного тексту. 
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Стаття присвячена дослідженню поняття «маніпулятивна тактика», що використовується комунікантами 

у міжособистісному спілкуванні для маніпулювання свідомістю адресата з метою досягнення бажаної мети.  
Ключові слова: маніпулятивна тактика, принципи маніпулятивних тактик, міжособистісна комунікація. 
У сучасному світі маніпулятивний вплив є невід’ємною ланкою в усіх сферах спілкування. Ми можемо 

бачити маніпуляцію через засоби масової інформації, зазнавати маніпулятивного впливу від наших друзів 
або колег по роботі. Актуальність статті зумовлена цікавістю лінгвістів до проблеми маніпуляції свідомістю, 
оскільки маніпулятивні прийоми й тактики широко застосовуються як у масовій, так і міжособистісній 
комунікації. Тоді як маніпуляція масовою свідомістю є популярним об’єктом дослідження сучасних лінгвістів, 
міжособистісна комунікація вивчається переважно психологами. 

Метою статті є дослідження поняття «маніпулятивна тактика». 
Об’єктом дослідження  виступають визначення поняття «маніпулятивна тактика» зроблені науковцями в 

галузі лінгвістики. 
Маніпулятивна тактика – це сукупність прийомів та засобів впливу на опонента, орієнтована на 

введення його в оману та яка спонукає його до дій і висловів, які завдають шкоди його інтересам.  
Основна ціль: використовуючи свідомо «елемент обдурювання», так вплинути на раціональну та 

емоційну сферу співбесідника , щоб той згодився прийняти пріоритети іншої сторони у збиток своїм [1, с. 43]. 
Маніпулятивна тактика – це одна з форм міжособистісного спілкування, при якій вплив на партнера по 

спілкуванню з ціллю досягнення своїх намірів здійснюється в скритій формі [2, с. 94]. 
Маніпулятивна тактика – вид мовного впливу, який здійснюється шляхом використання певних 

ресурсів мови з метою прихованого впливу на когнітивну та поведінкову діяльність адресата в інтересах 
маніпулятора [3, с. 58].  

Дослідники виокремлюють два напрями розгляду  маніпулятивного впливу. Перший напрям − 
виявлення особливостей маніпуляції в тоталітарному політичному дискурсі. Його метою є формування 
особливого типу свідомості − масового, який би поглинув індивідуальну свідомість. 
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Другий напрям − маніпулятивний вплив у демократичному політичному дискурсі. У цьому разі 
маніпуляції розглядається як основний спосіб боротьби за владу в умовах сучасної демократії [4, с. 54-55]. 

Маніпулятивна тактика – специфічний вид впливу, під яким розуміється використання різних способів, 
засобів та прийомів впливу на психіку людини для зміни її поведінки таким чином, що вона починає 
здійснювати вчинки вигідні для суб’єкта впливу, і які б вона не здійснила якби знала в достатній кількості 
інформацію, яка відноситься до даної ситуації, в тому числі які способи та з якою метою застосовувалися по 
відношенню до нього [5, с. 89]. 

Під маніпулятивними тактиками зазвичай розуміють сукупність певним чином організованих 
маніпулятивних прийомів, використовуваних із метою здійснення прихованого впливу, націленого на 
досягнення бажаного ефекту чи попередження небажаного результату [6 : 3]. 

Найбільш точним визначенням є визначення, взяте із навчального посібника «Социальная психология», 
автором якого є М.А. Красніков. В цьому визначенні найбільш чітко і повно показана суть поняття 
«маніпулятивна тактика». 

Розглянемо принципи маніпулятивних тактик. 
Р. Чайлдіні [7] виділив такі принципи маніпулятивного впливу: 1) принцип стереотипів й автоматичних 

установок, котрий виявляється у використанні для впливу стереотипів та автоматичного реагування на 
інформацію чи ситуацію (наприклад, стереотипи «дороге – хороше», "імпортне краще за вітчизняне" і т.д.); 2) 
принцип взаємного обміну, суть якого полягає в тому, що людина виявляє люб'язність до співрозмовника або 
робить йому незначну послугу, про яку її не просили, після чого звертається до нього з проханням – «навіть 
непрохана послуга породжує зобов'язання»; 3) принцип зобов'язання, в основі якого лежить правило 
послідовності: незначна поступка спричинює подальшу поступливість; 4) принцип соціального доказу, який 
полягає в тому, що зміна поведінки чи установок співрозмовника відбувається шляхом повідомлення йому 
інформації про масовість чи популярність чогось («так думає багато людей», «так думають люди, подібні до 
мене», «так думають люди, які є значимими для мене»); 5) принцип доброго ставлення, що базується на 
використанні компліментарних висловлювань, повідомленні свого позитивного ставлення до співрозмовника, 
застосуванні та підкресленні чинника подібності з об’єктом впливу; 6) принцип підпорядкування 
псевдоавторитетам, котрий зводиться до того, що авторитети (або їх атрибути, символи і т.д.) 
використовуються для здійснення впливу; 7) принцип дефіциту (обмеженого часу, ресурсів, можливостей), 
суть якого полягає в тому, що цінність чогось позитивного в сприйнятті людей істотно збільшується, якщо 
воно стає недоступним [7, с. 45]. 
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Интенсивное развитие отношений между Украиной и Турцией приводит к расширению контактов не 

только в сфере экономики и политики, но и в сфере образования. 
В последние годы значительно увеличилось количество турецких студентов, желающих получить 

образование в высших учебных заведениях Украины и, в частности, Одессы. Наиболее популярными среди 
турецких студентов являются инженерно-технические и медицинские специальности. 

Институт подготовки иностранных граждан Одесского национального политехнического университета  
является важным этапом в формировании будущих высококвалифицированных специалистов, первым 
шагом в их подготовке к дальнейшему обучению. 

Обучая турецких студентов русскому языку преподаватель сталкивается с рядом трудностей, 
возникающих при освоении учащимися словарного запаса и грамматических моделей. Одно из препятствий 
свойственно всем иностранным учащимся, независимо от их национальной принадлежности – это 
привычные для них языковые «шаблоны». 

Могут быть также трудности, причина которых скрывается в менталитете учащихся, т.е. в том случае, 
когда исторические, этнокультурные и религиозные традиции не совпадают с украинскими. 

У каждого народа, каждой нации есть свои собственные представления об окружающем мире, о людях 
– представителях другой культуры. У турецких студентов также есть определенные стереотипы – как 
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относительно поведения и традиций в пределах своего культурного пространства, так и относительно 
представителей другого языкового и культурного пространства. 

Что же представляет собой турецкий менталитет? Он формировался под влиянием как Востока, так и 
Запада. Для жителей Турции характерны патриотизм, трудолюбие, склонность к торговле, привитая с 
детства культура экономии. Они дружелюбны, гостеприимны, высоко ценят вежливость, придают большое 
значение этикету.  

Турецкие студенты – это в большинстве своем молодые люди, каждый из которых имеет определенную 
жизненную позицию и систему ценностей, сформированных под влиянием среды, в которой они 
воспитывались, но им часто не хватает гибкости и жизненного опыта для быстрой ментальной перестройки. 

Авторитет преподавателя у турецких студентов огромен, но помехой при обучении могут стать и 
непривычные методы преподавания, отличающиеся от тех, к которым они привыкли в школах и лицеях, и 
даже манера общения преподавателя со студентами, его настроение. Поэтому правильно оранизованное 
профессионально-педагогическое общение – одна из важнейших задач на этом этапе. Очень важно 
установить контакт с турецкой аудиторией в первые же дни обучения. Личная позиция преподавателя может 
оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на студентов, на их работоспособность, 
поведение, психическое и физическое самочувствие. Преподаватель должен воспринимать своих студентов 
как личности, понимать логику их поступков. 

В целом турецких студентов можно охарактеризовать как современных открытых молодых людей, 
толерантных и общительных. Что касается способностей и отношения к учебе, то, на наш взгляд, турецких 
студентов можно разделить на три группы. 

Первую, относительно немногочисленную, составляют трудолюбивые студенты, для которых учеба – 
цель их пребывания в нашей стране. Они, начиная с подфака, настойчиво изучают язык, добиваются 
хороших результатов. Из них впоследствии получаются компетентные специалисты в различных сферах 
деятельности. 

Вторую, и самую многочисленную, группу составляют студенты тоже способные, но не столь ревностно 
относящиеся к учебе. 

Третья группа – это студенты, которым по разным причинам очень трудно учиться. Они становятся 
студентами украинских вузов, потому что не смогли попасть на престижные специальности в университетах 
Турции. 

Будучи по типу общения преимущественно экстравертами, турецкие студенты успешнее обучаются в 
коллективе в процессе активного взаимодействия с членами учебной группы и с преподавателем. Они с 
удовольствием участвуют в составлении диалогов, разыгрывании различных учебных ситуаций, любят юмор 
и шутки. 

Благодаря фонетическому строю родного языка, а в турецком языке правила фонетики и чтения очень 
просты – каждая буква имеет только один звук, и соответственно только один вариант прочтения, речевой 
апарат турецких учащихся легко адаптируется к особенностям русских звуков. Фонетической системой 
русского языка они овладевают сравнительно легко. 

Неплохо читают, говорят много и с удовольствием, не обращая внимания на многочисленные 
грамматические ошибки.  

Трудности вызывают лишь несколько звуков. Прежде всего – это звук [ц], отсутствующий в турецкой 
фонетике, который турецкие студенты заменяют звуком, приближающимся к [c]. Другим трудным для 
освоения русским звуком является мягкий долгий звук [ш’]. Еще одну характерную фонетическую ошибку 
турецкие студенты допускают, употребляя эпентетический гласный между некоторыми группами согласных. 
Это вызвано имеющимся в турецком языке запретом на скопление согласных в начале слов: сыпысибо, 
зыдыравствуйте, сыпрашивать, кулуб, филим и т.п.  

Следует обратить внимание также на то, что если в русском языке понятие мягкости и твердости звуков 
относится в основном к согласным, то в турецком языке – к гласным ( напр. название стамбульской пристани 
«Eminonu» - Эминёню).  

Письменные самостоятельные и контрольные работы даются турецким студентам сложнее. Поэтому 
необходимо сочетать письменные виды контроля с устными, в которых турецкие студенты преуспевают. 

Преподавателю необходимо хотя бы в общих чертах иметь представление о грамматическом строе 
турецкого языка, давать сопоставительную характеристику грамматических и синтаксических различий этих 
двух языков, что повысит авторитет педагога и эффекстивность обучения. 

Для турецкой аудитории основную трудность при изучении русского языка представляет категория 
рода, т.к. в турецком языке род отсутствует. Именно поэтому в их речи часто доминируют мужские 
глагольные формы, замещающие форму женского рода: поруга дал, мама купил… 

Отсутствие в турецком языке категории рода привело к отсутствию правила согласования между 
прилагательным и существительным, а также местоимением в функции определения (являющегося 
обязательным в русском языке). 

В учебном комплексе «Ключи», разработанном на кафедре лингводидактики ИПИГ ОНПУ, с самого 
начала используется цветовая маркировка для окончаний рода и числа, что облегчает восприятие этих 
грамматических категорий учащимися. 

Владея знаниями этнолингвистического характера, понимая национальные стереотипы, а также 
используя различные педагогические приемы, преподаватель имеет возможность значительно повысить 
эффективность обучения в турецкой аудитории, что приведет к повышению уровня владения языком как 
основой для получения специальности. 
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За замовленням кафедри суднових та стаціонарних енергетичних установок (ССЕУ) Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова створено електронний (мультимедійний) 
українсько-російсько-англійський словник з експлуатації суднових енергетичних установок для студентів 
спеціальності 271 Річковий та морський транспорт спеціалізації «Експлуатація суднових енергетичних 
установок» та спеціальності 135 Суднобудування спеціалізації «Експлуатація, випробування та монтаж 
суднових енергетичних установок». Словник включає більше тисячі термінів, кожен термін представлений 
українською, російською та англійською мовами, англійською транскрипцією, рисунками, частина термінів 
має дефініцію. 

Актуальність роботи зумовлена декількома чинниками. 
По-перше, випускники морських спеціалізацій поряд з навчальним дипломом університету отримують 

робочий диплом суднового механіка ІІІ розряду, який надає право працювати на суднах та підприємствах 
річкового та морського транспорту. Робота на суднах передбачає спілкування в різномовних колективах. 
Мовою міжнародного спілкування для моряків є англійська. Тому в програмі навчання велике місце 
відводиться англійській мові та англійській мові за професійним спрямуванням; 

По-друге, розроблений електронний словник допоможе в вивченні англійської мови професійного 
спрямування, звузить коло пошуку спеціальних термінів, рисунки, що відображають терміни, прискорять їх 
запам'ятовування. 

Ефективною технологією засвоєння лексики є використання ідеї фрейму. Під фреймом сьогодні 
розуміють вербалізоване знання про стереотипну ситуацію, а з прагматичної точки зору фрейм – це 
організована структура свідомості, яка з онтологічної точки зору відображає структуру організації науково-
практичної діяльності, з гносеологічної – представляє відображення цієї діяльності в процесі пізнання, а в 
когнітивному плані – структуру отриманих знань у свідомості людини [2]. Сьогодні існує багато досліджень, 
які доказали перспективність і ефективність використання методів фреймового аналізу для дослідження 
організації терміносистем [1]. 

Для складання електронного словника на першому етапі був розроблений фрейм експлуатації суднових 
енергетичних установок. В узагальненому вигляді він представлений на рис. 1. Комплексний підхід до 
аналізу суднових енергетичних установок зумовлює необхідність розглядати суднову енергетичну установку 
як підсистему судна, яке є системою більш високого рівня. Питання технічної експлуатації суднових 
енергетичних установок нерозривно пов'язані та багато в чому залежать від особливостей як судна в цілому, 
так і від різноманітних факторів, які супроводжують його роботу. 
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Рис. 1. Фреймова схема 

 
Найбільш детально потрібно проаналізувати концепт СУДНОВА ЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Схема концепту СЕУ 

 
Таке представлення цього концепту досить важливо, оскільки дозволяє зрозуміти понятійний апарат, на 

якому базуються складні взаємовідношення складових цієї діяльності. 
Загальна кількість термінів, які обрані з рукопису кафедри ССЕУ «Англійська технічна термінологія» за 

редакцією проф. В.П. Шостака, складає приблизно 1100 термінів. 
Розроблений електронний словник є розподіленою інформаційною системою, тобто для її 

функціонування, крім програм-клієнтів, необхідна наявність принаймні одного сервера програм. Програмне 
забезпечення має наступні логічні рівні (рис. 3): 

– рівень користувача (інтерфейс і сервіси користувача); 
– прикладний рівень (прикладні сервіси); 
– рівень даних (сервіси доступу до даних і сховище даних). 
Опишемо функції кожного рівня. Рівень користувача: відображає дані та дозволяє користувачу 

редагувати їх. Існує два основних типи інтерфейсу: віконний (реалізується засобами підсистеми інтерфейсу 
користувача операційної системи) і на основі Web. Web-інтерфейси засновані на HTML, DHTML, XHTML чи 
XML, у результаті чого вони можуть відображатися будь-яким Web-оглядачем на будь-якій платформі. 

Прикладний рівень: тут реалізовані бізнес-правила й обмеження на дані (перевірка коректності даних). І 
хоча його сервіси використовуються презентаційним рівнем, він не прив'язаний до якого-небудь клієнта – 
сервіси прикладного рівня доступні будь-якому клієнту. Бізнес-правила виражаються у формі прикладних 
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алгоритмів, корпоративних правил тощо. Обмеження на дані гарантують точність і цілісність інформації, що 
зберігається. Бізнес-правила звичайно реалізуються окремим модулем на централізованому сервері, що дає 
можливість доступу до нього відразу декільком клієнтам. 

Рівень даних: прикладний рівень не має інформації про те, як і де зберігаються дані, які він обробляє. У 
цьому питанні він покладається на сервіси доступу до даних, що виконують всю роботу з отримання і 
передачі даних. Сервіси доступу до даних також реалізуються у виді ізольованих модулів, які знають про 
місце збереження інформації. Кожен модуль доступу до даних, як правило, відповідає і за цілісність сховища 
(наприклад, реляційної бази даних). Для багаторівневих програм у якості сховища інформації підходять 
сервера баз даних (MS SQL Server, Oracle, Sybase ASE, MySQL, PostgreSQL та ін.), необхідні для 
обслуговування даних у таблицях і високопродуктивної виборки інформації.  

 
Рис. 3. Логічна архітектура програмного забезпечення інформаційної системи 

 
Висновки. Електронний словник з експлуатації суднових енергетичних установок допоможе студентам 

вивчити спеціальність не лише українською, а також і англійською мовою. Такий словник спростить навчання, 
а в подальшому, збережений на смартфоні або іншому гаджеті, буде незамінним в роботі, особливо на 
початкових її етапах, на відміну від друкованого, значно прискорить процес пошуку слова для повноцінного 
спілкування при різних ситуаціях на судні. Якщо в пошуковий рядок невірно вставлене «заголовне слово», то 
електронна версія словника дозволяє запропонувати варіанти правильного написання замість помилкового. 
Мультимедійність дає можливість розміщувати в словниковій статті додаткові ілюстрації, схеми, картинки, 
пояснення. Електронний словник створено як Web-додаток, що надає можливість поповнювати його новими 
термінами, а значить, він завжди буде сучасним. Цей словник може бути корисним для викладачів 
спеціальних дисциплін, які працюють з китайськими студентами на англійській мові за спеціальністю 135 
Суднобудування. 
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ЯВИЩЕ ЕВФЕМІЇ ТА ДИСФЕМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
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Метою цієї статті є дослідження феноменів евфемії та дисфемії в англійських художніх творах різних 
епох, аналіз їх впливу на  підсилення образної виразності та емоційного змісту висловленого автором, 
доведення важливості цих явищ для збагачення англійського художнього дискурсу. 

Впродовж століть явище евфемії привертало увагу дослідників як особливий стилістичний троп, що 
використовується для словесного пом’якшення або ж фігура, яка передбачає використання слова не в 
прямому, а в переносному значенні [2, c. 148]. Вже у ХІХ ст. евфемією зацікавився німецький лінгвіст Г. 
Пауль, який виділив евфемізми у своїй схемі семантичних змін. Значну увагу вивченню евфемізмів 
приділяли також науковці Е. Патридж, Ж. Ж. Варбот, А. М. Кацев, Л. П. Крисін, Дж. Німен, К. Сілвер та інші.  

Загалом, евфемізми можна охарактеризувати як субститути, які описують об’єкти чи явища, що 
інстинктивно замовчуються, тому що вважаються непристойними, грубими, надто різкими, нетактовними чи 
недоречними. 

Наприклад, «kicked the bucket» є безтурботним способом вираження того, що хтось помер. Вираз 
«passed away» передає таку ж інформацію, проте у більш тактовний спосіб. Саме тому, ці дипломатичні 
вирази називаються евфемізмами, а англійські оратори та письменники використовують їх замість 
буквальних фраз, щоб передати сумну, неприємну чи незручну інформацію, або ж табу менш образливим 
чином. 

Іноді евфемізм виникає як ідіоматичний вираз, буквальне значення якого було втрачено. Наприклад, 
вираз «kicked the bucket» може позначати відра, з яких у Східній Англії висіли забиті свині. Цей вираз 
отримав значення «померти», навіть попри те, що оригінальне посилання на забій свиней було забуто. 
В окремих випадках, евфемізми можуть мати форму технічного терміну, наприклад, «civilian casualties» 
замість «deaths» чи «murders». 

Нерідко евфемізми залежать від соціального контексту художнього твору того чи іншого письменника. 
Наприклад, при проведенні соціальних зборів запитують про розташування «ladies' room» чи «powder room» 
замість того, щоб вживати пряме значення «toilet». 

Досить цікавою є історія ефемізму на позначення вагітності. Впродовж історії англійські автори 
використовували різні терміни, щоб передати цей особливий стан жінки. Наприклад, у «Біблії короля Якова» 
вагітність позначено як «being with child." При Вікторіанській епосі вважалось, що вагітні жінки мають «a 
delicate condition." Натомість, у ХХ і ХХІ століттях евфемізми, що застосовувались авторами до вагітних жінок 
були не настільки тактовними: «knocked up», «up the duff», і «bun in the oven» [4].  

Чимало евфемізмів зауважуємо у п'єсах Шекспіра, особливо, коли мова йде про інтимну близькість. 
Наприклад, в «Отелло», Яго розповідає Брабантіо, що його донька і мавр «are now making the beast with two 
backs.» У свою чергу, евфемізм «ruin» використовувався у вікторіанських романах, написаних Джейн Остін, 
Елізабет Гаскелл, сестрами Бронте і Чарльзом Діккенсом, аби описати втрату жінкою права взяти шлюб 
через дошлюбні сексуальні контакти. 

Варто зазначити, що зникнення й утворення евфемізмів в англійській мові відбувається за законом 
Грехема та законом послідовності [5]. Найкраще закон Грехема можна прослідкувати в теорії 
монетаризму, де цінності нижчої вартості витісняють з обігу високоякісні, оскільки в основному люди роблять 
запаси останніх. У царині мови спостерігається схожа тенденція, оскільки негативні значення чи асоціації 
слів витісняють позитивні значення зі вжитку. Наприклад, раніше «coition», «copulation» та «intercourse» були 
загальними термінами для позначення «coming together», «coupling» та «communication». Однак згодом, 
сексуальні значення цих виразів почали домінувати в мовленні і навіть затьмарили інші семи після того, як 
вони почали служити евфемізмами.  

Закон Грехема визначає другий евфемістичний принцип – закон послідовності [5]. Оскільки евфемізм 
починає поступово асоціюватись з «поганим» словом, яке він завуальовує, суспільство дедалі частіше 
намагається уникати його. Яскравим  прикладом цього може слугувати слово «occupy», яке вважалось 
неприйнятним і навіть було заборонене у вищих колах ХVII-XVIII ст. Це було зумовлено його використанням 
як евфемізму у сфері сексу: «he occupied his wife». 

Дисфемія є явищем діаметрально протилежним до евфемії. Дисфемізми виводять на передній план 
неприємну для співрозмовника тему і в зумисне різкій формі виражають емоційну оцінку, замінюючи 
стилістично нейтральне слово чи вираз більш грубим, зниженим. 

Вперше поняття «дисфемізму» згадується в «Очерках по стилистике английского языка» 
І. Р. Гальперіна. У цій праці, лінгвіст подає дисфемізм як лексико-фразеологічний стилістичний засіб і 
наголошує, що в англійській мові існує група слів, які називаються дисфемізмами або какофемізмами. 
Дисфемізми виражають поняття у різкій, переважно не літературній формі і виконують протилежну до 
евфемізмів стилістичну функцію [1, с. 165]. 

Явище дисфемії досліджували також такі науковці як В. І. Жельвис, Л. О. Ставицька, Г. Ч. Гусейнов, 
Т. М. Абакова, А. М. Кацев, Є. І. Шейгал та чимало інших. Зокрема, Л. О. Ставицька стверджує, що доцільно 
вживати термін «дисфемізм» у двох значеннях: 1) навмисне викривлення слова для надання йому грубого, 
інвективного значення і 2) слово, протилежне евфемізму, таке, що вульгаризує властивості денотату [3, с. 
23]. 
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Незважаючи на те, що порівняно з евфемією, явище дисфемії досліджували не так активно, виявилося, 
що англійська художня література містить значну кількість дисфемізмів, які використовувались авторами для 
підсилення образної виразності та емоційності висловленого.  

Чималу кількість дисфемізмів можна простежити у творах Вільяма Шекспіра. Наприклад, у п’єсі 
«Отелло», письменник описує Дездемону як грішницю, називаючи її «perjured woman» і «strumpet», тобто 
використовує вирази, що служать для позначення «повії». У п'єсі «Гамлет», Шекспір використовує 
дисфемізми для зображення занепокоєння, яке відчуває протагоніст щодо другого шлюбу його матері з 
дядьком: «sullied flesh», «everlasting had not fixed», «hyperion to a satyr». 

У «Потреті митця замолоду», Джеймс Джойс також вживає доволі грубі слова, щоб виразити злість 
персонажа Стівена Дедала. Тут, явище дисфемії можна простежити у таких виразах як «sons of bitches», 
«like rats in a sewer», «low–lived dogs» [4]. 

Таким чином, вищенаведені приклади доводять, що евфемія та дисфемія є неоціненними 
стилістичними тропами та фігурами, які збагачують англійську художню літературу. Тоді як евфемізми 
надають авторам змогу м’яко висловити свою точку зору щодо певного явища чи поняття, ключовою 
особливістю функціонування дисфемізмів є їхнє протиставлення евфемізмам, яке дозволяє підсилити 
емоційну виразність висловлювання. 
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Сучасна прикладна лінгвістика розв’язує широке коло завдань. Якщо добирати ключові слова, що 

характеризують новітні галузі практичного життя людства, то це терміни «комп’ютерні технології», 
«комунікація», «суспільство». Приклад об’єднання цих понять – Інтернет, що став основним проявом нового 
інформаційного середовища XXI століття.  

Гіпертекстові технології, безпосередньо пов’язані з використанням і розвитком Інтернету, претендують 
на те, щоб стати найважливішою сферою навчального процесу і діяльності студентів. Так, в рамках курсу 
«Історія зарубіжної літератури» студентами-лінгвістами здійснюється створення веб-сайтів для швидкого та 
зручного доступу до перевірки знань з проблемних питань дисципліни. Створені студентами сайти мають 
практичну цінність для тих, хто вивчає курс історії зарубіжної літератури [1]. 

Актуальність дослідження полягає у оптимізації навчального процесу,засвоєння знань в умовах 
глобалізації та вивчення культури і літератури. Особливо виділяється американська література. 
Порушуються такі актуальні теми як формування понять «американської мрії», «американської трагедії» та 
особливості виникнення таких літературних напрямів в американській культурі як 
романтизм,реалізм,постмодернізм і т.і .  

Об’єктом дослідження слугують твори К.Кізі, Д.Селінджер, Е. По, В. Ірвінга, Дж. Апдайка, Дж. Керуака та 
Т. Драйзера, оскільки вони (автори) порушили актуальні проблеми соціально-культурного життя Америки, 
таким чином зробивши внесок у становлення американської літератури. 

Предметом дослідження є особливості формування американської культури ХХ сторіччя. 
Розглядаються твори В.Ірвінга « Сонна лощина»,  Д.Селінджера « Над прірвою в житі», Е. По « Чорний кіт». 

При досліджені були використані наступні методи: описовий метод, який відображає основу 
проблематики американської літератури, метод кількісного аналізу, що дозволяє відібрати тексто- та 
відеоматеріали з Інтернет-ресурсів, метод якісного аналізу, що забезпечує відповідність цих засобів до 
критеріїв відбору, дискурсивний метод – для виявлення художньо-стилістичних особливостей художніх 
творів.   

Метою дослідження є створення веб-сайту, що сприяє якісному засвоєнню знань з теми «Основні 
тенденції розвитку літератури США»  та самостійній підготовці студентів до курсу «Історія зарубіжної 
літератури». 

Під час дослідження було поставлено ряд завдань: 
- визначити умови формування американської літератури; 
- проаналізувати проблематику художніх напрямів в американській літературі ХХ століття; 
- проаналізувати поняття «Американська мрія» в художній літературі; 
- проаналізувати поняття «Американська трагедія» в художній літературі; 
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- створити сайт на основі аудіо-візуальних засобів.   
Основним призначення роботи є застосування аудіо-візуальних засобів навчання у рамках курсу 

«Історія зарубіжної літератури» для філологічних спеціальностей. Таким чином, такий комплекс з 
відповідними критеріями до інформації зменшить час на його знаходження, що зумовить швидкому та 
ефективному вивченню теми. 

Зародження літератури в Америці відбулось після відкриття континенту. Формування американської 
літератури пов'язано з появою на початку XVII ст. перших англійських колоній на Атлантичному узбережжі 
Американського континенту [4]. 

Американська література сприймається як незалежна від англійської лише з XIX століття. Важливою 
причиною такого пізнього усамостійнення був той факт, що на ранніх етапах свого розвитку література США 
значною мірою орієнтувалася на європейські зразки, жанри й мотиви. Специфічні американські риси 
розвивалися в цій літературі протягом кількох десятиріч. 

Американську літературу XIX століття слід розглядати у зв'яку з необхідністю політичної легітимації 
молодої американської демократії, зокрема через підкреслення культурної тяготіння європейської 
літературної традиції [2].  

Такі письменники, як Марк Твен чи Волт Вітмен неодноразово підкреслюють свою «американськість» й 
задаються питанням, що власне означає — бути американцем, які особливості й суперечності пов'язані з 
цим. Відмежування від Європи відбувалося в тісному контакті зі старим континентом. 

Для багатьох американських письменників того часу пошук власної ідентичності полягав зокрема в 
тривалих перебуваннях у Європі. До письменників, які в своїх пошуках нового звертаються до теми Європи 
(European theme), належать Бенджамін Франклін, Вашингтон Ірвінг, Джеймс Фенімор Купер, Натаніель 
Готорн, а також письменники «втраченого покоління», які під час і після Першої світової війни виїздили до 
Європи. Для Генрі Джеймса, який довгий час проживав у Англії, відношення до Європи стало головною 
темою творчості. Протилежним сюжетним напрямком є численні твори літератури США, присвячені досвіду 
переселенців з Європи, які потрапили до Америки. 

Американські автори часто звертаються у своїх творах до так званих «міфів заснування» США, які є 
риторичною спадщиною пуритан, революційного часу та перших років незалежності. До цих міфів належить 
зокрема усвідомлення нації, як «міста на пагорбі» , за прикладом якого має оновитися весь світ, або як 
нового Ханаану. Специфічно американським топосом, походження якого вбачають в пуританізмі, є міф під 
назвою «американська мрія» (American Dream) або «євангеліє успіху» (Gospel of Success), тобто уявлення 
про те, що завдяки тяжкій та чесній праці в Америці кожен може досягти великого успіху в житті (класична 
формула: від прибиральника до мільйонера), як показові тут можна згадати романи Гораціо Алгера [3]. 

Істотно змінилася настільки характерна для літератури США тема «американської мрії», виразно 
прозвучала в літературі ХІХ століття і отримала подальший розвиток у літературі ХХ століття. Тепер 
оптимістична віра у процвітання Америки і щастя, дароване багатством, піддалася сумніву. 

Уявлення про те, що історія США є особливим випадком розвитку західної цивілізації, було на перших 
етапах провідною ідеологемою американського літературознавства. Сама американістика й американське 
літературознавство ведуть свій відлік з 1930-х років. Народження американістики (American Studies) часто 
пов'язують з публікацією 1927 року праці Вернона Луїса Паррінгтона «Основні течії американської думки» 
(Main Currents in American Thought). Паррінгтон та його послідовники відстоювали винятковість 
американського досвіду й займалися пошуками рис типового американського характеру — індивідуалізм, 
лібералізм, ідеалізм, прагматизм — насамперед у творах американської літератури [2]. 

У праці Ф. О. Метіссенса «Американське відродження» (The American Renaissance, 1941) письменники-
представники американського романтизму проголошувалися бардами американського потягу до свободи. Р. 
В. Б. Льюїс в «Американському Адамі» (The American Adam, 1955) представив своєрідну райську невинність 
колонізаторів Нового Світу як типовий американський топос.  

Проте у 1960-і роки під впливом руху за громадянські права та фемінізму ідеологічний фундамент 
американістики зазнав певного руйнування. Університетське літературознавство звернуло увагу й визнало за 
повноцінну літературу таких соціальних груп, як жінки, афроамериканці, іммігранти [5] . 

Література США остаточно виокремилася з англійської літератури в XIX ст. Відтоді американська 
література набула широкого розвитку й самобутнього значення й займає сьогодні одне з провідних місць 
серед літератур народів світу. Веб-сайту для самостійної роботи студентів у рамках курсу «Історія зарубіжної 
літератури» буде містити загальну інформацію щодо відомих представників американської літератури, а 
також ряд завдань для перевірки власних знань згідно вивченого матеріалу].  
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Мова соціальної педагогіки є професійною субмовою. Вона охоплює різну лексику на позначення 

соціально-педагогічної діяльності, її основних понять, форм, методів, технологій, учасників, дій, спрямованих 
на соціалізацію та виховання особистості. Без значної за обсягом, багатопланової у семантичному, 
структурно-словотворчому, лексико-граматичному і функціональному планах соціально-педагогічної лексики 
неможливо уявити всю повноту та складність словникового складу сучасної німецької й української мов 
нашої епохи. 

Метою даної статті є дослідження труднощів, які виникають під час перекладу німецьких соціально-
педагогічних термінів, та виявлення можливих способів їх уникнення. Крім того, стаття має на меті 
розглянути омонімію як одне з основних явищ, які спричинюють труднощі перекладу. 

Терміни-омоніми досліджували в різних аспектах на матеріалі психологічної термінології (Л. Веклинець), 
машинобудівної (О. Литвин), науково-технічної (Т. Михайлова), музичної (С. Булик-Верхола), екологічної 
(С. Овсейчик) та ін. 

Соціальна педагогіка як автономна область наукової й практичної діяльності характеризується певною 
системою взаємопов’язаних чи співвіднесених один з одним мовних елементів. Як і інші терміносистеми, її 
можна охарактеризувати як структурно-організоване ціле, що має ядро – терміни, що виражають основні 
поняття соціальної педагогіки та периферію – поняття суміжних областей, наприклад, загальної педагогіки, 
психології, юриспруденції, медицини [3, с. 11]. 

Кожна одиниця терміносистеми служить для позначення спеціального поняття. Кожен термін у системі 
відрізняється від інших її елементів своїм матеріальним складом, що свідчить про неоднорідність елементів 
системи. Між термінами соціальної педагогіки існують певні понятійні зв’язки та відношення, через які 
конкретизується цілісність терміносистеми, тобто така її властивість, яка виникає в результаті взаємодії 
елементів системи, причому кожен елемент перебуває в залежності від свого місця та функції в даній 
системі [5, с. 99]. 

Як відомо, термін може існувати лише як невід'ємний елемент терміносистеми. Поняттям 
«терміносистема» науковці позначають, як – систему термінів у певній галузі, підгалузі наукового або 
технічного знання, що обслуговує наукову теорію або наукову концепцію [4, с. 120]. Терміносистема 
соціальної педагогіки формувалася на певному етапі розвитку цієї галузі, коли вже було створено наукову 
теорію, позначено об'єкти та зв'язки між ними. 

До термінів, на відміну від слів загальновживаної мови, науковці висувають низку специфічних вимог, 
зокрема терміни повинні відповідати правилам і нормам певної мови, мати певну дефінітивність, бути 
незалежними від контексту, точними, стислими, експресивно нейтральними, прагнути до однозначності. Але, 
окрім вищезазначених вимог, термін обов’язково повинен бути системним, адже системність є також однією з 
найважливіших умов існування терміна [7, ст. 111-114]. Тобто, слово як термін існує лише у певній системі 
понять, де воно займає конкретне місце. Ця система понять є відбиттям або наукової теорії, або наукової чи 
технічної класифікації, або узагальненої ідеї в певній галузі знання. 

Але сукупність перелічених ознак, як показує практика, існує лише в ідеалі для невеликої кількості 
термінів. У дійсності ж та чи інша ознака або відсутня, або не чітко виражена. Звідси й випливають основні 
проблеми, пов’язані з перекладом термінів. 

Основна складність перекладу термінів, полягає в розкритті та передачі засобами української мови 
іншомовних реалій. Обов’язковою умовою повноцінного перекладу будь-якого спеціального тексту є повне 
розуміння фахівцем його змісту і проникнення в його сутність [1, с. 94]. Перекладач повинен детально 
володіти галуззю науки, у якій він працює, розуміти явища, процеси і механізми, про які йдеться в оригіналі і 
відповідно застосовувати термінологічні словники. Слід зауважити, що повнота, точність і правильність 
перекладу наукових термінів значною мірою залежить від того, наскільки правильно фахівець визначає і 
розуміє граматичні форми, синтаксичні конструкції і структуру речення.  

В сучасному мовознавстві загальновизнаним є той факт, що омонімія - це абсолютна універсалія, а 
наявність омонімів у мові є обов'язковою і закономірною. Як наслідок цього, однією з основних проблем при 
перекладі наукових текстів є омонімія термінів - явище, при якому лексичні елементи є тотожними за своєю 
формою, але досить відмінними за значенням [2, с.165]. Омонімія термінів є дуже поширеною через те, що у 
терміносистемах різних галузей науки і техніки широко застосовується семантична форма словотворення, 
коли існуючій формі слова  надається  інше  конкретне значення. Незалежно від того яким є термін - 
багатокомпонентним сполученням, чи виступає в якості терміна-словосполучення, чи терміна-слова, 
омонімія поширюється на кожен з них, і кожен перекладач так чи інакше зустрічає це явище у процесі роботи.  

Існують два типи термінів-омонімів - міжгалузеві та внутрішньогалузеві. При міжгалузевій омонімії за 
термінами закріплені різні дефініції і ці терміни використовуються у різних термінологічних системах. При 
внутрішньогалузевій омонімії одна і та ж форма слова має різні значення в одній і тій самій термінологічній 
системі [6, с. 54]. Німецькі соціально-педагогічні терміни можуть мати два-три і більше значень, наприклад: 
«der Befund» у терміносистемі соціальної педагогіки він має  три значення: 1). Дані огляду, аналізу; 2) 
Результати обстеження; 3) Висновок фахівців; «das Kindergeld“: 1) допомога сім'ям на дітей, 2) надбавка до 
заробітної плати чи пенсії на дітей, 3) окреме майно дитини; «Empfindlichkeit»: 1) чутливість, сприйнятливість, 
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вразливість; 2) делікатність; 3) схильність (до хвороби). Ще більше значень мають такі терміни «die 
Betreuung»: 1) турбота, догляд; 2) соціальне обслуговування; 3) кураторство, керівництво; 4) група 
продовженого дня; «Beurteilung»: 1) оцінка, судження, висновок; 2) атестація, службова характеристика; 3) 
обговорення, критика; 4) відгук, рецензія [8]. Це є приклади внутрішньогалузевої омонімії.  

Омонімія існує також у випадку термінів-абревіатур та скорочень, адже саме наукова література є 
сферою широкого вживання різних скорочень. Оскільки абревіатури і скорочення складаються з невеликої 
кількості літер, то існує ймовірність співпадіння їхніх форм у різних галузях науки чи техніки. Омонімічними 
можуть бути дво-, три- та чотирилітерні скорочення, а повні форми термінів, які вони позначають, можуть 
належати до однієї галузі науки. Наприклад, абревіатура «HArb» має такі значення в терміносистемі 
соціальної педагогіки: 1) Heimarbeit (робота на дому); 2) Hilfsarbeiter (некваліфікований, підсобний робітник); 
абревіатура «JB»: 1) Jugendbewegung (молодіжний рух); 2) Jugendbund (молодіжне об’єднання, молодіжна 
спілка); термін-абревіатура «JA»: 1) Jugendamt (відомство (управління, відділ) у справах молоді 
(неповнолітніх), орган опіки над неповнолітніми); 2) Jugendarbeit (робота з молоддю; праця підлітків, 
неповнолітніх); абревіатура «KH»: 1) Kinderheim (дитячий будинок); 2) Kinderhort (група продовженого дня; 
дитячий притулок). Деякі форми абревіатур співпадають не лише в одній галузі науки чи техніки, а й 
використовуються у різних сферах життя. Наприклад, абревіатура «KK» в терміносистемі соціальної 
педагогіки має значення: 1) Krankheitskosten (медичні витрати); 2) Krankenkasse (лікарняна каса), але й також 
за межами соціальної педагогіки дана абревіатура має значення Kreditkarte (кредитка картка). Іншим 
прикладом є термін-абревіатура «LBG», який в соціальній педагогіці є скороченням до Lehrerbildungsgesetz 
(закон про професійну підготовку учителів), але в музичній термінології «LBG» має значення 
Lautsprachbegleitende Gebärden (музичний супровід) [8]. 

Отже, для того щоб уникнути неправильного вибору варіанта перекладу омонімічного терміна, 
необхідно добре знати ту галузь науки, якої стосується переклад, розуміти зміст терміну німецькою мовою і 
знати термінологію рідної мови, тобто важливими є фонові знання перекладача, а також його вміння шукати 
нові поняття, які відсутні в словниках, вміти користуватися різними енциклопедичними довідниками, 
Інтернетом, цікавитися розвитком сучасної науки, розвиватися у професійному плані, можливість 
проконсультуватися зі спеціалістом у даній галузі. Надзвичайно важливе значення має взаємодія терміну з 
контекстом, адже значення терміну обумовлене конкретною тематикою самого тексту оригіналу, а механічне 
заучування термінів може призвести до суттєвих огріхів у перекладі. 
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Мова – невід’ємна частина кожної держави, кожної нації, яка вирізняє її з-поміж інших. Мовна спільність, 
або спільнота використовує різні мовні системи і підсистеми. Їх сукупність складає соціально-комунікативну 
систему. На її стан і склад  впливають зміна політичної ситуації та державного, економічного ладу в країні, 
економічні перетворення, новітність соціальної та економічної політики. 

Базою для визначення мовної ситуації є поняття соціально-комунікативної системи [5 : 133], а не менш 
важливим фактором – час, тобто «по суті, мовна ситуація – це характеристика соціально-комунікативної 
системи у певний період її функціонування» [1 : 26].  

Сучасну мовну ситуацію України характеризує гострий конфлікт між двома літературними мовами – 
українською і російською. Маємо нерівномірне співвідношення українськомовних і російськомовних 
мешканців країни щодо кількості корінних українців і росіян, що визначає деформованість мовної ситуації.  

Суперечливість мовної ситуації в Україні залежить не стільки від лінгвального фактора, скільки від 
самосвідомості громадян, а також культурологічного, соціального оточення.  

Проблема звуженого українськомовного простору – не стільки мовна, скільки політична, соціальна, 
екзистенційна. 



«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2017: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XIV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 
 

 

 
 

34 

Деякі зміни проводяться останніми роками. Так, 28 лютого 2018 року Конституційний суд України 
ухвалив рішення, відповідно до якого закон «Про засади державної мовної політики в Україні» «визнається 
таким, що не відповідає Конституції України» [3]. Також прийнято зміни до закону про мову аудіовізуальних 
(електронних) засобів масової інформації №5313, законопроект №3822-Д (так званий «закон про мовні 
квоти»), Закон про освіту, очікується рішення щодо запропонованого Президентом закону про обов'язкову 
присутність української мови у сфері послуг. Курс вибрано дієво-активний, але чи буде і надалі такою 
реалізація, а також як уникатимуть натиск недоброзичливців, покаже час. 

Не слід вважати, що проведення занадто різких і жорстких реформ, впровадження національних ідей 
силоміць швидко приведе до бажаних результатів. Необхідно сформувати насамперед «національну еліту, 
яка своїм саморозвитком здатна буде зробити прорив до української мови» [2]. 

Процес розширення функцій української мови в суспільному житті прямо залежить від реальних 
державних заходів, спрямованих на впровадження механізмів контролю за виконанням мовного 
законодавства. 

«В Східній Україні, – зазначає О. Б. Ткаченко, – особливо у найсхідніших і в найпівденніших регіонах, 
українська мова і далі перебуває в багатьох випадках не тільки в стані частково етнічної, а й мови соціально 
нижчої стосовно російської» [4 : 499]. 

Нікополь – місто, розташоване в південній частині Дніпропетровської області на правому березі 
Каховського водосховища; адміністративний центр Нікопольського району. 

Мета нашої роботи – дослідити мовну ситуацію навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Нікополя. 
Для отримання узагальненої картини мовної ситуації у навчальних закладах ми провели анкетування в 

таких закладах : Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа № 4», Комунальний 
заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа № 21», Нікопольська природничо-математична школа 
при Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара № 26. Усього було опрацьовано 179 
анкет, кожна з яких складалася з 29-ти питань, а також Нікопольський медичний коледж та Нікопольське 
педагогічне училище Криворізького національного університету. Усього з цих закладів було опрацьовано 203 
анкети, кожна з яких складалася з 27-ми питань.  

Майже всі учні шкіл, які брали участь в анкетуванні, самоідентифікували себе за національністю як 
українців. Нам траплялися лише окремі випадки, коли учні зазначали, що вони є росіянами (три особи), 
грузинами (одна особа), молдованами (одна особа), євреями (дві особи). Значна кількість з них мала більш 
патріотичні та щирі відповіді й погляди, ніж деякі з тих, хто визнавав себе українцем. А всі студенти НПУ та 
НМК в анкетах визначили, що належать до українців за національністю.  

Для багатьох учнів шкіл рідною є українська мова, але не менше віддавали перевагу і російській. 
Найбільший показник – 47 % – виявися серед учнів 11 класу школи № 21, у якій навчання ведеться 
російською мовою, що могло бути однією з причин такого вибору. У студентів відсоток вибору української 
мови як рідної значно вищий – 68 % у НПУ та 64 % у НМК. Вплив місця навчання відчутний, але не є занадто 
вагомим. Визначення національності та рідної мови – свідомий вибір наших респондентів без значного 
зовнішнього впливу. 

А от у родинному і повсякденному користуванні, при перегляді новин, фільмів, спілкуванні на ринку, у 
магазинах як у учнів, так і у студентів домінує російська мова, що пояснюється російськомовним простором 
міста та використанням мови в багатьох важливих суспільних сферах життя (ЗМІ, книговидання, телебаченні 
тощо).  

Студенти навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації віком від 17 років і старше мають вже більш 
сформовану думку, ніж учні випускних класів середньої та старшої школи та студенти 15-16 років. Це може 
бути пов’язано як з самим віком і набраним життєвим досвідом, хоч і не великим, так і зі зміною оточення від 
школи до вищого навчального закладу. Ці респонденти частіше визнавали важливість і престижність 
спілкування державною мовою, усвідомлювали загрозу, що нависає над нею, стверджували, що вони є не 
байдужими до її подальшої долі.  

Учні і студенти твердо впевнені, що всі громадяни України обов’язково мають знати державну мову. У 
школах це зазначили 86 % опитуваних, у педагогічному училищі – 78 % і в медичному коледжі – 81 %. Не 
менш високий відсоток респондентів наголошують на тому, що державні службовці мають складати іспит на 
знання мови. Результати розподілилися таким чином : 77 % учнів шкіл, 95 % студентів педучилища і 83 % 
студент педколеджу. 

Представники навчального соціуму м. Нікополя прагнуть навчатися українською мовою. Переважна 
більшість (учні шкіл – 63 %, НПУ – 56 %, НМК – 51 %) у своїх анкетах зазначала саме такий варіант відповіді. 

Також, як показало опитування, учні різних класів і студенти НПУ та НМК однаково не бачать 
порушення прав російськомовного населення в умовах українськомовного простору, думку про які так 
намагаються нав’язати деякі ЗМІ.  

Щодо переважного використання російської мови у родинному спілкуванні можемо припустити, що це 
пояснюється силою традиції виховання та навчання батьків за часів Радянського Союзу. Функціонування у 
побуті двох мов – української та російської – обґрунтовується привнесенням вже молодшим поколінням до 
російськомовної родини мови навчання – української. З цього і випливає синтез двох мов, зумовлений збігом 
двох поколінь з різними мовами освіти і виховання. 

В результаті аналізу анкет можемо зробити висновок, що, попри приналежність Нікополя до Східної 
України, де переважає російська мова в багатьох сферах життя міста, більша частина молоді, за якою стоїть 
майбутнє країни, поважає українську мову, вважає її рідною та престижною, так чи інакше намагається 
використовувати її у своєму житті при перегляді вітчизняних кінофільмів або при прослуховуванні музики 
сучасних українських виконавців, обирає її мовою навчання, прагне краще нею володіти тощо. І при поки що 
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панівному білінгвізмі Нікополь має чимало шансів згодом стати українськомовним містом за умови введення 
дієвої мовної політики не тільки у місті, а і по всій Україні, на що ми маємо великі сподівання. 
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На сучасному етапі суспільного розвитку та в епоху стрімкого й постійного розвитку інформаційних 

технологій, розширення міжнародних ділових і культурних зв’язків у різних галузях науки і техніки, постійно 
змінюються вимоги до підготовки висококваліфікованого конкурентоздатного фахівця, який повинен уміти 
поєднувати високоякісну фахову підготовку з умінням самостійно, творчо мислити. 

Справжній фахівець в умовах глобалізації суспільства – це та людина, що вміє самостійно приймати 
рішення, самостійно досягати поставленої мети, володіє навичками власними силами здобувати знання, 
удосконалювати свою фахову майстерність.  

Інформаційне навчальне середовище відіграє важливу роль в організації всіх елементів навчально-
виховного процесу, зокрема самостійної роботи студентів, через інформаційну підтримку процесу навчання. 
Саме тому питання ефективності використання Інтернету в навчальній діяльності набуло теоретичної та 
практичної актуальності. Наявність доступу до Інтернет-ресурсів не є достатньою для отримання швидкої та 
якісної мовної освіти майбутніми фахівцями. Тому виникає гостра необхідність у розробленні нових методів 
навчання на основі навчальних Інтернет-ресурсів, що створюються виключно для навчальних цілей [3]. 

Тому актуальність дослідження полягає в необхідності оптимізації навчального процесу за допомогою 
сучасних технологій, зокрема створенні веб-сайту для самостійної роботи студентів з використанням 
Інтернет-ресурсів під час вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури». 

Матеріалами дослідження слугують твори письменників-реалістів Г. Манна, Марка Твена, О.Генрі та 
інших прозаїків, які відстоюють свої принципи вже не в боротьбі з класицизмом чи романтизмом, як це 
відбувалося в ХІХ столітті, а полемізуючи з натуралістами, символістами, різного роду декадентськими 
школами, і досить яскраво демонструють динаміку розвитку реалістичного роману рубежу ХІХ–ХХ століть.  

При досліджені були використані такі методи, як описовий, що відображає основу проблематики 
західноєвропейської реалістичної літератури рубежу ХІХ–ХХ століть, метод кількісного аналізу, що дозволяє 
відібрати текстові та відеоматеріали з Інтернет-ресурсів, метод якісного аналізу, що забезпечує відповідність 
цих засобів до критеріїв відбору тощо.  

Метою дослідження є створення сайту з використанням текстових та відеоматеріалів для самостійної 
підготовки студентів до курсу «Історія зарубіжної літератури», підвищення конкурентоспроможності майбутніх 
фахівців на світовому ринку праці через формування їх вмінь та ключових навичок; закріплення та 
поглиблення знань з даної дисципліни. 

Під час дослідження було поставлено ряд завдань: 
- описати історію виникнення реалізму як ідейно-художнього напряму в західноєвропейській 

літературі ХІХ–ХХ століть; 
- дати визначення таким літературознавчим поняттям, як «сатира» та «гумор»;  
- проаналізувати особливості творчості письменників-реалістів Г. Манна, Марка Твена, О. Генрі та 

інших прозаїків західноєвропейської літератури рубежу ХІХ–ХХ століть; 
- створити сайт на основі текстових засобів та відеоматеріалу.  
Як відомо, перед письменниками-реалістами на рубежі ХІХ–ХХ століть постало завдання знайти 

адекватні засоби для глибокого аналізу нової діяльності. Поступове переростання капіталізму в імперіалізм і 
пов’язане з цим загострення класових протиріч – найбільш характерна тема, що знайшла висвітлення 
в реалістичній літературі цього часу. Філософська думка даного періоду коливається від позитивізму до 
ірраціоналізму.  

У критичному реалізмі, за визначенням Вл. Лукова, виділяються чотири провідних напрямки: соціально-
психологічний (Г. де Мопассан, Т. Гарді, Д. Голсуорсі, Г. Джеймс, Т. Драйзер, К. Гамсун, А. Стриндберг, 
ранній Т. Манн, Р. Тагор та ін.); соціально-філософський (А. Франс, Б. Шоу, Г. Веллс, К. Чапек, Акутагава 
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Рюноске та ін.); сатирико-гумористичний (ранній Г. Манн, Д. Мередіт, М. Твен, А. Доде та ін.) та героїчний 
(Р. Роллан, Д. Лондон) [2]. 

У цілому критичний реалізм на рубежі ХІХ–ХХ століть відрізняється відкритістю меж, зазнає впливу і 
вбирає в себе риси всіх основних художніх методів епохи, зберігаючи головну якість – характер типізації. 
Глибоку внутрішню перебудову реалізму було пов’язано з експериментом, сміливим випробовуванням нових 
засобів. Якісно поглиблюються основні досягнення критичного реалізму попередніх періодів – психологізм, 
соціальний аналіз, розширюється сфера реалістичного відображення, на нову художню висоту піднімаються 
жанри новели, роману, драми. Цей етап розвитку критичного реалізму виступає як перехідний період, в 
якому закладаються основні відмінності реалістичної літератури XX століття від критичного реалізму XIX 
століття. Ґава ґава  

Німецький письменник Генріх Манн (1871–1950), один з головних представників сатирико-
гумористичної лінії реалізму, є видатним сатириком своєї епохи. Він народився в м. Любеч у сім'ї сенатора, 
володаря значної хліботоргової фірми, і був старшим з п’ятьох дітей. Його молодшим братом був видатний 
письменник Томас Манн. Перше визнання прийшло до прозаїка після виходу у світ сатиричної повісті 
«Учитель Унрат, або Кінець одного тирана» (1905). Похмура фігура провінційного вчителя гімназії Унрата 
(російський еквівалент імені – Ґнус), що нагадує чеховських «людину у футлярі» Бєлікова й унтера 
Пришибєєва, намальовано різкими сатиричними фарбами, викликає відразу і злий сміх. Ім'я Унрата стало 
загальною назвою.  

Та світове визнання Генріху Манну приніс роман «Вірнопідданний» (1914), що увійшов у трилогію 
«Імперія» (два інших романа – «Бідні», 1917, та «Голова», 1925). Вірнопідданний Дидеріх Ґесслінґ – це 
породження державної системи вірнопідцанництва на чолі з кайзером Вільгельмом II. Г. Манн використовує 
прийоми карикатури, сатиричної алегоричності, символів. Наприклад, фінальна сцена: під час 
вірнопідданицької промови Ґесслінґа з нагоди відкриття пам'ятника Вільгельму II здіймається буря. Пізніше Г. 
Манн відійшов від сатиричної манери (дилогія «Юність короля Генріха IV», 1935; «Зрілість короля Генріха 
IV», 1938). 

Гумористичний стиль іншого представника цього напрямку в літературі Марка Твена (справжнє ім'я – 
Семюель Ленґхорн Клеменс, 1835–1910) відобразив особливості американського менталітету, активного, 
оптимістичного, незважаючи ні на які труднощі. «Марк Твен додав свіжих фарб у палітру сатиричних та 
гумористичних прийомів європейської літератури… Класик американської та світової літератури, він… 
художник не тільки величезного таланту, а і яскраво вираженої національної самобутності» [2, с. 56, 145]. 
Його кращі твори – трилогія романів «Пригоди Тома Сойєра» (1875), «Життя на Міссісіпі» (1883), «Пригоди 
Гекльберрі Фінна» (1884), романи «Принц і жебрак» (1881), «Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура» 
(1889). Найвидатніший твір Марка Твена, роман «Пригоди Гекльберрі Фінна», відіграв доленосну роль 
у розвитку американської літератури. Образи Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна, безжурних, кмітливих, 
удачливих підлітків, здобули всесвітню славу.  

Вільям Сідней Портер (1862–1910), що писав під псевдонімом О. Генрі, прославився своїми 
численними гумористичними новелами та єдиним романом «Королі і капуста» (1904). Він розробляв тип 
новели, яка відрізнялась граничним лаконізмом, парадоксальністю сюжетів, гумористичністю, що доходить 
до анекдотичності (новели «Вождь червоношкірих» зі збірки «Кружляння», 1910; «Споріднені душі» зі збірки 
«Усього потрохи», 1911, та ін.).  

Основним призначенням роботи є створення сайту для самостійної роботи студентів у рамках курсу 
«Історія зарубіжної літератури» з використанням текстових та відеоматеріалів. Також у роботі будуть 
представлені систематизовані теоретичні знання з теми «Сатирико-гумористична лінія реалізму 
західноєвропейської літератури рубежу ХІХ–ХХ століть».  

Так, за допомогою сайту студенти зможуть швидше знаходити потрібну інформацію та засвоювати 
навчальний матеріал. Даний сайт сприятиме оптимізації навчального процесу, оскільки він спрямований на 
самостійну роботу студента і створить передумови для кращої якості самостійної підготовки.  

Сайт може бути впроваджений у навчальний процес при вивченні курсу «Історія зарубіжної літератури» 
студентами філологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах. 

Список використаної літератури: 
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– М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 704 с.  
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512 с. 
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У широкому розумінні культурний код представляє собою «цитації, витяги з певної сфери знання чи 
колективної мудрості» [1, с. 65]. Чимало уваги науковці приділяють проблемі функціонування культурних 
кодів у рекламі. Зокрема огляд реферативних баз даних показує, що є ґрунтовні праці, в яких досліджено 
культурні коди французькомовної комерційної реклами (Р. Барт), а також італо-(У. Еко), англійсько- та 
російськомовної (О. Гаспарян, В. Степанов). Крім цього, зроблено спроби дослідити культурні коди 
української комерційної телереклами, щоправда, наявні роботи поки відзначаються тяжінням до типологізації 
відповідних феноменів (А. Кліменкова) та з’ясування їхньої корелятивності з онімами (О. Щербак). Однак 
досліджень, що висвітлювали би загальну специфіку вербалізації культурних кодів української комерційної 
телереклами, в сучасному мовознавстві ще не проводилося. Тому актуальність пропонованої статті 
визначається необхідністю здійснення узагальненої систематизації вербальних маркерів культурних кодів 
української комерційної телереклами з урахуванням типу презентованої ними культури, що під цим кутом 
зору також ще не ставало безпосереднім об’єктом уваги як із боку зарубіжних, так і українських учених. 

Мета роботи полягає у виокремленні та систематизації вербальних маркерів культурних кодів 
української комерційної телереклами відповідно до типу презентованої ними культури. Окреслена мета 
вказує на необхідність вирішення таких конкретних завдань: 1) деталізувати сутність операційного поняття 
статті – «культурний код»; 2) обґрунтувати вибір базової класифікації культурних кодів для безпосереднього 
аналізу української комерційної телереклами; 3) виокремити вербальні маркери культурних кодів української 
комерційної телереклами та пояснити їхній корелятивний зв'язок із типом культури, презентованої певних 
кодом. 

Об’єкт дослідження – культурні коди української комерційної телереклами, а предмет – їхні вербальні 
маркери. 

Джерельною базою роботи послужила відеотека роликів української комерційної телереклами, що 
транслювалися центральними телеканалами України протягом 2017 року. Кількість роликів – понад 170. 
Фактаж роботи складають близько 300 культурних кодів, дібраних методом суцільної вибірки з рекламних 
текстів. 

Для досягнення мети, сформульованої вище, використано низку методів. Серед загальнонаукових ми 
використали методи опису, аналізу, синтезу, узагальнення та спостереження, що посприяли логічному 
викладу теоретичних положень статті та виокремленню вербальних маркерів аналізованих кодів. Із числа 
спеціальних методів ми послугувалися методом контекстуально-інтерпретаційного аналізу та структурно-
семіотичного моделювання з метою визначення статусу вербальних репрезентантів культурних кодів та 
їхнього зв’язку з типом культури. 

Огляд наукової літератури засвідчує полісемантичну природу поняття «культурний код», оскільки воно 
налічує чимало визначень. Зокрема російський семіотик Ю. Лотман уважає культурний код «вибухом, що є 
відношенням як мінімум двох знаків культури» [цит. за 10, с. 21]. Український лінгвіст О. Селіванова кодами 
культури називає «фрагменти природної мови, що репрезентують мережу членування, категоризації, оцінок 
інтерпретованого світу та внутрішнього досвіду людини, зумовлену культурою певного етносу й 
репрезентовану в семіотичних системах природної мови, мистецтва, обрядів, звичаїв, вірувань, а також у 
нормах моралі, поведінці членів етнічного угруповання» [5, с. 263]. Ми ж особливого значення надаємо 
тлумаченню, сформульованому В. Степановим, який культурний код називає «модусом, представленим 
антинонімічними субкодами (елітарна та масова культура, міська та сільська культура, індустріальна та 
традиційна культура, народна та сучасна культура, субкультура та контркультура, національна культура)». 
[9]. Саме ця дефініція відповідає провідним ознакам реклами, якими вчені вважають упливовість (В. Зірка, 
Т. Ковалевська, Н. Кутуза), комунікативність (А. Македонцева), креолізованість (Т. Семенюк, Л. Ухова). Також 
наведене визначення відповідає й поглядам на рекламу як на «дієвий “інструмент культурних 
трансформацій”» [цит. за 10, с. 20] (О. Герус).  

Єдиного погляду на класифікаційний поділ культурних кодів також не існує. Так, наприклад, Ф. Бацевич 
поділяє культурні коди на такі типи: природний код, антропний код, соматичний код, предметно-артефактний 
код, зооморфний код, рослинний (фітонімічний) код, харчовий код, релігійний код [2, с. 74]. Аналогічні типи 
кодів також виокремлюють і Д. Гудков [3], В. Красних, В. Маслова та ін. Зважаючи на те, що робочою 
дефініцією нашої статті є визначення В. Степанова (див. вище), ми пропонуємо класифікувати культурні коди 
на субкоди залежно від типу культури, що ними презентується, та в цих межах і визначати їхні вербальні 
маркери. 

Одним із найдинамічних за кількісними показниками репрезентантів культурного коду української 
комерційної телереклами є субкод масової культури (45 %). Під масовою культурою розуміють «культуру, 
популярну серед широких верств населення в конкретному суспільстві та переважно комерційно успішну, 
елементи якої знаходяться повсюди: в кулінарії, одязі, споживанні, засобах масової інформації, в розвагах» 
[6]. Однак найчастотнішими вербальними маркерами цього субкоду виявилися такі: 

1. Іменники, представлені такими словами: 
− ЦІНА (13 %) – у знач. «вартість товару, виражена в грошових одиницях» [8, Т. 11, с. 236]: Низькі 

ціни кожен день (магазин «Леруа Марлен»);  
− ЗНИЖКА (11 %) – у знач. «зменшення, зниження призначеної, установленої ціни» [там само, Т. 

3, с. 661]: Найпотужніша весняна знижка на нерухомість, мінус 30 % на перший внесок в 
десяти житлових комплексах від «Укрбуд» (компанія «УкрБуд»). 

2. Дієслова, виражені зазвичай у наказовому способі, із семантикою заклику до придбання 
рекламованого товару / послуги: 
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− КУПУВАТИ (15 %) – у знач. «придбавати за гроші» [там само, Т. 4., с. 405]: «ЕкоМаркет» – 
якісне купуйте завжди (супермаркет «ЕкоМаркет»);  

− ПРИДБАВАТИ (6 %) – у знач. «купувати, призначаючи для кого-, чого-небудь» [там само, Т. 7, с. 
604]: Серветка для очищення срібла, золота, біжутерії. Придбайте у нас! (магазин 
«Самоцвіти»).  

Друге місце в системі культурних кодів посідають субкод елітарної культури (33 %), під якою розуміється 
«субкультура панівних груп суспільства, які обслуговують меншість суспільства» [6]. До вербальних маркерів 
цього субкоду, вслід за О. Олексюк, зараховуємо лексеми, що ілюструють елітарність: вишуканий / 
вишуканий, комфорт, королівський, магія / магічний, престижний, розкішний, шедевр та ін. [4, с. 91]. Серед 
них високі показники вживання в нашій фактичній базі мають такі слова, насамперед іменники та 
прикметники: 

− КОРОЛЕВА / КОРОЛІВСЬКИЙ (11 %) – у знач. «дружина короля» [8, Т. 4, с. 296]: Коли поруч із 
тобою королева, ти хочеш завойовувати її серце щодня (цукерки «Королівський шедевр»); Смак – 
королівський, ціна – народна (сир «Королівський смак»); 

− РОЗКІШ / РОЗКІШНИЙ (10 %) – у знач. «життєва вигода, пов'язана з комфортом, багатством, 
пишнотою» [там само, Т. 8, с. 698]: Огорни свою шкіру розкішшю (гель для душу «Палмолів»); 
Розкішна колекція «Бархатные ручки» відкриває світ дивовижних ароматів та олій (крем 
«Бархатные ручки»);  

− МАГІЯ / МАГІЧНИЙ (8 %) – у знач. «чаклунство, чарівництво» [там само, Т. 4, с. 590]: «Якобс 
Монарх» – магія аромоксамиту (кава «Якобс Монарх»); Магічний дотик рук (кава «Еліт»); 

− ШЕДЕВР (4 %) – у знач «зразковий витвір, що є найвищим досягненням мистецтва, майстерності» 
[там само, Т. 11, с. 435]: Це шедевр здорового харчування (яйця «Квочка»). 

Третє місце посідають маркери молодіжної субкультури (22 %), які збігаються з відповідними 
сленгізмами, зафіксованими в «Словнику сучасного українського сленгу» [7]. В цій групі найчастотнішими 
одиницями ми визначили такі (з широким спектром морфологічних форм):  

− ДРАЙВ (7 %) – у знач. «ритм, енергія» [там само, с. 115]: Ще більше драйву заряджає тебе на 
шляху до грандіозного успіху (кава «Нескафе 3 в 1»); 

− РУЛИТИ (6 %) – у знач. «йти, підходити» [там само, с. 268]: Тепер тинейджери рулять «Фанта» 
(напій «Фанта») 

− ТУСУВАТИСЯ (4 %) – у знач. «належати до певного угруповання, спілкуватися; мати справи з 
кимось» [там само, с. 298]: «Пепсі» – смакуй, тусуй (напій «Пепсі»);  

− ВІДПАДНИЙ (2 %) – у знач. «смішний, кумедний; дуже гарний» [там само, с. 82]: ММденс – відпадні, 
шоколадні (цукерки «ММденс»). 

Отже, викладений матеріал засвідчує, що найдинамічнішим за кількісними показниками виявився 
субкод масової культури, що вербалізують такі лексеми, як ціна, знижка, купувати, придбавати. Вони мають 
однаковий семантичний стрижень, пов'язаний із процесами купівлі / придбання рекламованого товару та 
послуги. У зв’язку з цим ми схильні думати, що переважання маркерів субкоду масової культури зумовлено 
орієнтацією медіафахівців на «доведення вигідності придбання рекламованого товару; надання додаткових 
відомостей про рекламований товар; формування позитивного і надійного іміджу рекламодавця; створення 
мотиваційної бази для придбання рекламованого товару» [4, с. 60]. Перспективу подальших досліджень 
убачаємо у виокремленні невербальних маркерів культурних кодів української комерційної телереклами. 
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Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова 
 

На сучасному етапі суспільного розвитку та в епоху стрімкого й постійного розвитку інформаційних 
технологій, розширення міжнародних ділових і культурних зв’язків  у різних галузях науки і техніки, постійно 
змінюються вимоги до підготовки висококваліфікованого конкурентоздатного фахівця, який повинен уміти 
поєднувати високоякісну фахову підготовку з умінням самостійно, творчо мислити. 

Справжній фахівець в умовах глобалізації суспільства – це та людина, що вміє самостійно приймати 
рішення, самостійно досягати поставленої мети, володіє навичками власними силами здобувати знання, 
удосконалювати свою фахову майстерність.  

Інформаційне навчальне середовище відіграє важливу роль в організації всіх елементів навчально-
виховного процесу, зокрема й самостійної роботи студентів, через інформаційну підтримку процесу 
навчання. Саме тому питання ефективності використання Інтернету в навчальній діяльності набуло 
теоретичної та практичної актуальності. Наявність доступу до Інтернет-ресурсів не є достатньою для 
отримання швидкої та якісної мовної освіти майбутніми фахівцями. Тому виникає гостра необхідність у 
розробленні нових методів навчання на основі навчальних Інтернет-ресурсів, що створюються виключно для 
навчальних цілей [4]. 

Актуальність дослідження полягає у необхідності покращення навчального процесу за допомогою 
сучасних технологій, зокрема створенні веб-сайту для самостійної роботи студентів  з використанням 
Інтернет-ресурсів під час вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури». 

Матеріалами дослідження слугують твори Дж. К. Роуллинг, Е. Сігала, Н. Спаркса, Е. Сафарлі, 
Дж. Мойєса, оскільки вони (автори) досить яскраво демонструють динаміку розвитку сучасного роману-
бестселеру та відеоматеріали сучасного відеохостингу 21 століття Youtube. 

При досліджені були використані наступні методи: описовий метод, який відображає основу 
проблематики західно-європейської літературної свідомості, метод кількісного аналізу, що дозволяє 
відібрати текстові та відеоматеріали з Інтернет-ресурсів, якісний аналіз, що забезпечує відповідність цих 
засобів до критеріїв відбору.   

Метою дослідження є створення сайту з використанням текстових та відеоматеріалів для самостійної 
підготовки студентів до курсу «Історія зарубіжної літератури», підвищення конкурентоспроможності майбутніх 
фахівців на світовому ринку праці через формування їх вмінь та ключових навичок; закріплення та 
поглиблення знань з даної дисципліни. 

Під час дослідження було поставлено ряд завдань: 
- описати історію виникнення роману-бестселеру; 
- проаналізувати особливості створення жанру; 
- описати причини популярності романів-бестселерів у сучасного західно-європейського читача;  
- проаналізувати з літературознавчої точки зору екранізації романів бесселерів; 
- створити сайт на основі візуальних засобів. 
Бестселер – популярна книга або інше тиражоване видання (наприклад, музичний альбом, комп'ютерна 

гра), що потрапило в список найбільш продаваних. Термін «бестселер» не визначає якогось конкретного 
рівня продажів або літературної якості твору, він просто говорить про велику популярність, як, наприклад, 
термін «блокбастер», який використовується в індустрії кіно, або термін «хіт», що вживається для опису дуже 
популярного музичного твору. 

Існують країнні бестселери і світові. Як зрозуміло з назв, критерії у цих категорій різні. Країнні (всередині 
країни) продажі, яких більші за 50 000 екз. вже автоматом вважаються бестселерами. Причому не за 
тиждень, а за весь час. У категорії «світові» бестселерами є книги, які продалися за весь час в кількості 
більше 500 000 прим. Це видання, які перекладені різними мовами. У Великобританії і Франції це 4 тисячі 
примірників, реалізованих протягом одного тижня. У США і Канаді – 5–10 тисяч. В Україні подібні показники 
практично недосяжні, тому бестселерами у нас називають все що завгодно [1]. 

Сучасний бестселер має довгу історію. У березні 2007 р. нью-йоркське бібліографічне суспільство 
провело конференцію «Народження бестселера: книга в XIX столітті в Британії, Франції і так далі» («Birth of 
the Bestseller: The XIX-th Century Book in Britain, France, and Beyond»). Зміни, що відбулися в XIX столітті у 
сфері книжкового виробництва, виникнення масового читача, авторського права і нових технологій 
видавничої справи привели до появи перших бестселерів, так званих penny dreadfuls, yellowbacks, cheap 
reprints в Англії і Франції, тож не випадково супроводжувала конференцію виставка в бібліотеці Нью-
Йоркського університету, що мала назву «Ніщо не нове: живучість бестселера». 

Починаючи з 1935 року щотижневий літературний додаток до газети «Нью-Йорк Таймс бук рев'ю» почав 
публікувати списки найбільш продаваних книг США за наступними категоріями: 1) книги в твердій палітурці 
(художні та нехудожні);  

2) книги в паперовій обкладинці (trade fiction); 3) масові (mass-market paperback); 4) нехудожні 
(nonfiction). Пізніше додалися ще три категорії: книги «допоможи собі сам» в твердій та м'якій палітурці 
(hardcover and paperback advice) і книги для дітей. Списки ці складаються на основі щотижневих звітів про 
продажі найбільших книготорговельних мереж США «Barnes and Noble» і «Borders», а також значної частини 
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незалежних книготорговців. Всі вони заповнюють запитальник, який привертає особливу увагу до ряду книг; 
в ньому є порожні графи для назв, успіх яких не прогнозувався редакторами «Нью-Йорк Таймс бук рев'ю». 
Магазини надають списку інформацію, а натомість список використовується ними як маркетинговий 
інструмент: на книги зі списку пропонується знижка і вони розпродаються швидше. Дуже багато покупців книг 
в США реально орієнтуються на цей список; його передруковують місцеві видання, і коли одне з них в 
дев'яності роки вирішило припинити цю практику і віддати місце, що звільнилося під рецензування книг, 
обурення читачів змусило редактора повернутися до старої практики. Інтернет-магазин amazon.com виграв в 
1999 році процес проти «Нью-Йорк Таймс», яка намагалася накласти заборону на використання amazon.com 
цього списку на сайті книготорговельної компанії. Отже, традиційно цей список продовжує залишатися 
найавторитетнішим для споживачів. Для книжкової індустрії таку роль відіграє список бестселерів, що 
складається журналом "Publishers Weekly". 

Але у дев'яності роки авторитет цих списків почав багатьма сприйматися як монополія; всі хто мав 
претензії до списку «Нью-Йорк Таймс», почали складати власні списки тож сьогодні їх пропонують 
національні газети «The USA Today», «Washington Post», «Wall Street Journal» і багато місцевих газет 
(«Boston Globe», «San Francisco Chronicle», і т.д.) [3]. 

У наш час слово «бестселер» позначає цікаву, успішну, модну книгу. Поділ літератури на масову і 
елітарну пов'язано, перш за все, з якісно новим існуванням літератури в умовах індустріального суспільства і 
з кінцем існування писемності в закритих салонах і академічних гуртка [2]. 

Бестселером книга може стати в двох випадках: 
а) співробітники видавництва роблять ставку на той чи інший твір, просувають її, і в результаті вона 

успішно розпродається; 
б) книга «вистрілює» сама по собі (таке теж буває але вкрай рідко). 
Рукопис з потенціалом бестселера має такі властивості: 
• Тема повинна бути затребуваною; 
• Рівень виконання – гідним; 
• Цільова аудиторія – зрозумілою 
Основним призначенням роботи є створення сайту для самостійної роботи студентів в рамках курсу 

«Історія зарубіжної літератури» з використанням текстових та відеоматеріалів. Тож, за допомогою такого 
посібника студенти зможуть порівняти текстові та відеоматеріали сучасних найпопулярніших романів-
бестселерів. Програмні розробки дипломної роботи сприятимуть вдосконаленню знань студентів і 
комплексному засвоєнню ними матеріалу з указаної теми. 

Список використаної літератури: 
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М. М Никитин. – М.: Аграф, 2001. – 304 с. 
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РГГУ, 1998. – 319 с. 
3. Черняк В. Д. Бестселлер: Массовая литература в понятиях и терминах./ В. Д. Черняк, М. А. Черняк.  – М.: 
Наука, Флинта, 2015. – 250 с. 
4. Хaрченко Г. И. Компьютерные прогрaммы учебного нaзнaчения кaк средство aктивизaции учебной 
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Культурний дoсвiд будь-якoї нацiї та суспiльства загалoм закарбoвується у рiзнoманiтних фoрмах, 
найбiльше у фoрмi текстiв, пiсень, фiльмiв та схoжих культурних явищ. Зoкрема, у єдинoму культурнoму 
прoстoрi перебувають, крiм iнших, тексти, щo мають незаперечний “автoритет”, здoбутий як наслiдoк традицiї 
сприймати їх як джерелo безумoвних аксioм. Таким текстoм є, наприклад, Бiблiя, цитати та алюзiї з текстiв 
якoї читач мoже знайти буквальнo у всiх зразках публiцистичнoгo дискурсу [4].  

Метoю статтi є висвiтлення та дoслiдження кoмунiкативних та стилiстичних oсoбливoстей алюзiї в 
англiйськoму публiцистичнoму дискурсi, визначення джерел алюзивних пoсилань в англoмoвнiй пресi. 

Дослідженням функцій та ознак алюзiї займалися O. Ю. Абрамoва, O. С. Ахманoва, I. В. Гюббенет, 
O. М. Дрoнoва, А. С. Євсеєв, М. I. Кioсе, А. Г. Мамаєва, Л. А. Машкoва, Є. В. Рoзен, I. Н. Сoфрoнoва, З. Пoрат 
та iнші лiнгвiсти. Явище алюзiї кoнкретнo в газетнo-публiцистичнoму дискурсi дoслiджували науковці 
М. В. Вoрoбйoва, O. O. Лавриненкo, А. А. Тютенкo, М. I. Шoстак, H. Davis, P. Garrett, H. Kelly-Holmes, 
K. Richardson, M. Talbot та ін. 

Алюзiя – це культурнo маркoвана мoвна oдиниця, стилiстична фiгура, яка мiстить певну вказiвку абo 
натяк на якийсь лiтературний, iстoричний, мiфoлoгiчний чи пoлiтичний факт, який вважається 
загальнoвiдoмим у певнiй сoцioкультурнiй сферi [5]. Такi закрiпленi в певнiй культурi пoняття, пoдiї чи явища 
називають маркерами, а тексти i факти дiйснoстi, дo яких здiйснюється вiдсилання — денoтатами алюзiї. 
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Дoслiдники нагoлoшують на здатнoстi алюзiї ствoрювати узагальнений пiдтекст; вислoвлювання, щo мiстять 
алюзiю, мають другий план.  

Мета вживання алюзiї звoдиться дo збагачення прoстoгo вислoвлювання i всьoгo твoру певними 
фoнoвими знаннями та дoсвiдoм [2]. Алюзiя є стилiстичним прийoмoм ритoричнoгo пiдсилення мoви, 
своєрідним засoбoм увиразнення, а такoж вiдoбражає у свoєму змiстi лiнгвoкультурний дoсвiд автoра, щo є 
невiд’ємнoю рисoю газетнo-публiцистичнoгo дискурсу. Ця стилістична фігура збагачує значення, активує 
нашу уяву, дoзвoляє знахoдити зв’язки між поняттями й рoзпiзнавати ціль автора. Наприклад, заголовок 
«What you can do for your country» [8] має на меті викликати в пам’яті читачів слова з інавгураційної промови 
Дж. Кеннеді “Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country”. Таким чином, 
алюзія реалізує певне приховане спонукання в статті про кризу народжуваності в Австралії. Алюзiя при 
цьoму виступає як екoнoмний інструмент для актуалiзацiї iстoрiї, лiтературнoї традицiї.  

За характерoм спiввiднoшення зi значенням алюзiї мoжна умoвнo рoздiлити на  кoнстатувальнi 
(кoнкретнo-деталiзуючi, антoнiмiчнi, спiввiднoснi, нoмiнативнi) та емoцiйнo-oцiннi (метафoричнi, iрoнiчнi), якi 
викликають пoзитивну, негативну абo нейтральну реакцiю вiд адресата [4]. Емoцiйнo-oцiннi алюзiї дoсить 
частo зустрiчаються у публiцистичних твoрах на пoлiтичнi та гoстрi сoцiальнi теми. Вoни мають великий 
пoтенцiал для реалiзацiї задуму автoра i виникнення передбачуванoї ним вiдпoвiднoї реакцiї на свiй 
стилiстичний прийoм.  

Слiд зазначити, щo на сучаснoму етапi кількість алюзiй, щo базуються на таких джерелах як 
кiнематoграф, телебачення i музика, зрoстає через пoпуляризацiю власне самих джерел. Такі алюзії 
поступово замінюють при цьoму кoлишнi, бiльш традицiйнi. Тoбтo, алюзiя мoже функцioнувати як засiб 
рoзширенoгo перенoсу властивoстей i якoстей не тiльки мiфoлoгiчних, бiблiйних, лiтературних i iстoричних 
персoнажiв i пoдiй, але i зi сфери сучаснoї культури, зокрема музики, мас-медiа тощо. 

Для проведення аналізу сучаснoгo англoмoвнoгo публiцистичнoгo дискурсу як пoля дoслiдження 
фенoменiв культури необхідно рoзглянути культурні знаки, які умoжливлюють збереження та трансляцiю 
культурнo-iстoричнoї iнфoрмацiї, що визначає цiннiснi oрiєнтири суспiльства та цим сприяє глибшoму 
рoзумiнню цiннiснoї картини свiту. В алюзiях, присутнiх у рiзних публіцистичних виданнях, відображено 
культурний кoмпoнент, який ґрунтується на oсoбистiснoму свiтoгляді автoра i фoнoвих знаннях читача-
адресата. [2] 

Oснoвними джерелами алюзивних пoсилань в англoмoвнiй перioдицi є худoжня лiтература, Бiблiя, 
мiфи, фразеoлoгiчнi oдиницi, тексти зi сфери масoвoї культури та iн. В англoмoвнiй публiцистицi в алюзiях 
дуже часто зустрiчаються пoсилання на пoлiтичнi гасла, вислoвлювання вiдoмих людей, пoдiї iстoрiї та 
сучаснoстi, традицiї i звичаї, твoри мистецтва та явища масoвoї культури, а такoж рiзнi стандартнi 
фoрмулювання, щo викoристoвуються в пoвсякденнoму життi. В сучаснiй англiйськiй пресi переважають 
алюзивнi антрoпoнiми й тoпoнiми з певним пoзитивним чи негативним асoцiативним змiстoм. Так, наприклад, 
в уривку “Florence Nightingale and Mahatma Ghandi tackled suffering and injustice with innovative approaches that 
pioneered change” [9] в ролі алюзії вжито загальновідомі імена Флоренс Найтінгейл та Махатма Ганді, що 
уособлюють концепт “добро”. Так, автор статті створив своєрідний імпліцитний заклик до наслідування. [5]. 

Iнкoли алюзiї в пресi є буквальним вiдтвoренням назви певних лiтературних твoрiв. Наприклад, алюзiя у 
загoлoвку «Gone with the Wind» [7] є назвoю вiдoмoгo рoману М. Мiтчелл. Oднак цей загoлoвoк не є прямoю 
назвoю лiтературнoгo твoру. Завдяки метафoричнoму вживанню в iншiй дискурсивнiй сферi, назву рoману 
автoр вжив для статтi, в якiй йдеться прo зменшення населення мiста Нoвий Oрлеан пiсля урагану “Катрiна” 
[5]. 

У публіцистиці також часто зустрічаються алюзивні посилання на відомих історичних осіб. Наприклад, 
заголовок «The Napoleon Complex» [6] містить алюзію з натяком на завойовника та імператора  Наполеона 
Бонапарта, хоча власне у самій статті йдеться про те, що десерт “Наполеон” стає все більшим за розміром 
завдяки новим прийомам шеф-кухарів. 

Виразнiсть та ефективнiсть алюзiй у публiцистичних текстах iз зверненням дo суспiльнo-культурнoгo 
життя країни дoслiджуються з тoчки зoру функцiї, яку викoнує алюзiя у вжитoму кoнтекстi, i адекватнoстi 
сприйняття її читачами. [3] 

Oтже, алюзiя є дiєвим засoбoм увиразнення мoвнoї iнфoрмацiї, культурнo маркoванoю oдиницею, щo 
насичена змiстoвнoю iнфoрмацiєю та викoнує важливу кoмунiкативнo-прагматичну рoль транслятoра 
культури. Багатим на алюзiї є, зoкрема, англoмoвний публiцистичний дискурс. Алюзiя у сучаснiй англiйськiй 
мoвi є мoделлю пoрoдження нoвих значень i викoнує смислoфoрмуючу функцiю [1]. Oднак правильне 
сприйняття англoмoвнoгo публiцистичнoгo пoвiдoмлення з алюзiями залежить вiд ступеня oсвiченoстi 
читачiв. Дуже частo пoсилання на рiзнoманiтнi явища сучаснoстi будуть зрoзумiлi в oснoвнoму тiльки 
представникам тiєї країни, де булo виданo дoслiджуване публіцистичне видання. I навпаки, вивчення 
oсoбливoстей вживань та функцiї явища алюзiї мoже надати дoслiдникам унiкальнi мoжливoстi для 
рoзширення свoїх сoцioкультурних знань [1].  

Вивчення алюзiї дає багатий i корисний матерiал для дoслiдження i порівняння тих чи iнших пoдiй i 
явищ i їх вiдoбраження у мoвi та культурi нацiї. Таким чином, можемо стверджувати, що алюзiя певним 
чином з’єднує пoпереднє з наступним, є своєрідним спoсобом звернення думки дo минулoгo, сприяє 
oсмисленню i категoризацiї знань прo свiт. Пoдальше поглиблене й всебічне дoслiдження прийoму алюзiї 
дoзвoлить глибше вивчити це лiнгвiстичне явище, детальнiше дoслiдити йoгo характеристики та функцiї, 
прагматичний пoтенцiал, а такoж кoгнiтивнi та культурoлoгiчнi аспекти. 
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Підготовка суднових механіків зі спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» та 
інженерних кадрів зі спеціальності «Суднові енергетичні установки та устаткування», конкурентоздатних на 
ринку праці, вимагає від майбутніх фахівців вільного володіння англійською мовою, зокрема спеціальною 
термінологією. Знання англійської мови для суднових механіків є однією з ключових фахових 
компетентностей згідно міжнародного законодавства, що повинно враховуватися у вищих навчальних 
закладах при їх підготовці [8]. Читання і розуміння та переклад наукової літератури, технічної документації є 
невід’ємною частиною обов’язків інженерів-проектувальників, в тому числі, при взаємодії з колегами зі 
структурних підрозділів з інших країн, що є розповсюдженою ситуацією в рамках глобального розподілу праці 
для суднобудівних компаній.  

Оскільки судно є досить складною технічною спорудою, для створення та експлуатації якої залучаються 
представники багатьох спеціальностей, актуальності набуває створення саме вузькоспеціалізованих 
термінологічних словників, корисних для представників різних напрямів, пов’язаних із експлуатацією, 
побудовою та ремонтом суден. Трубопровідні системи, що включають загальносуднові та системи суднових 
енергетичних установок, характеризуються різноманіттям номенклатури як самих систем, так і обладнання, 
що входить до їх складу [2, 5, 11].  

Слід відмітити, що на даний час є багато галузевих словників, що використовуються при перекладі 
текстів в суднобудуванні та морській справі, – політехнічні, машинобудівні, морські [1, 3, 7, 9].  Разом з тим, 
значна кількість варіантів перекладів термінів у таких словниках і відсутність контексту може призводити до 
виникнення помилок і двозначностей, особливо при використанні нефахівцями у тематиці (перекладачі і 
редактори з філологічною освітою).  

Це обумовлює вибір об’єкта дослідження – електронного термінологічного словника «Суднові 
трубопровідні системи», розрахованого на фахівців у галузі проектування та експлуатації суднових 
енергетичних установок, а також на перекладачів і редакторів, що працюють з письмовими перекладами у 
морській тематиці. 

Основною метою створення цього словника є зменшення часу та кількості ітерацій, необхідних для 
здійснення перекладу та редагування спеціальної літератури з тематики «Суднові трубопровідні системи», 
шляхом використання вузькоспеціалізованого термінологічного словника замість галузевих. 

Додатковими задачами, що ставляться для покращення якості та збільшення швидкості перекладу, є: 
зменшення часу на пошук найбільш точних еквівалентів технічних термінів, надання тлумачення (дефініції) 
термінів і наведення контексту використання в науково-технічній літературі або технічній документації. 

Термінологічний словник «Суднові трубопровідні системи», що розробляється, поєднує ознаки 
лінгвістичного та енциклопедичного словників. Він є перекладним, терміни наведяться трьома мовами 
(українською, російською й англійською). Інформацію планується впорядковувати та систематизувати за 
тематичним принципом відповідно до предметної області, тобто у вигляді ідеографічного словника 
(тезауруса). Додатково передбачаються алфавітні покажчики термінів на українській, російській та 
англійській мовах. Обсяг словника буде становити близько 500 термінів, включаючи як однослівні лексеми, 
так і терміносполуки від 2 до 4 слів, додатково планується включити схеми, креслення, рисунки. 

Врахування специфіки словника тезаурусного типу пов'язано з наступними вимогами [10]: 
– відбір лексичних засобів відповідно до предметної (тематичної) орієнтації;  
– організація і структурування термінологічної лексики з урахуванням логіко-понятійних зав’язків, 

існуючих в терміносистемі; 
– забезпечення декількох різних «точок доступу» до словникового складу мови, що дозволяють 

переходити як від слова до поняття, так і від поняття до слова; 



«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2017: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XIV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 
 

 

 
 

43 

– виділення ключової термінології галузі та її багаторівневе опис з включенням в масив словника 
глосарію; 

– створення енциклопедичної частини з метою включення контекстно зумовленої ресурсної текстової 
частини; 

– можливість вносити зміни і доповнювати навчальний матеріал. 
Словник-тезаурус, що розробляється, включає наступні структурні елементи: 
– класифікаційну схему, що ділить всю сукупність понять на великі понятійні зони (області) і системно 

впорядковує їх;  
– послідовне перерахування всіх понять (дескрипторів), що характеризують кожну понятійну зону; 
– алфавітний покажчик дескрипторів з адресами відповідних зон; 
– алфавітний покажчик слів з адресами відповідних дескрипторів. 
Корпус словника включає: 
– класифікаційну частину з логіко-семантичними структурами тем і підтем (рис. 1); 
– контекстуальну частину, представлену дефініціями провідних слів-понять тем (глосарій); 
– ідеографічну частину, в якій даються словникові понятійні статті провідних термінів (тезаурус); 
– енциклопедичну частину, представлену текстами і фрагментами текстів з основних розділів словника; 
– україно-російсько-англійській і англо-російсько-українській перекладні словники. 
Основними проблемами паперових словників є те, що чим більше їх обсяг, тим складніше ними 

користуватися, а також відсутність можливості швидкого редагування. Оскільки однією з основних задач 
роботи є зменшення часу на пошук точних еквівалентів технічних термінів, то словник реалізується у 
електронному вигляді. 

Перевагами такого рішення є [6]: 
– використання більшого обсягу лексикографічної інформації; 
– використання різних програм для полегшення праці лексикографа; 
– більш широкі можливості змісту словникової статті; 
– можливість показу словникових статей за різними критеріями; 
– використання різних лінгвістичних технологій (морфологічний і синтаксичний аналіз, повнотекстовий 

пошук, розпізнавання/синтез звуку, генерація тексту); 
– словник такого роду непотрібно видавати або перевидавати по мірі зміни інформації або в силу її 

старіння; 
– безперервна доступність всім потенційним користувачам (при наявності спеціалізованого 

електронного пристрою у вигляді стаціонарного комп'ютеру, ноутбуку, планшету чи смартфону і, при 
необхідності, доступу до інтернет-мережі). 

Функціональні вимоги до онлайн-словника визначаються, в першу чергу, потребами типових 
користувачів даного продукту, яких можна розділити на такі групи: 

– фахівці у галузі суднових трубопроводів (інженери-проектувальники, суднові механіки, студенти 
старших курсів профільних напрямів); 

– перекладачі та редактори науково-технічної літератури; 
– редактори та адміністратори цього онлайн-словника. 
 Стосовно до електронного формату словника важливими вимогами є: 
– «доступність інтерфейсу» – забезпечення зручності у використанні словника та естетичності в 

оформленні; 
– наявність навігаційної інформації, що допомагає користувачам легше орієнтуватися в словнику і 

швидше знаходити в ньому необхідну інформацію; 
– оборотність термінологічного словника, тобто наявність частин на різних мовах, які повинні бути 

симетричні [4]. 

 
Рис. 1. Інформаційна (логіко-семантична структура) словника (у вигляді сайту) 
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Основними потребами фахівців, які, в багатьох випадках, добре розуміються на спеціальності, але не 
достатньо володіють англійською мовою, є переклад термінів з англійської на українську/російську мови чи 
навпаки при читанні спеціальної літератури, або перевірки коректного перекладу термінів у технічній 
документації перекладачами (наприклад, у суднопроектній компанії перед передачею документів замовнику 
або підряднику).  

Для перекладачів і редакторів, що зазвичай досить добре знаються на англійській мові, але не є 
фахівцями у технічній галузі, більш важливим є пошук найбільш точного еквіваленту перекладу терміну, 
виходячи з контексту.  

Висновки. Відповідно до потреб типових користувачі можна сформулювати наступні функціональні 
вимоги до системи: 

– швидкий коректний пошук відповідних термінів української, російською та англійською мовами; 
– сортування інформації за алфавітом або за іншими критеріями; 
–  фільтрація за обраними критеріями; 
– авторизація та можливість створення власного кабінету користувача; 
– відбір і формування власного списку термінів з подальшим експортом у зручному форматі; 
– можливість задати питання укладачу словника чи запропонувати коректування з боку користувача. 
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ПЕДАГОГІЧНЕ КОЛЕСО ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ, 
МЕТОДІВ І НАВИЧОК ДЛЯ ОСВІТИ 21 СТОЛІТТЯ 

Мочалова Наталія Степанівна, 
старший викладач 

Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова 
 

У статті розглядається спосіб організації та вибору навчальних цілей, методів і навичок для 
навчального простору 21 століття у формі Падагогічного колеса (Padagogy Wheel, PW) розробленого на 
основі таксономії навчальних цілей Блума та моделі SAMR. Дається оцінка можливості та ефективності 
застосування PW в організації роботи викладача англійської мови.  

Ключові слова: Падагогічне колесо, таксономія Блума, викладання англійської мови, цифрові 
технології в навчанні.  

Сучасна освітf взагалі й мовна зокрема передбачає приведення цілей, прийомів та форм роботи у 
відповідність з епохою цифрової культури. «Покоління великого пальця» або «цифрові жителі» – так 
називають сучасну молодь, яка виросла в оточенні різноманітних гаджетів, які зараз стали невіддліьною 
частиною їхнього життя: завдяки їм молоді люди комунікують зі світом, навчаються, шукають інформацію та 
розваги, обирають способи самовираження та самоствердження. Викладачі різних предметів повинні 
враховувати ці тенденції й залучати сучасні технології на свій бік. 

Попри всю привабливість і повсюдність технологій, які дозволяють будувати компетенції й формувати 
навички 21 століття, особливість сучасних цифрових засобів та застосунків містить у собі небезпеку того, що, 
стоячи перед океаном можливостей, які вони пропонують, викладачі можуть піддатись спокусі й обирати цілі 
заняття відповідно до технологій, які вони опанували, або які доступні в конкретному навчальному 
середовищі. Однак, це хибна стратегія, тому що досягнення глобальних та короткотермінових (goals and 
objectives) цілей повинно завжди бути основою для визначення засобів і прийомів навчання.  

Застосування технологій у навчальному процесі має свої причини й цілі, а також низку переваг та 
недоліків. Так, конкретне використання технологій в навчанні може значно покращити, хоча й не 
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гарантовано, результати студентів, особливо тих, які мають деякі труднощі у спілкуванні, не 
опосередкованому технологіями. Формування навичок 21 століття (уміння співпрацювати, цифрова 
грамотність і подібні) теж значною мірою залежить від уміння працювати з різними технологіями й вчитись з 
їхньою допомогою. ДО того ж, технології, без сумніву, підвищують мотивацію студентів, Технології не повинні 
заміняти такі види роботи, які включають живе спілкування, навіть якщо вони дуже ефективні для співпраці у 
виконанні спільного завдання. Навчання, основане на переважному використанні комп’ютерних технологій 
швидко набирає популярності, однак досі в науковій літературі відсутні систематичні дослідження, 
присвячені багатоаспектному аналізу й оцінці результативності такого навчання у порівнянні з традиційним 
[8].  

Цілі навчання, визначені у Рекомендаціях Ради Європи з мовної освіти та навчальних програмах, які 
ґрунтуються на ній, передбачають формування ряду компетенцій, необхідних для здійснення ефективної 
комунікації іноземною мовою в рамках навчальної, професійної та побутової діяльності випускника [1]. 
Деталізація навчальних цілей стосовно конкретного заняття – важлива функція викладача іноземної мови, і 
допомогти поставити цілі й підібрати ефективні засоби навчання для окремого заняття може розроблена 
професором Університету Аделаїди в Австралії Алланом Керрінгтоном схема «Падагогічне колесо», в основі 
якої лежить таксономія навчальних цілей Бенджаміна Блума та модель SAMR для оцінки викладацьких 
стратегій, розроблена Р. Пуентедурою [9].  

Бенджамін Блум розробив свою таксономію у 1956 році, відтоді вона стала основним інструментом у 
структуруванні та розумінні процесу навчання. Ідея Блума полягала у тому, що для розуміння якогось 
поняття, необхідно пройти декілька етапів: знання (knowledge), осмислення (comprehension) та застосування 
(application). Ці три когнітивні процеси він назвав мисленнєвими навичками нижчого порядку (Lower Order 
Thinking Skills), за якими йшли ще три мисленнєві навички вищого порядку (Higher Order Thinking Skills): 
аналіз поняття (analysis), синтез (synthesis) та оцінка (evaluation) [2].  

У 1990 рр. таксономію Блума переглянули й внесли важливі зміни в саму ідею організації мисленнєвих 
категорій, замінивши іменники в їхніх назвах дієсловами й змінивши порядок. Так, до мисленнєвих навичок 
нижчого порядку віднесли запам’ятовування (remembering), розуміння (understanding), застосування 
(applying), а до вищого – аналізування (analyzing), оцінювання (evaluating) та генерування нового знання або 
творіння (creating). Відтак, викладачі отримали струнку систему, яка дозволяє класифікувати навчальні цілі, 
завдання та стандарти, оцінювати весь курс та визначати способи контролю [7].  

Втім, через об’єктивні причини (брак матеріалу в підручнику, обмеженість часу аудиторних занять, 
скорочення навчальних програм) викладачам рідко коли вдається піднятись вище рівня застосування й 
забезпечити на занятті з англійської мови роботу над розвитком навичок вищого порядку. Діджиталізаця 
навчання та метод ІКТ, пропущений через призму таксономії Блума, призвели до появи так званої цифрової 
таксономії Блума. Розроблені в ній принципи роботи на кожному з етапів таксономії у вигляді ключових 
дієслів на позначення основних видів діяльності [3] дозволяє підвищити навчальну компетенцію студентів, 
розвинути навички самостійної роботи й підвищити мотивацію до навчання. Однак, це потребує конкретизації 
цих видів діяльності на занятті та їхньої співвіднесеності із конкретними цифровими інструментами.  

Аналіз застосунків, наявних в системі Android та Apple, і зіставлення їх з ключовими дієсловами 
когнітивних категорій Блума дозволив розподілити їх за видами діяльності, які студенти можуть виконувати 
на занятті або дома в рамках сучасних методів навчання англійської мови, найчастіше це проектна робота 
(project work), проблемне навчання (problem-based learning), дистанційне навчання та деякі інші. Однак, 
використання застосунків у тому вигляді, в  якому вони запропоновані розробниками, часто не відповідає 
остаточним цілям навчання, а відтак, потрібна робота з адаптування їх до потреб конкретного навчального 
середовища.  

Із цим завданням викладачам дозволяє впоратись модель SAMR, яка передбачає 4 рівні роботи з 
технологіями в навчанні: Substitution (заміщення), Augmentation (розширення), Modification (модифікація), 
Redefinition (перевизначення). Ця модель – це спосіб проаналізувати вплив комп’ютерних технологій на 
навчання й викладання. Вона показує, крізь які етапи проходять користувачі освітніх технологій, поступово 
отримуючи більший досвід, упевненість та автономію у користуванні технологіями в процесі навчання й 
викладання. Завдяки цій схемі викладачі можуть оцінити відповідність технологій вимогам навчального 
процесу.  

Перші два етапи – заміщення й розширення – стосуються покращення наявних технологій, 
використовуваних у тому вигляді, в якому їх запропонували розробники, або з незначними функціональними 
покращеннями, а другі два – модифікація та перевизначення – передбачають трансформацію зі значними 
змінами та розробкою нових завдань та функцій. Як і рівні таксономії Блума, рівні моделі SAMR 
характеризуються рядом дієслів на позначення видів діяльності, які можна провадити з тими чи іншими 
застосунками [10].  Наприклад, виконуючи проект, студенти використають веб-браузер для пошуку 
інформації (заміщення), далі зроблять закладки й поділяться знахідками з іншими учасниками проектної 
групи (розширення), наступний крок – збереження й обробка інформації для цілей проекту (модифікація), і 
нарешті – створення проектного продукту, презентації, карт пам’яті тощо (перевизначення). Однією з переваг 
моделі SAMR є те, що викладачеві не обов’язково нести повну відповідальність за всі 4 етапи – іноді 
достатньо чітко визначити цілі й розробити форми контролю для кожного з них, а «цифрові мешканці» 
зможуть самостійно виконати «технічний» бік завдання.  

Падагогічне колесо (від поєднання англійських слів «pad» – планшетний комп’ютера та «pedagogy» – 
педагогіка) – це практичне втілення ідей, закладених в таксономії Блума й моделі SAMR, спрямоване на те, 
щоб допомогти викладачам систематично, логічно обмірковувати й визначати довгострокові цілі навчання й 
планувати його результати. Навчання в цифрову добу зазнає значних перетворень, вимагає перегляду цілей 
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та особливостей когнітивного розвитку студентів. Як зазначає сам автор Колеса, його можна застосувати до 
будь-чого – від загального планування навчальної програми до визначення цілей та розробки завдань для 
окремого заняття [4].  

Базовий принцип Колеса полягає в тому, що це педагогічний інструмент, який дозволяє визначати 
методи, засоби, форми роботи на занятті, оцінювати навчальні стратегії та, що найголовніше, визначати 
використання різноманітних застосунків та технологій у навчанні. Зараз практично кожен студент 
користується мобільним телефоном і різними застосунками у ньому. Падагогічне колесо дозволяє пов’язати 
ці застосунки із навчальними цілями, яким вони можуть послужити, й вплести їх в структуру заняття. Крім 
цього, Колесо має низку переваг, які роблять його унікальним та універсальним засобом для планування 
навчання. Розглянемо їх докладніше.  

Центральною метою будь-якої освітньої програми є характеристики випускника цієї програми – 
професійні, особистісні, громадянські та інші. Навчальні цілі повинні враховувати сучасні економічні реалії 
глобального світу, щоб забезпечити у студентів розвиток і формування необхідних для їхньої подальшої 
професійної діяльності компетенцій. Тому в самому центрі Колеса розміщені поняття «характеристики» й 
«уміння» випускника, покликані спонукати викладача постійно зосереджуватись на питанні: «Як саме 
діяльність на занятті розвиває ці характеристики й уміння?» [4]. 

Слідом за характеристиками й уміннями іде концепт «Мотивація». Навчальна діяльність, починаючи від 
розробки плану заняття до оцінювання результатів, повинна враховувати три аспекти: автономність, 
майстерність, мета, саме тоді навчання буде творити зміни.  

Таксономія Блума – як вказівник для постановки цілей і завдань для всього курсу та кожного окремого 
заняття – теж один з центральних принципів Колеса. Рух від мисленнєвих навичок нижчого порядку до 
мисленнєвих навичок вищого порядку дозволяє не лише планувати роботу, але й оцінювати прогрес та 
зосереджуватись на максимально практичному характері кожного заняття.  

Кожен рівень таксономії Блума в Колесі представлений низкою дієслів дії та видами діяльності, які 
служать готовими підказками для завдань і контролю засвоєння знань. Безпосередньо за ними частина 
кожного сектора таксономії заповнена іконками різних мобільних додатків, які відповідають цим рівням і за 
допомогою яких можна виконувати всі зазначені в них види діяльності.  

Зовнішній край колеса вміщує 4 рівні моделі SAMR, яка допомагає викладачам оцінити, наскільки 
навчання та викладання за допомогою цифрових технологій перевершує результати, яких можна досягти, 
використовуючи традиційні засоби та аналогові технології. Модель SAMR надзвичайно важлива для 
визначення того, як саме викладач і студенти будуть використовувати обрані для заняття технології [4]. До 
того ж, модель SAMR дозволяє поступово рухатись від навчання, в якому викладач виконує низку функцій 
при низькій навчальній автономії студента, до студентоцентрованого навчання, в  якому студент сам 
вирішує, яким чином використати, поєднати, переробити наявні технології для виконання творчого завдання.  

Розробник Падагогічного колеса, професор Керрінгтон, постійно удосконалює й розвиває своє творіння, 
а також залучає освітян з різних країн перекладати його їхніми мовами й ділитись результатами 
використання у їхній викладацькій практиці. Падагогічне колесо може бути як просто джерелом інформації 
про різні мобільні застосунки та види діяльності, які можна виконати з їхньою допомогою, так і потужним 
інструментом для реалізації навчального потенціалу цифрових технологій у світі, який вимагає набору якісно 
нових компетенцій, необхідних для ефективної навчально-професійної діяльності в 21 столітті.  
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Визначальною рисою будь-якого автора є своєрідний стиль його творів. Видатні творці протягом всієї 

творчої діяльності виробляли унікальний стиль. 
Поняття індивідуальний стиль автора є різностороннім та не до кінця визначеним, саме тому ця 

проблема є однією з основних у сфері лінгвостилістики. Як вважає Виноградов В. В., – це «система 
індивідуально-естетичного використання властивих даному періоду розвитку художньої літератури засобів 
словесного вираження» [1, с.85]. С. Я. Єрмоленко, як і багато інших сучасних мовознавців стверджує, що цей 
термін можна замінити іншим визначенням – «ідіолект»: «Індивідуальний стиль, або ідіолект, – сукупність 
мовно-виразових засобів, які виконують естетичну функцію і вирізняють мову окремого письменника з-поміж 
інших» [2, с.112]. Саме це і зображає роботу автора як нешаблонну, самобутню. Деякі дослідники 
ототожнюють поняття ідіолекту та ідіостилю. Наприклад, Левандовський визначає їх як «сукупність 
соціальних, територіальних, професійних і психофізіологічних мовних особливостей індивіда, які 
проступають на фонетичному, лексичному і лексико-стилістичному рівнях» [4, с.56].  

Дослідження індивідуального стилю автора дає змогу визначити часові атрибуції написання творів. 
Типові слова, діалекти, художні засоби, які вживає письменник, часто знайомлять нас із місцем його 
народження чи мешкання, з побутом тої чи тої території, звичаями і традиціями, духовним і культурним 
надбанням. Індивідуальність митця є ознакою його внутрішньої свободи вибору, способом вираження думок, 
особистих поглядів на світ та своєрідних відчуттів, бачень, різноманітних подій, явищ і поведінки людей. На 
формування індивідуального стилю автора впливають також політичні рухи, тенденції розвитку літератури, 
певний колорит. Авторську унікальність можна виявити за допомогою структури творів, основної тематики. 
Вироблений стиль демонструє спроби митця знайти самого себе, пошуки чогось нового, бажання донести до 
читачів певні ідеї. За допомогою статистичного аналізу можна прослідкувати особливості творчої діяльності 
автора, дослідити частотність граматичних і лексичних одиниць, визначити стиль і жанр, у яких працює 
письменник. 

Мета: за допомогою статистичного аналізу виявити особливості індивідуального стилю Романа 
Іваничука. 

Предмет: дослідження частотності появи словоформ у реченні та визначення кількісного розподілу 
речень за абзацами. 

Об’єкт: повісті Романа Іваничука «Соло на флейті», «Лісова повість», «Неспокутне». 
У таблицях нижче вказано інформацію про кількість речень, вжитих у абзацах та частотність появи 

словоформ. Статистичні дані отримали за допомогою програми, яку написали на основі мови Python. 
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Таблиця 1. Кількісний розподіл речень за абзацами у творі «Соло на флейті» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблиця 2. Кількісний розподіл словоформ за реченнями у творі «Соло на флейті» 
Інтервал Кількість Інтервал Кількість 
 абсолютна відносна  абсолютна відносна 
 1–3 5 0,0442 31–33 2 0,0177 

 4–6 18 0,1593 34–36 2 0,0177 

 7–9 10 0,0885 37–39 5 0,0442 

10–12 7 0,0619 40–42 1 0,0088 

13–15 5 0,0442 43–45 1 0,0088 

16–18 5 0,0442 46–48 3 0,0265 

19–21 7 0,0619 55–57 1 0,0088 

22–24 7 0,0619 58–60 3 0,0265 

25–27 4 0,0354 > 60 25 0,2212 

28–30 2 0,0177    

 
Таблиця 3. Кількісний розподіл речень за абзацами у творі «Лісова повість» 

Речень у абзаці Кількість 
 абсолютна відносна 

1 45 0,4737 

2 34 0,3579 

3 13 0,1368 

4 3 0,0316 

 
Таблиця 4. Кількісний розподіл словоформ за реченнями у творі «Лісова повість» 

Інтервал Кількість Інтервал Кількість 
 абсолютна відносна  абсолютна відносна 
 1–3 2 0,0122 34–36 7 0,0427 

 4–6 5 0,0305 37–39 4 0,0244 

10–12 6 0,0366 40–42 9 0,0549 

13–15 5 0,0305 43–45 7 0,0427 

16–18 7 0,0427 46–48 6 0,0366 

19–21 9 0,0549 49–51 8 0,0488 

22–24 10 0,061 52–54 4 0,0244 

25–27 10 0,061 55–57 2 0,0122 

28–30 8 0,0488 58–60 3 0,0183 

31–33 12 0,0732 > 60 40 0,2439 

 
 
 

Речень у абзаці Кількість 
 абсолютна відносна 

1 39 0,5821 

2 21 0,3134 

3 3 0,0448 

5 3 0,0448 

8 1 0,0149 
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Таблиця 5. Кількісний розподіл речень за абзацами у творі «Неспокутне» 
Речень у абзаці Кількість 

 абсолютна відносна 
1 45 0,4891 

2 24 0,2609 

3 17 0,1848 

4 3 0,0326 

5 2 0,0217 

7 1 0,0109 

 
Таблиця 6. Кількісний розподіл словоформ за реченням у повісті «Неспокутне» 

Інтервал Кількість Інтервал Кількість 
 абсолютна відносна  абсолютна відносна 
 1–3 7 0,0405 34–36 10 0,0578 

 4–6 17 0,0983 37–39 8 0,0462 

 7–9 12 0,0694 40–42 5 0,0289 

10–12 9 0,052 43–45 10 0,0578 

13–15 13 0,0751 46–48 4 0,0231 

16–18 6 0,0347 49–51 4 0,0231 

19–21 13 0,0751 52–54 5 0,0289 

22–24 9 0,052 55–57 2 0,0116 

25–27 8 0,0462 58–60 1 0,0058 

28–30 8 0,0462 > 60 17 0,0983 

31–33 5 0,0289    

 
Отже, індивідуальний стиль автора кожен з вчених тлумачить по-своєму, але на основі численних 

досліджень можна зробити висновок, що це унікальний «почерк» кожного письменника, своєрідний вияв 
творчості, прояв манери написання та прагнення втілити певні думки.  

Відповідно до результатів статистичного аналізу, можна побачити, що у всіх трьох повістях Р. Іваничука 
більшість абзаців складаються з одного речення. Також у великій кількості речень автор вживає по 60 і 
більше слів. Така тенденція свідчить  про стиль, властивий письменнику. 

Список використаної літератури: 
1. Виноградов В. В. О языке художественной литературы / В. В. Виноградов. – М. : Гослитиздат, 1959. – 654 
с. 
2. Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови) / С. Я. Єрмоленко. – К.: 
Довіра, 1999. – 304 с.  
3. Іваничук Р. І земля, і зело, і пісня : короткі повісті / Р. Іваничук. – Львів : Срібне слово, 2006. – 160 с. 
4. Lewandowski T. Linguistisches Wörterbuch / T. Lewandowski. – Heidelberg; Wiesbaden: Quelle Meyer, 1994. – 
584 S. 
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Військовий конфлікт, що розпочався у 2014 році, покликав до життя нові, специфічні оніми – позивні 
військовослужбовців, які за досить короткий проміжок часу органічно увійшли в систему неофіційного 
антропонімікону. 

Мета нашого дослідження – розкрити змістове наповнення такого феномену, як позивні українських 
воїнів-захисників. 

Об’єкт нашого вивчення – український антропонімікон.  
Предмет – мовна сутність позивних бійців та їх особливості як одиниць військового дискурсу.  
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Передбачається виконання таких завдань: з’ясувати мовний статус лексем, що позначають позивні 
українських воїнів; визначити й схарактеризувати їх ознаки; розкрити функції, які виконують позивні. 

Фактичним матеріалом для нашого спостереження послугували позивні, зафіксовані у ЗМІ. 
Позивні, їх лексичну базу творення досліджували такі вчені, як Л. Кравченко, Л. Підкуймуха, 

Н. Шульська, Р. Яцків. 
У вітчизняній ономастиці важливим питанням є визначення та лінгвістичний статус позивних. На думку 

науковців, позивні – це «невіддільний компонент військової особової номінації, який має давню традицію 
використання», «антропоніми порівняно вузької сфери вживання» [5, с. 342–343], «цілком нове явище у 
нашому антропоніміконі» [2, с. 263], «новий клас антропонімів, специфічні, а найголовніше живі оніми» [1, с. 
80]. 

Під терміном позивний розуміємо прибране (вигадане) особове іменування, яке використовується у 
невеликих колективах людей, пов’язаних із військовою сферою, замість справжнього імені та прізвища з 
метою їх «маскування» із певною професійною ціллю та задля особистої безпеки, а також для швидкого 
розпізнавання певної особи і полегшення спілкування у процесі мовної комунікації. 

Врахувавши попередній досвід комплексного дослідження українських псевдонімів [3], пропонуємо такі 
визначальні ознаки позивних: 1) вторинність назви; 2) особливе призначення – маскування справжнього 
імені; 3) інформативність; 4) наявність мотивації; 5) закритий характер; 6) можливість вживання в офіційних 
ситуаціях; 7) функціонування в документах внутрішнього вжитку; 8) здатність набувати певної конотації; 9) 
можуть бути як самоназвами, так і надаватися з боку оточення; 10) не успадковуються; 11) наявність у однієї 
людини одного або кількох позивних; 12) динамічність; 13) багатофункціональність. 

За своїми функціональними особливостями позивні українських воїнів-захисників дотичні до псевдонімів 
учасників національно-визвольних змагань – вояків ОУН та УПА. Основними функціями позивних є: 
номінативна, яка полягає в тому, що за допомогою позивного називається особа; езотерична – полягає у 
«маскуванні» справжнього імені; диференційна – визначає ту чи іншу особу, відрізняючи її від інших; 
характеристична – полягає у тому, що номінація особи відбувається за певною характерною ознакою, яка 
властива саме цій особі. Серед другорядних виокремлюємо такі функції: інформативну, яка полягає у тому, 
що досить часто позивне ім’я несе у собі певну додаткову інформацію про носія, про його місце проживання, 
рід діяльності, етнічну приналежність тощо; експресивну та емоційну функції – за допомогою позивних 
увиразнюють фізичні, психологічні, інтелектуальні якості людини, показують її світогляд, уподобання та 
звички. 

Сферою побутування позивних імен є військовий колектив, у якому існує своє професійне спілкування 
та поза межами якого ці назви не завжди можуть бути зрозумілими. Отже, військовослужбовці, які 
перебувають у такому середовищі, є учасниками військового дискурсу (дискурс – «замкнена комунікативна 
ситуація, складниками якої є комуніканти й текст як знаковий посередник, зумовлена різними чинниками, що 
опосередкують спілкування й розуміння (соціокультурними, культурними, етнічними і т. ін.)» [4, с. 119]), а 
позивні – його складниками. Нерідко позивні виходять за межі професійного спілкування та зустрічаються у 
ЗМІ, у мові художніх творів. 

Позивні військовослужбовців виявляють ряд спільних і відмінних ознак з іншими видами антропонімів. 
Передусім позивні за своїми особливостями близькі: 1) до псевдонімів, зокрема до псевдонімів учасників 
національно-визвольних змагань – вояків ОУН та УПА, адже мають подібні ознаки та функції, серед яких 
найважливішою є – «маскування» справжнього найменування; 2) до індивідуальних прізвиськ, бо вони 
факультативні та є засобом вторинної номінації, наділені інформативністю та юридично не успадковуються. 
Також позивні мають єдину спільну властивість з офіційними іменуваннями – можливість функціонування 
назви в документах внутрішнього вжитку.  

Хоч позивні мають багато спільного з іншими видами антропонімів, та є й диференційні  ознаки, що 
дозволяють вважати їх окремим класом антропонімів: 1) на відміну від псевдонімів, позивними учасників АТО 
частіше стають слова іншомовного походження, які активно побутують у нашому мовленні, та окремі 
росіянізми; 2) у порівнянні з прізвиськами позивний має особливе призначення – приховати справжнє ім’я, а 
також позивний використовується лише у військовій сфері і частіше є результатом самоіменування, на 
відміну від прізвиськ та офіційних іменувань, які надаються з боку оточення; 3) на відміну від офіційних 
іменувань, позивний є факультативною назвою, а також позивних може бути у однієї людини декілька, коли ж 
ім’я у людини може бути лише одне. 

Отже, позивні військовослужбовців є специфічними, індивідуальними, ексклюзивними онімами. Вони 
мають багато спільного з іншими видами антропонімів, проте виявляють й відмінні риси, що дозволяє їх 
вважати окремим класом власних назв. За своєю суттю вони найближчі до псевдонімів учасників 
національно-визвольних змагань – вояків ОУН та УПА. Позивні глибоко закорінені в українську історію, 
культуру, мовний простір і здатні до подальшого розвитку. Вони органічно увійшли в систему сучасного 
українського антропонімікону, вносячи в неї нові тенденції та відображаючи сучасний соціум. 

Перспективу дослідження вбачаємо у вивченні особливостей творення позивних українських воїнів.  
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Дослідження спрямоване на аналіз синтаксичної та семантичної сполучуваності прикметників на 
позначення простору у системах української, англійської та німецької мов. Актуальність дослідження полягає 
у недостатній кількості наявного наукового матеріалу стосовно сполучуваності прикметників для подальшого 
опрацювання комп’ютерними перекладацькими програмами та застосування у створенні корпусів мов. 

Об’єктом дослідження є прикметники простору та елементи, що їх оточують. Предметом дослідження є 
пошук спільних та відмінних характеристик у формуванні сполучуваності з прикметниками простору в 
українській, англійській та німецькій мовах. Мета дослідження полягає у пошуку відповідників до 
прикметників простору у трьох мовах, вивченні їхньої сполучуваності та виокремленні спільних та відмінних 
рис у межах дистрибутивного аналізу.  

Як зазначає З. С. Харріс, дистрибутивний аналіз виступає особливою частиною дослідження, що 
стосується не мовленнєвої діяльності, а виділення ознак мови [5, с. 210]. Дистрибуція властива одиницям 
усіх мовних рівнів і визначається як здатність мовних одиниць вступати у взаємозв’язки з одиницями 
власного (та рідше вищого) рівня для виконання певних номінативних і комунікативних завдань. Такі 
виокремлення рис полягають у дистрибутивних відношеннях досліджуваної мови – повторюваності цих ознак 
відносно одна одної в межах висловлювання [5, с. 209]. Традиційно вирізняють лексичну та семантичну 
дистрибуції. 

Дистрибуція – це сума всіх оточень, в яких зустрічається той чи інший мовний елемент, тобто сума всіх 
можливих позицій елемента відносно інших елементів того ж рівня, його сполучуваність [2]. Для 
впорядкування опису сполучуваності в дистрибутивному аналізі використовують літери для позначення 
класів слів, з яких утворюються дистрибутивні формули [7]. Зокрема, N – іменник/займенник, V – дієслово, 
Adj – прикметник, Adv – прислівник, Pr - прийменник,  наприклад: Юля.. ввійшла в простору кімнату з 
фікусами в кутках (просторий + N); The accomodation was spacious and comfortable (V + spacious); Der Schrank 
ist sehr geräumig (Adv + geräumig). 

У лексичному ракурсі розглядається специфіка сполучуваності лексичних одиниць з тотожними або 
близькими значеннями, а при семантичній дистрибуції реалізуються різні поєднання в словосполученнях. 
О. І. Смирницький підкреслює, що дистрибуція лексем проявляється та існує завдяки лексико-семантичним 
зв’язкам між лексемами. Окремі слова можуть зв’язуватися за смислом. І така дистрибуція лексем за 
смислом можлива лише завдяки тому, що у нашій свідомості відображаються зв’язки та відношення між 
зазначеними предметами та явищами реального світу [6, с. 115]. 

Оскільки об’єктом дослідження є сполучуваність прикметників на позначення простору в українській, 
англійській та німецькій мовах, то варто детальніше взяти до уваги частину мови – прикметник, та 
виокремити групу просторових прикметників  і знайти їх відповідники в обраних мовах. Під час аналізу 
проблеми відображення реального простору в мові важливі такі властивості простору, як: простір 
матеріальний; простір тривимірний; простір – суттєве протиставлення вертикальності та горизонтальності; 
простір – це суттєве протиставлення об’єму та площини. 

Коли ми говоримо про просторові відношення, маємо на увазі ті семантичні відношення, які 
передаються мовою та які вказують на те, як розміщені в просторі предмети та явища стосовно один до 
одного тощо. У функції означення простір означає: космічний, просторовий, що стосується простору, 
закритий, позбавлений простору, безмежний, нескінченний, просторий, широкий, місткий, всеосяжний, 
всеохоплюючий, тривалий. 

Для дослідження було проаналізовано вибірку англомовних прикметників на позначення простору, 
подано їх українські та німецькі відповідники, та класифіковано з точки зору лексико-семантичних полів, які 
являють собою сукупність парадигматично пов’язаних лексичних одиниць, що об’єднані спільністю змісту 
(іноді й спільністю формальних показників) і відображають поняттєву, предметну чи функціональну 
подібність позначуваних явищ [3, с. 211; 4, с. 265]. У результаті групування та класифікації було виокремлено 
7 лексико-семантичних груп просторових прикметників [1]: 

1) Лексико-семантична група 1 – прикметники, що позначають напрямок/рух: circular (круговий, 
kreisförmig); directional (спрямований, gerichtet); downward (спадний, rückläufig); east (східний, östlich); forward 
(передовий, vordere); northern (північний, nördlich); pathless (бездоріжний, weglos); rambling (безладний, 
weitläufig); swift (швидкий, schnell); upstream (проти течії, stromaufwärts). 
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2) Лексико-семантична група 2 – прикметники, що означають «просторовий, що стосуєтьсятпростору»: 
blank (порожній, leer); bulky (громіздкий, sperrig); commodious (просторий, geräumig); cramped (стиснутий, 
eng); intergalactic (міжгалактичний, intergalaktisch); spatial (просторовий, räumlich).  

3) Лексико-семантична група 3 – прикметники, що означають «віддалений, що стосується відстані»: 
distant (далекий, entfernt); extended (розширений, erweitert); far (далекий, weit); furthermost (найдальший, am 
weitesten entfernt); lofty (величний, erhaben); remote (віддалений, entfernt). 

4) Лексико-семантична група 4 – прикметники, що стосуються місцезнаходження: below (внизу, unten); 
beneath (внизу, unten); coincident (відповідний, übereinstimmend); recessed (вбудований, eingebaut); situated 
(розташований, gelegen). 

5) Лексико-семантична група 5 – прикметники, що означають «великий»: ample (місткий, geräumig); 
immense (величезний, immens); large (великий, groß); vast (неосягненний, riesig). 

6) Лексико-семантична група 6 – прикметники, що означають «безмежний, нескінчений»: boundless 
(безмежний, grenzenlos); endless (нескінченний, endlos); infinite (неосяжний, unendlich). 

7) Лексико-семантична група 7 – прикметники, що означають «широкий»: broad (широкий, breit); 
sprawling (розтягнений, ausgedehnt); wide (широкий, weit). 

Для кожної мови характерна вибірковість у сполучуваності слів, тому нерідко та сама ситуація в 
залежності від ключового слова оформляється через різну сполучуваність. З другого боку, у мові нерідко 
зустрічаємося з випадками, коли поєднуються слова, які, здавалося б, позначають непоєднувані поняття. 
Саме сполучення слів, які зумовлені власне мовними причинами, найбільшою мірою характеризують 
специфіку тієї чи іншої мови, створюють труднощі при перекладі з мови на мову, змушують підбирати 
еквіваленти не до окремих слів, а до виразів. Нарешті, сполучуваність слів деякою мірою визначається 
граматичними особливостями мови. Навіть у близькоспоріднених українській та російській мовах при 
наявності значної кількості спільних слів є чимало відмінностей у їх сполучуваності, неврахування яких 
призводить до помилок у слововживанні. 
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Кожна мова має своєрідну структуру, власні норми, неповторну історію. Так, зокрема, в кожній мові є 
специфічні звуки, морфеми, слова, синтаксичні конструкції. Окремі мови різняться ступенем унормованості, 
стилістичною диференціацією мовних засобів, багатством словника тощо, що зумовлено різними 
історичними й суспільними чинниками.  

Для вивчення лінгвістичних дисциплін фахової підготовки філологів, а також для здійснення прикладних 
і теоретичних досліджень певної тематики може виникати потреба в інформації про основні класифікаційні 
характеристики як окремих, так і значного за обсягом масиву мов. Пошуки такої інформації виявляють 
розбіжності у визначені генеалогічних характеристик і обмеженість або навіть відсутність структурно-
типологічних характеристик. Крім цього, як студенти, так і дослідники натрапляють на певні незручності, 
зумовлені тим, що генеалогічні та структурно-типологічні характеристики треба виявляти за різними 
джерелами для кожної мови окремо. Описана ситуація свідчить про необхідність оптимізувати навчальну і 
дослідницьку працю, виконання якої пов’язане з оперуванням інформацією про основні класифікаційні 
характеристики як окремих, так і значного за обсягом масиву мов. У цій роботі плануємо зосередити увагу на 
генеалогічних та структурно-типологічних характеристиках мов Європи. 

Актуальність роботи полягає в тому, щоб зосередити інформацію про мови Європи,  їх генеалогічні та 
структурно-типологічні характеристики в одному джерелі – електронному навчальному довіднику «Мови 
Європи: генеалогічні та структурно-типологічні характеристики», для того, щоб уникнути помилок у 
визначенні певних характеристик мов. 

Об'єктом дослідження є мови Європи. 
Предмет дослідження – генеалогічні та структурно-типологічні характеристики мов Європи. 
Метою роботи є розробка електронного навчального довідника «Мови Європи: генеалогічні та 

структурно-типологічні характеристики».  
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Для досягнення мети роботи потрібно вирішити такі основні завдання: 
–  визначити сучасні засади генеалогічних та структурно-типологічних характеристик мов; 
– описати генеалогічні та структурно-типологічні характеристики мов Європи; 
– визначити методологію укладання електронного навчального довідника «Мови Європи: генеалогічні та 

структурно-типологічні характеристики»; 
– укласти електронний навчальний довідник «Мови Європи: генеалогічні та структурно-типологічні 

характеристики». 
Електронний навчальний довідник «Мови Європи: генеалогічні та структурно-типологічні 

характеристики» включатиме генеалогічні, структурно-типологічні та географічні характеристики мов Європи.  
До  електронного навчального довідника «Мови Європи: генеалогічні та структурно-типологічні 

характеристики» будуть включатися всі мови Європи, мови корінних етносів та мови представників, які є 
громадянами тієї чи іншої країни. 

В електронному навчальному довіднику «Мови Європи: генеалогічні та структурно-типологічні 
характеристики» Ви зможете легко знайти потрібну інформацію за такими критеріями: 

• за країнами (всі мови,які використовуються на території тієї чи іншої країни); 
• за мовами; 
• за генеалогічними характеристиками тієї чи іншої мови; 
• за структурно-типологічними характеристиками тієї чи іншої мови. 
Під час роботи було встановлено, що генеалогічні характеристики мов будуть визначатися за 

належністю певної мови до конкретної мовної сім’ї, групи і підгрупи. Але ми наштовхнулися на деякі 
суперечності, наприклад, при визначенні належності мови до мовної сім’ї або макросім’ї. 

Мовна макросім’я – об’єднання певних мовних сімей за наявністю спільних генеалогічних 
реконструйованих або гіпотетичних рис. 

Мовна сім’я – одиниця класифікації народів (етносів) за ознакою мовної спорідненості – загального 
походження їхніх мов від певної прамови. 

Виокремлення макросімей, а точніше об’єднання деяких мовних сімей в одну макросім’ю, пояснюється 
тим, що між мовами, що визнавалися неспорідненими, були виявлені деякі спільні риси, які не могли 
пояснюватися іншими причинами, крім спільного походження. Такі факти дозволили говорити про існування 
раніших прамов, існування яких передувало появі тих прамов, від яких ведуть походження мови мовних 
сімей. [2, с. 53] 

Але одна і та ж множинність споріднених мов може називатись як макросім’єю, так і сім’єю (уральська 
макросім’я / сім’я).  

Мовна спорідненість – це загальна властивість двох або кількох мов, що полягає в тому, що їх 
споконвічні мінімальні значущі елементи (кореневі морфеми і афікси) знаходяться в строго визначених 
відповідностях, що відображають регулярний характер звукових перетворень матеріального фонду, який 
походить від спільного джерела – прамови. Група споріднених мов становить сім'ю. Обсяг поняття сім'ї в 
термінологічної практиці мінливий. Одне і те ж об'єднання споріднених мов може називатись як групою, так і 
сім'єю. [4, с. 331 - 332] 

Наприклад, українська, російська та білоруська мови входять до слов'янської групи індоєвропейської 
сім'ї мов, що включає також західнослов’янські (чеська, польська та інші) та південнослов'янські (болгарська, 
сербсько-хорватська і інші) групи мов. Мови цих груп пов'язані закономірними звуковими (фонетичними) 
відповідниками. Наприклад, укр.“ворона”,болг. “вран”, пол. “wrona”. [5, с. 94] 

У цій роботі ми будемо говорити саме про мовні сім’ї, тому що перед нами стоїть задача дослідити 
характеристики мов Європи, а не мовних сімей в Європі. 

Також ми натрапили на проблему термінологічних розбіжностей при визначенні певних мов, як 
наприклад, румунська і молдовська, сербська і хорватська. 

Питання про те чи існує молдовська мова, продовжує викликати жваві суперечки. Міністр закордонних 
справ Румунії Андрей Марга заявляє, що між молдовською та румунською мовами немає жодної різниці, що 
існує тільки одна мова – румунська. [3] Але в Конституції Республіки Молдова державною мовою є 
молдовська.  

В такому випадку ми повинні дотримуватися того, що румунська та молдовська мови – це дві різні мови. 
Така ж проблема спостерігається з сербською та хорватською мовами. Ця проблема має як політично-

історичні, так і лінгвістичні засади. Для Сербії та Хорватії це питання є принциповим. Тому у довіднику ми 
розмежовуємо сербську та хорватську мови.  

Визначаючи структурно-типологічні характеристики мов, ми перш за все застосовуємо поняття "тип 
мови" та "тип у мові". Вони є одними з основних у лінгвістичній типології.  

Тип мови – спільне, що притаманне групі мов, характерне для всіх мов цієї групи і відрізняє її від інших 
груп. [1, с.7] 

Ми будемо розглядати типи мов за морфологічною класифікацією: аморфні, аглютинативні, флективні 
та полісинтетичні тип мов. 

Під типом у мові розуміють мовні ознаки, які не є основними для певної мови, але які утворюють стійку 
сукупність. [1, с.8] 

В одній мові можуть виявлятися кілька типів у мові. Тип мови, в такому випадку, визначається за 
домінуючим типом у мові.  

У довіднику ми подаємо інформацію про тип мови та наводимо перелік інших типів у мові, які у ній 
трапляються. 
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Отже, електронний навчальний довідник «Мови Європи: генеалогічні та структурно-типологічні 
характеристики» є першою спробою дати системну генеалогічну та структурно-типологічну характеристики 
про мови, які функціонують на Європейському континенті. 

У випадках суперечливих характеристик, ми подаємо всі можливі варіанти цих характеристик конкретної 
мови. 

Застосування довідника необхідне при вивченні дисципліни "Вступ до мовознавства", а також у будь-
яких інших випадках, коли виникає потреба визначити спільні та відмінні ознаки мови генеалогічного та 
структурно-типологічного змісту. 
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Сьогодні є актуальним дослідження фемінітивів (назв осіб жіночої статі) на рівні окремих текстів — їх 

словотвірних, семантичних, функціональних та інших особливостей не тільки у творах української 
літератури, а й у мові сучасних ЗМІ. Надзвичайно важливим у поширенні або подоланні гендерних 
стереотипів на сьогодні є засоби масової інформації, які в сучасному суспільстві стали частиною системи 
соціалізації юного покоління та дорослих. ЗМІ відіграють важливу роль у формуванні суспільної думки, 
задають певні життєві стандарти, впливають на створення образів сучасних чоловіків і жінок та значною 
мірою формують наші стереотипи стосовно статей.  

На матеріалі української мови питання  досліджували Н. Ф. Клименко [5],  
Т. А. Космеда [7], О. О. Тараненко [9] та інші науковці. Концептуально важливі положення щодо 

продукування фемінітивів з'ясовано І. І. Коваликом [6]. Словотвір і семантику загальних жіночих особових 
номінацій в українській мові XVI — XVII ст. вивчала М. П. Брус [2]. І. І. Фекета проаналізував способи 
творення назв осіб жіночого роду (морфологічні, морфолого-синтаксичний та ін.) в українській мові XX ст. та 
здійснив їх детальну класифікацію за лексико-семантичними розрядами [10].  

На думку Л. О. Ставицької [8], сучасна лінгвістика переживає своєрідне піднесення, а тому потрібно 
говорити про накопичені ідеї, напрями пошуків та експериментів, маючи на увазі становлення української 
гендерної лінгвістики. 

Більшість іменників сучасної української мови — назв осіб жіночої статі — мають  парні утворення з 
іменниками чоловічого роду. Назви осіб жіночої статі без паралельних відповідників чоловічого роду 
зустрічаються рідко. Для групи назв осіб за родом діяльності звичайним є вживання назв чоловічого роду на 
означення осіб жіночої статі. Утворенню іменників жіночого роду сприяють зовнішні чинники,  позалінгвістичні 
фактори, до яких належать суспільні зрушення та зміни у стосунках між людьми. 

Мета нашого  дослідження — довести, що деривація фемінітивів є однією з важливих ознак розвитку 
сучасного українського словотворення. 

Гендерний словотвір у радянські часи перебував під потужним диктатом штучно визначених і силоміць 
нав’язаних жорстких правил. Вони обмежували як використання готових словотвірних фемінітивів (кравчиня, 
лікар¬ка, майстриня), так і творення нових, що призвело до масового спустошення іменникових парадигм 
(від значної кількості тогочасних назв чоловіків не утворено жіночих найменувань).  

За останні п’ять років в українській мові значно збільшилася кількість лексем на позначення осіб жіночої 
статі. На появу нових фемінітивів впливають і різні соціальні, політичні або історичні події. Так, наприклад, 
події на Сході України спричинили актуалізацію низки нових фемінітивів на взірець: волонтерка, 
кулеметниця, мінометниця, снайперка та ін. 

У результаті аналізу зібраного матеріалу ми з’ясували, що фемінітиви активно творяться в сучасній 
українській мові такими способами словотворення, як суфіксальний, словоскладання та субстантивація. 

Матеріал нашого дослідження показав, що найбільш продуктивний спосіб творення назв осіб жіночої 
статі — суфіксальний. Засобами їх творення виступають 6 суфіксів та їх похідні: к(а), -енк(а) (абітурієнтка, 
бізнесменка, блогерка, вегетаріанка, водійка, губернаторка, депутатка, кредиторка, максималістка, 
менеджерка, меценатка, спонсорка, спікерка); -иц(я), -ниц(я) (мисливиця, музейниця, піарниця, 
шанувальниця); -ин(я) (блогериня, борчиня, майстриня, педагогиня, політологиня, психологиня, фахівчиня); -
ш(а) (банкірша, брокерша, інспекторша, репортерша). Також у цьому процесі беруть участь запозичені 
суфікси  -ес(а), -ис(а) (адвокатеса, клоунеса, критикеса, політеса, фотографеса, лектриса). 
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Словоскладання — це один з найпродуктивніших способів творення слів у мові друкованих ЗМІ Цим 
способом активно творяться такі фемінітиви: подруга-білявка, дочка-ангел, жінка-депутат, жінка-політолог, 
письменниця-постмодерністка, поетеса-мама, секс-рабиня, студентка-відмінниця. 

У сучасній лінгвістичній літературі субстантивація розглядається як окремий спосіб творення слів, що 
полягає в трансформації різних частин мови в іменники без змін їх зовнішньої форми, але зі зміною їх 
значення і граматичних ознак [3, с. 8]. Словотвірною базою для них виступали переважно прикметники 
(дурна, молода, неповнолітня, нещасна, сліпа, стара, хвора). 

Отже, ми можемо простежити процес фемінізації в сучасній українській мові, що пов’язаний з активною 
діяльністю жінок у суспільному житті України, підвищенням їхнього соціального статусу. Л. Н. Босаківська 
зазначає: «Мовна тенденція називати жінку окремим словом отримала великі можливості для реалізації тих 
словотворчих ресурсів, що були вже введені у сферу потенційної здатності словотвору. Внаслідок цього 
група імен за видом діяльності з нечисленної перетворилася в об'ємне коло словотвірних кореляцій, 
відобразивши шляхом номінації зміни явищ реального світу» [1, с. 75]. 

Захисники й прихильники обов’язковості та питомості для української мо¬ви процесу словотвірної 
фемінізації вважають, що українська мова невичерпна, універсальна і водночас унікальна за своїми 
словотвірними можливостями. Тому проблеми фемінітивів, визначення їх місця і значущості в суспільстві 
може повністю задовольнити дериваційна система української мови. 

Перспективу дослідження становить вивчення функцій фемінітивів у різних стилях сучасної української 
мови. 
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Усе більше набуває актуальності застосування методів математичної статистики, зокрема у такій галузі 
гуманітарних наук, як лінгвістика. Методи математичної та структурної лінгвістики надають точні дані для 
вивчення лінгвістичних об'єктів і явищ та відповідають на запитання, які лише на рівні мовознавчої 
компетенції неможливо з'ясувати. Лінгвістичні моделі будують на основі отриманих числових даних, які 
наочно розкривають суть досліджуваних явищ. Методи математичної статистики застосовують для 
моделювання статистичних структур поетичних текстів та визначення ступеня дії фактору авторської манери 
письма. Так, Г. Альтман, К.Б. Бектаєв, Г.Я. Мартиненко, Р.Г. Піотровський, С.В. Чебанов провели низку 
досліджень, в яких здійснено підрахунок і вимірювання стилістичних явищ з метою упорядкування текстів та 
їх частин [5, 350]. 

Мета роботи – дослідити особливості індивідуального стилю автора за допомогою методів 
статистичного аналізу. 

Предметом даної роботи є обчислення відносної та абсолютної появи речень у абзаці та словоформ у 
реченні. 

Об’єктом для обробки даних слугують два твори Романа Іваничука: «І земля, і зело, і пісня» і «Погоня за 
Пегасом». 

Шляхом добору певних одиниць мови письменники формують індивідуальний стиль мовлення. Цей 
добір залежить не лише від теми твору, але й від форми її викладу, від синтаксичних норм, а також від стилю 
чи жанру й особистих уподобань автора. Досліджуючи особливості добору мовного матеріалу та його 
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розташування, можна використати статистичні методи: підрахунок кількості різних мовних одиниць, форм, 
конструкцій тощо у творах для визначення індивідуального стилю письменника. 

Мовознавчі праці цього напрямку ілюструють, як на вибір певного слова, морфологічної форми, 
синтаксичної структури впливають низка різноманітних факторів, кожен із яких може набувати різних значень 
[4, 298]. У результаті сукупності дії усіх цих факторів автор одну і ту ж думку може виразити різними 
способами. Проте, результати дослідження виявляться майже однаковими, що дозволяє встановити 
характерні особливості стилю чи жанру письменника. Статистичне дослідження текстів різних авторів дає 
змогу прослідкувати особливості добору граматичних і лексичних одиниць, а значить встановити особливості 
творчої манери кожного з них. Вивчити індивідуальну манеру автора – значить дослідити, частотами яких 
одиниць і категорій він наближається до середніх показників для стилю, а частотами яких – відходить від цих 
показників [3, 189]. Окрім цього, статистичні методи допомагають точно виміряти розходження між стилями, 
побачити такі особливості стилів, які без використання статистики помітити важко або й неможливо. 

Дане дослідження було проведено на платформі Python. Дані, описані нижче у таблицях наочно 
відображають кількісний розподіл речень за абзацами та кількісний розподіл словоформ за реченнями. 

Табл.1. Кількісний розподіл речень за абзацами у творі «І земля, і зело, і пісня» 
Кількість 

Речень у абзаці 
абсолютна відносна 

1 92 0,5318 

2 29 0,1676 

3 19 0,1098 

4 12 0,0694 

5 9 0,052 

6 3 0,0173 

8 2 0,0116 

10 2 0,0116 

11 1 0,0058 

12 1 0,0058 

14 1 0,0058 

15 1 0,0058 

19 1 0,0058 
Табл. 2. Кількісний розподіл словоформ за реченнями у творі «І земля, і зело, і пісня» 

Кількість 
Інтервал 

абсолютна відносна 

1–3 34 0,08 

4–6 66 0,1553 

7–9 68 0,16 

10–12 42 0,0988 

13–15 36 0,0847 

16–18 24 0,0565 

19–21 23 0,0541 

22–24 24 0,0565 

25–27 12 0,0282 

28–30 15 0,0353 

31–33 11 0,0259 

34–36 9 0,0212 

37–39 7 0,0165 

40–42 5 0,0118 

43–45 7 0,0165 

46–48 5 0,0118 

49–51 5 0,0118 
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52–54 3 0,0071 

55–57 3 0,0071 

58–60 4 0,0094 

> 60 22 0,0518 
Табл. 3. Кількісний розподіл речень за абзацами у творі «Погоня за Пегасом». 

Кількість Речень у 
абзаці абсолютна відносна 

1 12 0,3 

2 11 0,275 

3 13 0,325 

4 3 0,075 

5 1 0,025 
Табл. 4. Кількісний розподіл словоформ за реченнями у творі «Погоня за Пегасом» 

Кількість 
Інтервал 

абсолютна відносна 

1–3 4 0,0444 

4–6 8 0,0889 

7–9 6 0,0667 

10–12 6 0,0667 

13–15 1 0,0111 

16–18 9 0,1 

19–21 5 0,0556 

22–24 4 0,0444 

25–27 8 0,0889 

28–30 6 0,0667 

31–33 4 0,0444 

34–36 3 0,0333 

37–39 6 0,0667 

40–42 3 0,0333 

43–45 3 0,0333 

52–54 3 0,0333 

55–57 1 0,0111 

58–60 1 0,0111 

> 60 9 0,1 
Висновки: у даній роботі, за допомогою методу статистичного аналізу досліджено два твори 

Р. Іваничука: «І земля, і зело, і пісня» та «Погоня за Пегасом». На основі даних таблиць можна побачити, що 
у творі «І земля, і зело, і пісня» переважають абзаци, які містять одне речення. Найчастіше у реченнях вжито 
від 4 до 9 словоформ, що свідчить про те, що автор у цьому творі найбільше відображає живу бесіду між 
персонажами, тому висловлювання у реченні є лаконічними та короткими. У творі «Погоня за Пегасом» ми 
також можемо простежити те, що автор тяжіє до написання абзаців з малою кількістю речень, проте вже із 
вживанням великої кількості словоформ (див. табл. 4.) від 16 до 18 та більше 60 словоформ вживаються по 9 
раз у тексті, що становить 20,0% від загального тексту, що пояснює творчий потік свідомості автора та 
використання різноманітних стилістичних засобів для детального опису певних подій. 
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У попередні десятиріччя зусилля наукової та професійної спільнот були спрямовані на подолання кризи 
читання, як соціальної проблеми. Очевидно, читання залишається потребою думаючої людини, але сам 
процес читання і літературний процес значно модифікувалися. З'явилися нові феномени сучасної 
літератури, змінилися основні характеристики культурного життя письменницько-читацької спільноти, 
світоглядно-ідеологічні дискурси стали більш різноманітними. Розуміння і аналіз цих змін у літературному 
просторі є важливими, адже саме культурний дискурс становить основу персональної особистості та 
соціального існування в цілому [1].  

В англомовній книжковій практиці розрізняють чотири рівні художньої літератури: класика, елітарна 
література (literary fiction), реалістична література (mainstream fiction) і жанрова (genre fiction або category 
fiction) [3].  

Класична література – це твори, що вважаються зразковими для тієї чи іншої епохи і становлять 
«золотий фонд» літератури [9].  

Елітарна література – це «висока» або експериментальна творчість, що задовольняє потреби автора в 
самовираженні та не розрахована на розуміння і симпатії з боку широкої читацької аудиторії. Якість 
подібного «самовираження» варіює: іноді елітарні твори переходять до розряду класики [3].  

Переважна більшість виданих книг – це мейнстрім (mainstream), тобто добротна реалістична проза. Це 
слово увійшло в побут на початку ХХ ст. в Америці. Його авторство приписують Вільяму Діну Хоуеллсу 
(1866-1920), романісту, есеїсту, редактору одного з найпопулярніших і найвпливовіших літературних 
журналів свого часу «The Atlantic Monthly», блискучому літературному критику. Він увійшов в історію 
американської літератури як автор, що висловлював світогляд середнього класу. В. Хоуеллс стверджував, 
що кращі читачі – не серед багатіїв, а серед пастирів та вчителів, клерків та офіцерів армії і флоту, тому всі 
його публікації були орієнтовані саме на таку категорію населення. Він вважав важливим завданням 
літературних творів підвищувати рівень освіченості середнього класу, змушувати читача замислитися, 
вплинути на їхні смаки [8]. 

З часів В. Хоуеллса закладаються головні принципи мейнстріму: орієнтація літературного твору на 
демократичні цінності та широку аудиторію; актуальність тематики; реалістичність; акцент не стільки на 
цікавість сюжету, скільки на аналіз характерів, моральних пошуків героїв.  

Незабаром мейнстрім стає вживаним поняттям у культурологічних колах для позначення будь-якого 
провідного напряму в літературі, кіномистецтві і т.д., а також будь-якого масового руху в суспільному житті 
(наприклад, рух хіпі в 70-х рр ХХ ст.; сучасний мейнстрім – це спілкування в соціальних мережах; в світовій 
політиці – лібералізм і демократія тощо). Універсальність мейнстріму пояснюється не занадто строгим 
змістом та розмитими межами, які постійно переосмислюються через мінливість суспільних поглядів під 
впливом ідеологічних дискурсів [7].  

Таким чином, у мейнстрімі читачі чекають від автора несподіваних рішень. Для цього типу книг 
найголовніше – моральний розвиток героїв, філософія та ідеологія. Вимоги до автора мейнстріму набагато 
вищі, ніж до письменників, які працюють з жанрової прозою: він (автор) повинен бути не тільки відмінним 
оповідачем, але й хорошим психологом і серйозним мислителем [2].  

Рекомендоване американськими фахівцями «правило тику», що дозволяє відрізнити мейнстрім від 
жанрової літератури, свідчить: якщо головним у творі є сюжет, а характери персонажів, немов пішаки, 
служать його передбачуваному розвитку, то це жанровий твір. Якщо ж головними є характери персонажів, 
їхнє мотивування та психологічний розвиток, які змінюють і рухають непередбачуваний сюжет самі, то це 
мейнстрім. Автор мейнстріму пише правдоподібно, «життєво», тобто уникає ефектних сюжетних ходів і 
непереконливих пристрастей, зате надає особливого значення реалістичності характерів та ситуацій.  

У жанровій літературі, дійсно, в порівнянні з мейнстрімом, автор загнаний у жорсткі рамки. Сюжет 
передбачуваний у тій мірі, в якій він підпорядкований вимогам жанру: в детективі слідчий повинен знайти 
вбивцю, в романі герой і героїня повинні одружитися, незважаючи ні на що, наукова фантастика повинна 
мати науковий, або хоча б навколонауковий вигляд, а в жанрі хоррора герой повинен сам на себе накликати 
біду своєю легковажною поведінкою. Якщо є відхилення від цієї схеми – перед читачем вже не чисто 
жанровий твір, а з ухилом або в мейнстрім, або в елітарну літературу [3].  

С. Чупринін, у свою чергу, запропонував таку класифікацію сучасної літератури:  
1) якісна, або актуальна література (література авангарду і постмодернізму), так би мовити, категорії 

«А». Це література елітарна, орієнтована на саморефлексію, експеримент та інноваційність, яка 
протиставляє себе літературі, орієнтованій на свідоме відтворення шаблону [10, С. 150].  
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2) Масова, або формульна література, яку «можна назвати тінню якісною, але тінню люмінесцентно 
яскравою, що спрощує і доводить до крайньої межі, в тому числі і до карикатури, все те, що накопичено 
художньою традицією». Це та література, яку вже прийнято називати маскультом [10, С. 151].  

3) Міддл-література або мейнстрім – розташовується між «високою», елітарною і масовою, 
розважальною літературами, породжена їх динамічною взаємодією і, по суті, знімає одвічну опозицію між 
ними [10, С. 152-153]. 

У сучасній книжковій культурі спостерігаються такі нові явища, як мейнстрім, мережетура, фанфік та ін., 
для пояснення яких потрібне розуміння соціального середовища існування читача і самого читача, як 
соціальної одиниці. У цьому сенсі вищенаведені явища настільки соціальні, наскільки й літературні. Всіх їх 
об’єднує той факт, що вони є проекцією соціальних зрушень, що відбуваються і в сучасному літературному 
процесі новітнього часу; це відхід від традиційної форми до поліфонічності під впливом процесів 
мультикультурації, інтернетизації, комерціалізації і т.д. Зберігаючи фундаментальні структурно-
функціональні підстави, книжкова культура змінюється, реагуючи на оновлення навколишньої дійсності під 
впливом соціо-, культуро-, техніко- та інтернет-технологій [1].  

Яскравим, проте майже не дослідженим, феноменом у контексті сучасного мейнстріму є творчість 
Річарда Девіда Баха. Наукова література про Баха недостатня і розрізнена, а фундаментальних досліджень 
його творчості практично не робилося. Саме тому у своїй роботі ми намагаємося розглянути світогляд 
письменника з урахуванням його літературної специфіки, надати характеристику його гносеології, 
метафізиці, онтології, моральній філософії, розкрити певну еволюцію поглядів, провести паралель творчості 
письменника з літературним рухом – мейнстрімом. 

 Річард Девід Бах (1936) – американський письменник, пілот за професією, відомий мільйонам читачів 
як автор повісті «Чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон» (1970); філософські погляди, озвучені персонажами 
цього твору, лягли в основу пізніших творінь Баха. Серед найбільш значних: «Ілюзії» (1977), «One» (1988), 
«Втеча від безпеки» (1995), «За межами розуму» (2000), «Гіпноз для Марії» (2009). Романи і повісті Баха, 
видані після «Ілюзій», сприйняли ідеї, що містилися в «Чайці», і – в силу своєї більшої діалогічності і 
полемічності – розвинули їх до цілісної філософської системи [6].  

Аналіз фундаментальних філософських проблем є невід'ємною складовою текстів Баха, але при 
вивченні його світогляду виникає цілий ряд питань. Одне з них – своєрідна «простота» його іміджу. Романи і 
повісті Баха, видані і написані до «Чайки на ім'я Джонатан Лівінгстон» (і більшість творів після) – твори не 
тільки письменника, але й льотчика, який чудово розуміється на авіаційній термінології, що й постійно 
фігурує на сторінках більшості його текстів.  

В цілому, розповіді, романи та повісті Баха в 1960-і рр., справді були творами «звичайного» льотчика, 
наділеного спостережливістю і життєвою мудрістю, але цей образ зазнав дивовижних метаморфоз у творах, 
написаних після «Чайки», поступившись місцем письменнику-метафізику [5]. 

Академічна філософія і релігійно-філософські вчення минулого в творах Баха бачаться двояко: з одного 
боку, він ставиться до них досить скептично, створюючи свій власний світогляд, а з іншого боку, Бах добре 
знає історію філософії, вставляючи елементи, почерпнуті з цілого ряду джерел, у свою власну систему. 

Звичайно, можна припустити, що в своєму духовному пошуку письменник створював певні побудови, 
схожі з уже існуючими релігійно-філософськими навчаннями, безпосередньо нічого не запозичуючи, і 
частково це дійсно так, але багато фрагментів його творів виявляють більш глибоку подібність з основними 
джерелами його світогляду. Бах, не будучи академічним філософом, створив унікальну онтологічну / 
гносеологічну концепцію, вплетену в його художні твори – дуже різні за манерою і структурою [4]. 

Переважна більшість творів Баха присвячена темі польоту – в буквальному або метафоричному 
контексті. Їхні характерні ознаки: публіцистичність і філософічність (особливо помітна в його пізніх роботах), 
полемічність і діалогічність, автобіографізм та розповідь від першої особи, елементи інтелектуального 
роману.  

Бах зробив більшість своїх творів навмисно «багатошаровими»: кожен читач сприймає лише ту частину 
змісту тексту, до розуміння якої він готовий. Саме це, незважаючи на неоніцшеанські випади проти 
традиційної (кантівсько-християнської) моралі («Ілюзії», «Втеча від безпеки»), різку критику натовпу і 
категорій «здорового глузду» і заперечення релігії (як системи авторитетів і як свідомо збитковий соціальний 
інститут), дозволило письменникові придбати масову популярність [5]. 

Так, творчість Баха, на наш погляд, може бути названо літературою мейнстріму, адже його творам 
характерні усі риси вищезгаданого літературного напряму, а саме: розмиті межі, які постійно 
переосмислюються; акцент на філософії, моральних пошуках героїв, аналізі їхніх характерів;  переплетення 
жанрів та несподівані рішення з боку автора.  
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На даному етапі розвитку суспільства вкрай важливою є оптимізація комунікативних процесів у всіх 

сферах життя. Серед сучасних дисциплін, які пов’язані із процесом комунікації, профайлінг є однією із 
центральних та значущих. В 21 столітті профайлінг є інструментом для побудови міжособистісної комунікації 
та ефективної роботи комерційної, банківської, політичної систем тощо. 

Актуальність обраної теми зумовлена широким спектром сфер використання профайлінгу та потребою 
його всебічного дослідження. Окрім того, феномен брехні, який служить об’єктом для профайлінгу, є 
повсюдним у сучасному рухливому житті, але сягає давнини. Тому маємо великий велику кількість 
інформації, яку можемо використовувати у нашому дослідженні. Результати нашої роботи можна  
застосовувати на практиці, тим самим наближуючись до розуміння профайлінгу як такого та підвищуючи 
рівень розуміння вербальних та невербальних ознак брехні. 

Профайлінг – це поняття, що означає сукупність психологічних методів і методик оцінки та 
прогнозування поведінки людини на основі аналізу найбільш інформативних особистісних ознак, 
характеристик зовнішності, невербальної і вербальної поведінки [1]. 

До теми профайлінгу звертались такі видатні вчені, як П. Екман, Ф. Олдерт, В. Біркенбіл, В. Лабунська, 
Є. Спіріца, В. Белянин тощо. Зазначимо, що профайлінг – дуже молода наука, тому думки науковців, щодо її 
статусу різняться. К. Москаленко, О. Назаров, Ю. Аврутін, Ю.М Волинський-Басманов вважають, що це – 
галузь психології. Є. Спіріца, Т. Ковалевська доводяться самостійна наука, яка вивчає вербальні і 
невербальні складники особистісної поведінки. 

Об’єктом для профайлінгу виступає емоційний стан брехні та поведінка зумовлена ним. Для нас цікавим 
є феномен брехні у поведінці суб’єкта. Неправдива інформація має доволі широкий синонімічний ряд: брехня 
(контрарний антонім до ‘правда’), обман, кривда, ошука, фальш, вигадка, наклеп, байка  та ін [4:32]. 

Мета роботи – дослідити актуальні аспекти профайлінгової ідентифікації на матеріалі теле-шоу 
«Детектор брехні». Ми обрали для нашого практичного експерименту обрали восьмий випуск сьомого сезону 
телепередачі «Детектор брехні» від 16. 03. 2015. Учасниця випуски - Лариса Копьонкіна, відома бізнесвумен, 
власниця компанії з продажу елітної нерухомості. Цей випуск дає нам можливість ознайомитись з 
принципами роботи телеграфа та дослідити зміни емоційного стану учасниці під час постанови її питань. 

Відповідно до сформульованої мети ставимо перед собою такі завдання: 
1. Опрацювати та засвоїти основні теоретичні засади профайлінгу. 
2. Ознайомитися та систематизувати основні праці таких видатних вчених, як П. Екман, Ф. Олдерт, 

В. Біркенбіл, В. Лабунська, Є. Спіріца, В. Белянин тощо. 
3. Зробити спробу практичного застосування отриманого матеріалу 
Дмитро Ющенко у своїй статті «Сучасний профайлинг. Менталіст на сторожі наших інтересів» виділяє 

напрямки, що стали в подальшому основою сучасного профайлінга: криміналістичний, безпека в цивільній 
авіації, науково-дослідницький, медико-психологічний, спеціальний, психотехнологічний [6].  

Основними факторами ідентифікування брехні є вербальні і невербальні показники. 
Вербальний аспект є вкрай важливим при визначенні брехні. Пропонуємо взяти за основу термін, 

поданий в енциклопедії практичної психології. Вербальне спілкування – спілкування словами, мовою, процес 
обміну інформацією та емоційного взаємодії між людьми або групами за допомогою мовних засобів [3]. 
Можемо виділити такі основні групи ознак неправдивої інформації: застереження, тиради, ухильні відповіді, 
постійні спроби змінити тему розмови. 

Проте, навіть знаючі основні групи вербальних ознак неправдивої інформації, неможливо отримати 100-
відсотковий позитивний результат. Невербальні маркери є не менш важливими. Також потрібно пам’ятати, 
що якнайкраще можна визначити і правильно інтерпретувати емоцію, якщо сприймати і те, що референт 
каже, і те, як він це робить у нерозривному синтезі.   

На рівні невербаліки неправдиву інформацію засвідчують т. зв. емблеми та ілюстрації [5:53]. 
Невербальні аспекти неправдивості інформації, особливо ті, що пов’язані з діяльністю ВНС є, певною мірою, 
більш вірогідними, ніж вербальні, бо вони не залежать від волі і бажання людини щодо їх появи та прояву. 

Таким чином, ми спробували проаналізувати вербальні та невербальні маркери брехні, які змогли 
зафіксувати під час перегляду випуску телепередачі «Детектор брехні». Аналіз цієї передачі дав нам змогу 
визначити, що емоційна зміна відбувається під час постановки інтимних питань, зачіпання особистих, 
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глибоко хвилюючих учасницю тем. Ця зміна емоційного стану не тільки фіксується датчиками детектора 
брехні, а й проявляється на вербальному і невербальному рівнях. 

На прикладі аналізу випуску передачі «Детектор брехні» ми зробили спробу практично довести та 
продемонструвати значущість профайлінгу. Нами було зафіксовано характерні показники неправди на рівні 
вербальної й невербальної поведінки. На рівні вербаліки Лариса вдається до частих повторів, не закінчує 
фрази, з’являються більш тривалі паузи тощо. На рівні невербаліки Лариса неодноразово потирає ніс, тим 
самим беручи паузу перед відповіддю. Також Лариса змінює позицію рук – схрещує пальці, утворюючи з них 
«замок» у відповідь на зауваження, або зміну обставин. Це зазвичай стає ознакою стресу або втрати 
впевненості. Вона опускає кутки губ вниз, надаючи роті форму перевернутої букви U, що свідчить про 
сильний дистрес (дискомфорт). Це знаковий мімічний жест або сигнал того, що людина перебуває у 
стресовому стані [2:105].  також зафіксована велика кількість ілюстрації, приховування великих пальців рук 
тощо 

Наукову перспективу нашого дослідження вбачаємо в тому, що профайлінг – наука складна, тісно 
пов’язана з багатьма допоміжними дісциплінами, такими як психологія, мовознавство, лінгвістика тощо. Тому 
існує потреба в розширенні теоретичної бази та її поглибленому вивченні. Таким чином, на теренах 
української держави профайлінг, за умови його більш детального вивчення, розширення кола спеціалістів та 
проведення нових експериментів і використання їх результатів, може полегшити роботу соціальних інститутів 
та  комерційних систем та сприяти оптимізації процесів комунікації. 
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The diverse world of modern technologies and the world without strict borders is both the environment of great 

possibilities and high standards. The degree in education is not the only requirement to be successful in career 
development. Professional skills development and enriching knowledge in other spheres is essential nowadays. The 
positive tendency is that the demand for English language teachers is high, with opportunities in both the private 
and public sectors. Jobs can be mainly found in commercial language schools, schools and institutions of further 
and higher education in different parts of the world. A large number of tutors are also employed in a variety of adult 
education settings and in the voluntary sector. A wide range of teaching possibilities demond high professional 
standards and adaptivity to clients needs. To become more efficient in teaching teachers and trainers have to use 
diverse resources and improve their qualifications regularly. A range of online and face-to-face courses and 
seminars is designed to meet needs and professional development plans: 

- TKT (The Teaching Knowledge Test) which is a test of the skills a teacher need to be successful in 
teaching English to speakers of other languages. It is suitable for teachers of all age groups and abilities. TKT gives 
an internationally accepted qualification that proves language-teaching abilities. The qualification is also suitable for 
beginner-teachers who would like to build their confidence and skills. 

- CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) is an initial qualification for those with little or 
no previous teaching exrerience and is one of the most widely taken qualifications of its kind. It is recognized round 
the world and is a requirement for any teacher looking to work with quality language teaching institutions. 

- Delta (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages) the course designed for experienced 
and qualified English teachers who would like to take the next step in their career; whether it be to director of 
studies, teacher trainer, course book publisher, or even just a better-rounded instructor. 

- The Trainer Development Course, which is an in-service course for experienced teachers who want to 
make the transition from teacher to trainer, as well as experienced teacher trainer, who can attend it as a refresher 
course. 

For teachers who have already had TKT, CELTA, DELTA or TEFL certificates, the most common options are 
to do a supplementary certificate in teaching Business English, which takes about two weeks, or an MA partly or 
completely on teaching Business English/ESP. The two most well-known certificates are the London Chamber of 
Commerce and Industry First Certificate for Teachers of Business English (LCCI FTBE) and the English UK/Trinity 
College London Certificate in International Business English Training (Cert IBET). 
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The First Certificate for Teachers of Business English provides an additional qualification for educators wishing 
to enhance their résumé and skills in ESP, and tests examinees’ knowledge in three main areas: 

- Professional Skills; 
- Methodology and Materials; 
- Basic Business Awareness. 
Other elements which are also the subject of testing include: 
- Classroom management; 
- Needs Analysis; 
- The use of authentic materials; 
- The creation of bespoke material. 
The examination consists of 3 sections: 
- Section A - Professional skills. 
Candidates are required to answer a series of questions relating to a 'Teaching Business English' (TBE) 

scenario which is outlined in the paper. The questions focus on the TBE professional skills a business English 
teacher needs to have in the preparation of business English classes. 

- Section B - Methodology (techniques and approaches). 
Candidates are required to answer a series of questions relating to another TBE scenario which is outlined in 

the paper. The questions focus on the TBE methods and materials a business English teacher needs to utilise in the 
actual delivery of business English classes. 

- Section C - Basic business concepts and practice. 
This section requires candidates to answer 2 (out of 3) questions relating to basic business concepts and 

practices. One question will always take the form of a 'correct the business document' type exercise. 
Overview of FTBE 

Length 2 hours 30 minutes 

Format 
3 Sections 
Section A: one compulsory question  
Section B: one compulsory question 
Section C: candidates must choose two out of three questions. 

Structure 
Section A; one extended question on Topic 1 below (35 marks) 
Section B: one extended question on Topic 2 below (35 marks) 
Section C: three shorter questions on Topic 3 below (30 marks) 

Outline Syllabus 

1. Teaching Business English (TBE) professional skills 
(eg needs analysis, syllabus/course design etc) 

1. TBE methodologies 
(eg different approaches, classroom management, use of materials etc) 

1. Basic business concepts and practices 
(eg business terminology, letter layout etc) 

To sum up, we can state that teachers take the qualification exams to improve their teaching expertise, to 
demonstrate an understanding of the professional skills required of a general or a business English teacher, to work 
in both the private and public sectors, to teach abroad. 
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Ґрунтовне вивчення термінознавcтва вимагає дослідження кола питань, пов’язаних з усвідомленням 
процесів його розвитку та розумінням взаємозв’язку наукових даних сучасного стану цієї царини знань з 
результатами попередніх здобутків як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Одже актуальність роботи 
полягає в можливості використання узагальненої інформації для подальшого моделювання різних 
терміносистем та вирішення термінологічних проблем [1, c. 3]. 

Визначаючи місце терміна в лексичній системі мови, слід враховувати те, що він, насамперед, є 
звичайним словом. Тому все, що стосується слова взагалі, обов’язкове й для терміна [2, c. 121]. 

Проблемам термінознавства присвячено чимало праць таких відомих термінологів, як Т. Л. Канделакі, 
Є. Вюстер, Х. Фельбер, Д.С. Лотте, Е.К. Дрезен, Г.О. Винокур, Е. Ф. Скороходько, Т. Р. Кияк та ін. Проте 
питання послідовного і логічного трансферу знань у постановці та вирішенні термінологічних проблем в 
процесі розвитку цивілізації, їхнього взаємозв’язку та взаємозалежності, визначенні основних часових рамок 
історичних етапів та ролі окремих дослідників у творенні термінознавства як науки залишаються відкритим і 
потребують детального вивчення. Саме на цих питання зосереджуємо увагу у нашому дослідженні, де 
ставимо за мету створити основу для розуміння тих закономірностей термінологічного розвитку, які 
слугували основою формування сучасних фахових мов. 
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Лінгвістика терміна (термінознавство) є одним із перспективних напрямків сучасного мовознавства, який 
закономірно відбиває функціональну природу мови як засобу спілкування, пізнання та моделювання певних 
фрагментів “картини світу”. 

Якщо спробувати узагальнити все розмаїття трактувань, можна виділити різне розуміння терміна фрейм 
у лінгвістиці:  

1) фрейм як система ви- бору мовних засобів – граматичних правил, лексичних одиниць, мовних 
категорій, – пов’язаних із прототипом сцени (Ч. Філлмор);  

2) фрейм – сукупність стандартизованих дійсних і потенційних знань про явища, що мають складну 
багатокомпонентну структуру, цілісне уявлення про багаторівневий концепт (З. Д. Попова, Й. А. Стернін, 
А. П. Бабушкін);  

3) фрейм – когнітивна модель, що репрезентує знання й оцінки, пов’язані з конкретними, часто 
повторюваними ситуаціями (Ф.Унгерер, Х.-Й.Шмідт);  

4) фрейм як одиниця знань, організована навколо концепту, що містить відомості про суттєве, типове та 
можливе для цього концепту в межах певної культури (Т. А. Ван Дейк, Р. Богранд, В. Дреслер).  

Аналіз праць різних дослідників, присвячених вивченню природи фрейму як самостійної когнітивної 
структури, дозволяє виділити такі його специфічні риси:  

1. Фрейм – структура репрезентації досвідного знання людини, яка пов’язує ментальну сферу з мовною. 
На відміну від інших типів когнітивних одиниць (наприклад, образу), фрейм є змістовим каркасом 
майбутнього висловлювання (Ч. Філлмор, Дж. Андор та ін.). За допомогою фрейму відбувається перехід 
об’ємної ментальної одиниці в лінійну вербальну структуру. “Зворотній процес спостерігаємо в ході 
декодування інформації, коли мовна структура проходить крізь утворений реципієнтом фрейм, розгортається 
і викликає в його свідомості відповідні образи і поняття” [3, c. 20]. 

2. Фрейм – структура репрезентації знань у формі схеми референтної ситуації, яка становить набір 
зумовлених нею ознак. Саме набір специфічних ознак відповідає за ідентифікацію кожної конкретної ситуації 
або денотата в свідомості людини, закріплює досвід відбиття відрізку дійсності через співвіднесення його з 
одиницею мовного тезаурусу [3, c. 20]. 

3. Фрейм – репрезентація знань про типову ситуацію, яку формально можна представити через 
фіксований набір зумовлених нею змістових ком- понентів (вузлів, або слотів) та відношень між ними, 
причому верхні рівні фрейму завжди відповідають зафіксованій у свідомості ситуації, а нижні містять 
термінали, що можуть заповнюватися через поглиблення інформа- ції про ситуацію, образного уявлення про 
неї. Один і той самий вузол може бути компонентом різних фреймів, які, поєднуючись, утворюють 
розгалужену міжфреймову мережу [3, c. 20]. 

Одним із важливих механізмів концептуалізації є проекція (mapping), яка дозволяє інтегрувати різні 
точки зору (різні розуміння) і яка вважається одним з основних механізмів термінотворення. Тому зручно 
використовувати фрейми (структури даних, призначених для представлення в мозку людини окремої 
стереотипної ситуації та вербалізованих за допомогою мови). Це означає, що терміносистеми, які 
обслуговують окремі галузі знань, організовані аналогічно фреймам; вони відображають знання в даній 
галузі та представляють її у вигляді організованої окремим чином структури. 

Структурно фрейм представляють як дворівневу модель з вершиною (макропропозицією) і слотами, що 
заповнюються пропозиціями [2, c. 37]. Відтак, фрейм постає як цілісний набір пропозицій. Пропозиція, як 
правило, містить кілька актантів (семантичних ролей або глибинних семантичних відмінків, пов’язаних 
предикатом, який встановлює між ними зв’язок у межах стандартної ситуації. 

Фрейми, що корелюють між собою, формують фреймову систему або мережу [4, c.13], яку 
характеризують як когнітивну структуру у феноменологічному полі людини, яка базується на імовірнісному 
знанні про прототипні ситуації [5, c.153]. 
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EDUCATION, BUILDING, AUSBILDUNG. 
Актуальність роботи зумовлена потребою всебічного висвітлення лінгвокультурного концепту ОСВІТА 
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як фрагменту мовної картини світу з урахуванням новітніх досягнень когнітивної лінгвістики. Аналіз 
репрезентантів концепту ОСВІТА, представлених носіями української, російської, англійської та німецької 
мов, дозволяє незважати на особливості національного менталітету та моральних установок представників 
української, російської, англійської та німецької лінгвокультур.  

Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту такої лінгвокультурної одиниці,  як концепт ОСВІТА, 
ОБРАЗОВАНИЕ, EDUCATION, BUILDING. Проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення поняття 
«концепт», а також тлумачні словники, словники синонімів, термінологічні, перекладні та словники прислів’їв 
та приказок. 

Мовна картина світу, будучи змістовною основою знання в менталітеті, являє собою різновид 
особливим чином організованої концептуальної системи. Одиниці мовної картини світу: смисли, ідеї, схеми, 
розумові конструкти – не даються нам безпосередньо у досвіді, їх можна тільки спробувати реконструювати 
за зовнішніми проявами з певною мірою приблизності. 

Основною одиницею мовної картини світу є концепт. Теорії концепту (від лат. conceptus – думка, 
уявлення) присвячений великий ряд робіт зарубіжних і вітчизняних дослідників: В. фон Гумбольдта, 
Е. Сепіра, Б. Уорфа, Дж. Лакоффа, Р. Джекендофа, Р. Лангакера, Ч. Філмора, Г. Вежбицькой, М. Мінського, 
Р.І. Павиленіса, О. О. Потебні, С. О. Аскольдова, Д. С. Лихачова, М. Д. Арутюнова, О. О. Леонтьєва, 
Ю. С. Степанова, О. С. Кубряковой, Н. В. Колесова, В. М. Телії, З. Д. Попової, Й. А. Стерніна, 
А. П. Бабушкіна, М. Ф. Алефіренко, Н.М. Болдирєва, Р. В. Токарєва, С. Г. Воркачєва, М. Я. Блоха, 
В. І. Карасика, А. Ф. Залевської та ін. 

Концепти вивчаються на різних рівнях мови: лексичному (Н.Д. Арутюнова, Л. В Балашова, В. Р. Гак, 
Н.В. Гришина, В. В. Колесов, О. В. Лобкова, Ю. С. Степанов та ін), фразеологічному (У. Т. Малигін, 
В. М. Телія, І. Ю. Третьякова, О. А. Чибишева та ін), синтаксичному (О. І. Давидова. В. І. Казаріна, 
З. Д. Попова та ін), на матеріалі паремій (Р. І. Веселова, Н.В. Ушакова, Ф. Ф. Фархутдінова та ін).  

У термін «концепт» вкладається різний зміст: 
– значення слова, поняття, слово-поняття; 
– комплексна одиниця свідомості, що включає уявлення, образи, поняття [11, с. 143]; 
– основна одиниця ментальності, [1, с. 269], що має три форми втілення образ, поняття, символ [11, с. 15]; 
– чиста ідея, що безпосередньо не пов'язана з мовними засобами [14]. 

Традиційно появу терміна «концепт» в російській лінгвістичній традиції пов'язують з ім'ям релігійного 
філософа С. А. Аскольдова (справж. прізвище — Алексєєв) (1870-1945), який у 1928 році запропонував по-
новому поглянути на співвідношення термінів «поняття», «слово» і філософський за походженням 
«концепт». З точки зору сучасної науки, теорія Аскольдова відображає майбутній психолінгвістичний підхід, 
що добре експлікується в самому визначенні концепту як «мисленнєве утворення, яке замінює нам у процесі 
думки невизначену безліч предметів одного і того ж роду» [1, с. 269]. При цьому вчений пропонує розрізняти 
концепти пізнавальні («сформовані суцвіття уявних конкретностей») і художні («поєднання понять, уявлень, 
почуттів, емоцій, вольових проявів»), основною відмінністю яких називається «чужа логіка і реальна 
прагматична художня асоціативність» [1, с. 275]. 

Когнітивний підхід визначає концепт як «квант знання» [13, с. 143]. Лінгвокультурологічний підхід трактує 
концепт як «згусток культури у свідомості людини, те, у вигляді чого культура входить у ментальний світ 
людини» [15, с. 43]. 

Наведемо приклад визначення концепту, дане Л. О. Климковой, в якому, вдалося поєднати 
лінгвокогнітивнй і лінгвокультурологічний підходи.  

Концепт – це ментальна одиниця, змістом якої є результат осмислення людиною елемента дійсності на 
основі етнічного, соціумного та індивідуального досвіду, сукупність смислів щодо елемента дійсності, що 
мають культурну, етнічну, соціумну, а тим самим і індивідуальну особистісну значущість [9, с. 30]. «Концепт – 
основний осередок культури у ментальному світі людини» [15, с. 43]. 

О. С. Кубрякова пропонує таке визначення концепту: «Концепт - це оперативна одиниця пам'яті, 
ментального лексикону, концептуальної системи і мови мозку, всієї картини світу, квант знання. 
Найважливіші концепти виражені в мові» [12, с. 90-92]. 

Класифіковані за своїм носіям концепти утворюють: індивідуальні, мікрогрупові, макрогрупові, 
національні, цивілізаційні, загальнолюдські концептосфери. Концепт ОСВІТА, як показало наше дослідження, 
можна віднести до всіх цих груп. Враховуючи соціолінгвістичні асоціації, що виникають у індивідів у зв'язку із 
згадкою даного концепту, можна зробити висновок про те, що концепт «освіта» утворює мікрогрупову 
концептосферу.  

На перший етапі аналізу лексем освіта, образование, education, Buildung ми порівняли їх дефініції у 
тлумачних словниках. 

1) «Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її 
успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними 
цінностями і культурою, та держави» [2]. 

2) «Образование, целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества 
и государства. Ведёт к овладению ценностями культуры и нравственно-эмоционального отношения к миру, 
опытом профессиональной и творческой деятельности, сохраняющими и развивающими духовные и 
материальные достижения человечества. Образование в соответствии с интересами и 
способностямиличности относится к фундаментальным правам человека [3]. 

3) «Education, discipline that is concerned with methods of teaching and learning in schools or school-like 
environments as opposed to various nonformal and informal means of socialization (e.g., rural development projects 
and education through parent-child relationships)» [9]. 
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4) «Bildung: 1. (durch Erwerb von Wissen) Förderung der geistigen Entwicklung durch Erwerb von Wissen 
usw; 2. (Wissen) das Wissen, das jd durch Schule, Ausbildung usw. erworben hat; 3. (einer Form, Gestalt) das 
Bilden; 4. (einer Gruppe) das Zusammenkommen als Gruppe» [4]. 

Такий фрагментарний аналіз дозволяє побачити, що поняття освіта включає такі видові поняття як 
основа розвитку особистості, цілеспрямований процес навчання, дисципліна, яка пов’язана з методами 
викладання та навчання, а також придбання знань за допомогою школи або навчання. Тобто більш 
детальний аналіз дефініцій дозволить виділити субфрейми для фрейму концептів «ОБРАЗОВАНИЕ» / 
«ОСВІТА» / «EDUCATION» / «BILDUNG». 

Наступним етапом є аналіз синонімічних словників та словників-тезаурусів. 
Синоніми до російського слова «ОБРАЗОВАНИЕ»: воспитание, обучение, просвещение, учение, 

культура, цивилизация, прогресс, образованность; генерация, получение, создание, основание, организация, 
учреждение, выделка, изготовление, созидание, фабрикация, формирование, формировка, устройство; 
строительство, становление, конкреция, появление, начитанность, кумулит, намывка, гетеротопия, 
просвещенность, возникновение, составление, стяжение, рождение, налаживание, намывание, намыв. [7]. 

В українській мові слово «ОСВІТА» має наступні синоніми: (процес) вчення, школи, (рівень знань) 
освіченість, (заочна) навчання, (без школи) самоосвіта, (народу) просвіта, р. письменність [8]. 

В англійській мові «EDUCATION» має наступний ряд синонімів: teaching, schooling, tuition, tutoring, 
instruction, pedagogy, andragogy, coaching, training, tutelage, drilling, preparation, guidance, indoctrination, 
inculcation, enlightenment, edification, cultivation, development, improvement, bettering; learning, knowledge, 
literacy, schooling, scholarship, enlightenment, cultivation, culture, refinement [5]. 

 Слово «Освіта» в німецькій мові має багато значень. Ось два основних: Bildung (будування, створення, 
утворення, формування; освіта та геол. формація) та Ausbildung (навчання; час (період) навчання, освіта, 
підготовка (як результат навчання), розвиток, вдосконалення; освіта, формування; виявлення, виникнення). 
Хоча ці слова є близькими синонімами, Ausbildung ширше позначає освіту, як процес отримання певних 
знань, тобто певний результат навчання. Отже, синоніми до слова BILDUNG: Ausbildung, Ausfertigung, 
Ausformung, Entstehung, Entwicklung, Erstellung, Fertigung, Formierung, Formung, Herausbildung, 
Herausstellung, Herstellung, Kreation, Produktion, Schaffung, Schöpfung, Synthese, Veredelung, Verfertigung, 
Vervollkommnung, Wachstum; Fähigkeit, Fertigkeit, Kenntnis, Wissen; Geisteskultur [6]. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що концепт «ОБРАЗОВАНИЕ» / «ОСВІТА» / «EDUCATION» / 
«BILDUNG» – складний багатоаспектний феномен, який формувався і трансформувався в чотирьох країнах 
під впливом історичного, соціокультурного та політичного контекстів. У змісті української, російської, 
англійської та німецької концептів «ОБРАЗОВАНИЕ» / «ОСВІТА» / «EDUCATION» / «BILDUNG» було 
виділено кілька ідентичних семантичних груп: «розвиток особистості», «вихованість», «показник статусу», 
«навчання, оволодіння знаннями», «виховання морально-етичних якостей», кожна з яких включає в себе 
набір концептуально значущих ознак.  
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Ключові слова: суржик, бойовий суржик, мовні зміни, блогер, соціальні мережі, інформаційна війна. 
Українська мова зазнала значних змін внаслідок багаторічного впливу російської. Результатом цього 

процесу і стала так звана суржикізація суспільства. Це явище вже встигло з’явитися фактично у всіх сферах 
мовного життя – починаючи від побутового спілкування та закінчуючи художніми текстами.  

Питаннями дослідження суржику займалися такі мовознавці як О. Сербенська, М. Яцимірська, 
Л. Масенко, Р. Мацюк та інші. Вони виділили різновиди суржику, визначили сфери його функціонування та 
проаналізували його загальнокультурні та лінгвістичні ролі. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що мовні зміни нікого не обходять стороною і потребують 
аналізу. Його метою є представлення аналізу тематичної розгалуженості публікацій українських блогерів, які 
пишуть суржиком та визначити роль бойового суржику як засобу мовно-соціального об’єднання суспільства. 

Матеріалом дослідження були публікації українських блогерів, що пишуть суржиком в соціальній мережі 
«Facebook» та на сайті http://repka.club/. 

Були проаналізовані публікації таких блогерів як Вчоний Кіт, Свирид Опанасович, Татуся Бо, Фаіна 
Каплан, Дохтур Лівсі, Вовчик Сірий, Леся Поліщук та Віталій Чепінога. Всі вони в житті спілкуються 
літературної українською або російською мовою, але мають за мету дати людям критично осмислену 
інформацію простою, зрозумілою мовою; пояснити процеси, які звичайною літературною мовою дуже важко 
пояснити. Саме для цього вони використовують «бойовий суржик». 

Бойовий суржик – це важливе соціолінгвістичне явище, адже він став способом підтримання бойового 
духу та формування громадської думки українського суспільства. Його засновниками вважаються Свирид 
Опанасович (або Дід Свирид) та Вчоний Кіт. Сам Дід Свирид створив маніфест бойового суржику для 
кращого розуміння цього явища. Він зазначив, що саме в умовах соціальних проблем та війни українці 
«вооружилися». Це явище – дієва зброя небайдужих громадян в їхній боротьбі з соціальними, політичними 
та економічними проблемами нашої держави [7]. Саме така форма посилює зміст. 

Бойовий суржик допускає вживання нецензурної та іншої обсценної лексики, але не просто так, а задля 
посилення «бойових» властивостей суржику. Психологи також вважають, що обсценна лексика служить 
своєрідним захистом, що дозволяє відгородиться від агресії зовнішнього світу або, навпаки, скинути 
психологічну напруги [8, с.10]. 

Дійсно ефективне володіння бойовим суржиком можливе лише в разі досконалого володіння 
літературною мовою, якомога більшою кількістю місцевих говірок і діалектів, а також мовами інших країн. 

Бойовий суржик також надає багато переваг при веденні бойових дій, оскільки літературну українську 
мову ворог у більшості випадків зрозуміє (сам або за допомогою перекладача), а суржик – в жодному разі. 
А також він встиг стати інструментом інформаційної війни. 

Одним з головних аспектів впливу є і тематика публікацій, які завжди викликають інтерес людей та 
ставлять провокаційні питання. Тематичну розгалуженість публікацій зводимо у таблицю 1. 

 
Таблиця 1. Тематика публікацій українських блогерів, які пишуть суржиком) 

Псевдонім 
(ім’я) блогера 

Кількість 
підписників в 
соціальній 
мережі 

«Facebook» 

Тематика публікацій 

Денис Пашанін 
(Вчоний Кіт) 

9 324 Більшість публікацій класифікується самим блогером за допомогою 
низки хештегів: 
1. #цінічнідіалоги на політичну тематику.  
2. #цінічнівопроси на політичну тематику. 
3. #цінічнийкоментар – соціальна та політична тематика. 
4. #цікавідосліди – роздуми щодо політичних та соціальних проблем, 
коментарі до новин. 
5. #цінічнідумки на політичну, лінгвістичну, економічну тематику; історії 
з життя. 
6. #цінічніспіванки – співанки на політичну тематику. 
7. #цінічніцитати – цитати з новин та коментарі до них. 
8. #лінгвоцид – лінгвістична тематика (мовні суперечки, проблеми 
перекладу). 
9. #цінічніапокрифи – релігійна тематика. 
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10. #цінічнаісторія – історія України. 
11. #цінічніоповідки – авторські історії на політичну та соціальну 
тематику. 
12. #цінічніказки – авторські казки. 
13. #цінічніспогади – спогади з дитинства блогера (політична 
тематика). 
14. #цінічнаконспірологія – аналіз політичних подій. 
15. #цінічнапоезія – вірші на політичну та релігійну тематику. 
16. #котячийкінозал – рецензії на переглянуті фільми. 
17. #цікаваарифметика – аналіз витрат з українського бюджету. 
18. #цінічнийаналіз – аналіз політичних та соціальних проблем. 
19. Привітання зі святами. 

Свирид 
Опанасович 
(Дід Свирид) 

75 604 Більшість публікацій на політичну та історичну тематику. Свирид 
Опанасович також звертає увагу своїх підписників на роботу 
благодійних та екологічних організацій та закликає не бути байдужими. 
Окремі публікації присвячені привітанням зі святами. 

Татуся Бо 65 507 1) Кумедні історії з життя, розповіді про творчі події, реакції на погоду, 
розповіді про роботу над книгою #ЯкЗдрасті, життєві поради. 
2) Рецензії на переглянуті фільми та серіали. 
3) Коментарі до політичних новин та подій. 
4) Опитування українців (зокрема киян) щодо проблем міста. 

Фаіна Каплан 20 883 Пік використання суржику – 2013-2014 рік. 
1) Переказ та аналіз прочитаних книжок, переглянутих фільмів та 
серіалів. 
2) Мотиваційні пости (побудова громади, підтримка бізнесу). 
3) Аналіз політичних новин та подій. 
4) Психологія, нейрологія. 

Дохтур Лівсі Статистика не 
відображається 

1) Аналіз виступів політиків. 
2) Коментарі до політичних новин та подій. 
3) Сатиристичні авторські історії на політичну та соціальну тематику. 
4) Рецензії та аналіз переглянутих фільмів. 
5) Історії з життя. 

Вовчик Сірий Статистика не 
відображається 

1) Авторські оповіді. 
2) Політична тематика. 
3) Історії з життя. 
4) Соціальна тематика (проблема цирків). 

Леся Поліщук 5 073 1) Історії з життя. 
2) Соціальна тематика. 
3) Політичні та соціальні проблеми міста Біла Церква. 
4) Мотиваційні пости для жінок. 

Віталій 
Чепінога 

114007 1) Історії з життя. 
2) Соціальні та екологічні проблеми. 
3) Коментарі до політичних новин та подій. 
4) Рецензії та аналіз переглянутих фільмів. 
5) Народні прикмети. 
6) Коментарі до церемоній нагородження (Оскар). 

 
Отже, більшість українських блогерів, які пишуть суржиком роблять акценти на політичних та соціальних 

проблемах, мотивують читачів на зміни. Таким чином вони закликають людей припинити суперечки та 
закликають до об’єднання за спільними мовними та соціальними ознаками, особливо в умовах напруженої 
політичної ситуації та інформаційної війни.  
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За останні десятиліття, українська мова повертає свою функцію об’єднання нації, відновлюється її 
культурне значення та вживаність в різних галузях наукового й суспільного життя. Тому вивчення мови у всіх 
її проявах є наразі актуальним завданням для сучасних науковців з метою духовного і наукового зростання 
та розвитку. Мова – це не просто спосіб отримання й передачі інформації у процесі комунікації, це також і 
один з основних елементів сугестії [7, с. 139-140]. 

Наша тема є вкрай актуальною в силу зростання інтересу науковців, політиків, рекламістів до 
практичного застосування важелів управляння діями, думками та оцінками. Наразі вербальний вплив 
активно вивчають у низці наукових напрямів, що свідчить про актуальність зазначеної проблематики. Стан 
теорії й практики мовленнєвого впливу у вітчизняній лінгвістиці свідчить про те, що ця проблематика тільки 
починає активно розроблятися [6]. Вплив на людину мовних факторів, які використовуються у різних 
сугестивних практиках, їх семантичне значення є предметом вивчення таких суміжних галузей науки: 
психолінгвістики, психосемантики, нейролінгвістики тощо. Психолігвістика - наука про мовленнєву діяльність 
людей у психологічних та лінгвістичних аспектах, зокрема експериментальне дослідження психічної 
діяльності суб'єкта в засвоєнні та використанні мови як організованої та автономної системи. Вона 
займається описом та поясненням особливостей функціонування мови і мовлення як психічних феноменів з 
урахуванням взаємодії зовнішніх і внутрішніх чинників соціально-культурної діяльності особистості. Цим 
питанням займалися багато вчених: В. М. Бехтерєв, І. П. Павлов, К. К. Платонов, А. П. Слободяник та багато 
інших видатних вчених. Серед сучасних науковців слід відзначити: Т. Ю. Ковалевську, В. М. Кандибу, 
Г. А. Гончарова, Г. Т. Чуприна та інших. 

Метою нашого дослідження є вивчення вербального впливу частиномовних сугестогенів на свідомість 
та підсвідомість людини в процесі гіпнозу та особливостей цього процесу.  

Завданнями роботи є: 
1. Здійснити огляд літератури з проблеми частиномовної семантики мовних сугестогенів. Висвітлити 

комплексну природу, механізми та становлення гіпнозу та значення його мовних складників у сучасних 
сугестивних практиках. 

2. Здійснити комплексний аналіз психологічних та лінгвістичних факторів навіювання та гіпнозу. 
3. Охарактеризувати психолінгвістичні властивості сугестора і сугерента як учасників сугестивного 

процесу.  
4. Проаналізувати семантику дієслівних та іменникових сугестогенів, як основних мовних одиниць, на 

прикладі їх вживаності в сугестивних текстах, які використовуються у медичній, психологічній, 
психотерапевтичній практиці. 

Джерельною базою є оригінальні приклади живих сеансів гіпнозу, описані у спеціальній медичній та 
психологічній літературі. У роботі проаналізовано приклади гіпнотичних текстів, які були наведені видатним 
українським вченим у галузі психіатрії А. П. Слободяником, як ілюстрації технік і методик гіпнозу, у розділах 
«Техніка гіпнотизування», «Підкріплення навіювання переважно впливом на звуковий аналізатор», «Формули 
словесного та змішаного гіпнотизування» [9]. Обрані для аналізу тексти являють собою стенограму 
гіпнотичних сеансів у повному об’ємі і тому дають змогу здійснити частиномовний аналіз використаних 
формул гіпнозу від початку і до кінця сеансу. Було опрацьовано 12 гіпнотичних текстів, у яких було виділено 
групи дієслів та іменників. Загалом проаналізовано 243 дієслова та 312 іменників.  

Для вирішення завдань у роботі використано такі загальні методи дослідження: описовий метод — для 
визначення характерних властивостей предмета дослідження; метод кількісного підрахунку — для 
встановлення кількісних показників застосування дієслів та іменників.  

Практичне застосування результатів нашого дослідження можливе для подальшого вивчення, 
поглиблення та викладання питання семантики мовних сугестогенів на спецкурсах для студентів 
гуманітарних факультетів. Зазначені особливості частиномовної семантики мовних сугестогенів можуть бути 
використані для формування сугестивних текстів психотерапевтичного призначення.  

Наше наукове дослідження ґрунтується на матеріалах гіпнотичної практики. Гіпноз (від. грец. hypnos – 
сон) – тимчасовий стан свідомості, який характеризується звуженням її об’єму та різким фокусуванням на 
змісті навіювання, яке пов’язано зі зміною функції індивідуального контролю та самосвідомості [11]. У гіпнозі 
слово виступає як ключовий елемент впливу на підсвідомість та справляє сугестивну дію на поведінку, 
наміри та оцінки сугерента. Визначено, що основними особливостями сугерента є підвищена тривожність, 
невпевненість у собі, особлива довірливість, низький рівень самооцінки, слабкість логічного аналізу, 
комплекс неповноцінності, вразливість та інші особливості, які відображають нестійкий стан психіки [8]. 

Цікавим з погляду мовознавства є частиномовний компонент у практиках гіпнозу. Граматичний склад 
універсальних слов'янських сугестивних текстів характеризується переважанням іменників (25,97%), на 
другому місці - дієслова (19,61%), на третьому - займенники (14,26%) і тільки на четвертому і п'ятому - 
прикметники (12 , 7%) і прислівники (9,45%) [7, с. 147]. 

Нами  проаналізовано приклади гіпнотичних текстів, які наведені А. П. Слободяником у таких розділах 
як: «Техніка гіпнотизування», «Підкріплення навіювання переважно впливом на звуковий аналізатор», 
«Формули словесного та змішаного гіпнотизування» [9]. Беручи до уваги дослідження гіпнотичних текстів 
можна зазначити, що кількість дієслів у них складає 18,8% від загальної кількості. В.Гумбольдт відзначав, що 
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«Дієслово - це нерв самої мови…» [3]. За результатами нашого наукового дослідження, мова гіпнозу містить 
у своєму складі: висловлення з імперативними формулами дієслів у наказовій формі. Наприклад, «Дихайте 
спокійно і рівномірно. Слухайте мене! Дивіться на срібну кулю! Розслабте всі свої м'язи») [9, с. 194]. 
Кількісний показник імперативів складає 15%; дієслова теперішнього часу використовуються для 
концентрації уваги на психофізіологічних процесах, у той момент, коли вони відбуваються шляхом звернення 
уваги на ті чи інші відчуття. Наприклад,  «У даний момент навколишнє оточення вас не турбує», «По 
всьому вашому тілу починає розливатися приємна млість і знемога, у вас з'являється сонливість, 
відчувається приємна млявість, тяжчають руки і ноги», «Ніщо вас не хвилює, ніяких неприємних 
відчуттів у вас немає, по тілу розлилася приємна слабкість, ваші руки і ноги важчають, важчають 
повіки, вас все більш і більш охоплює дрімота, ваші повіки злипаються». Частка дієслів у формі 
теперішнього часу складає 35,7% [9, с. 194]; дієслова, які означають дію без опису того, як вона була чи буде 
здійснена. Наприклад, «Вам подобається, коли у Вас виникають незвичайні відчуття (опущена 
інформація: подобається в якому сенсі? Виникають де? Коли саме?) Як, на вашу думку, виникають будь-
які незвичайні відчуття? (виникають коли, де?), Ви думаєте, звідки беруться відчуття, які навіть не 
можна описати? (беруться коли, у кого?)». Кількість таких дієслів становить 23,4%. Така класифікація 
відповідає деяким лексико – семантичним групам, які виокремила мовознавець С. М. Дишлева. Дієслова 
першої групи за семантичним значенням належать до категорії дієслів на позначення спонукання до дії; 
дієслова другої групи належать до дієслів на позначення категорії стану; дієслова третьої групи належать до 
категорії дієслів релятивної семантики [4]. 

Провідне місце серед самостійних частин мови належить іменнику. Як одна з найголовніших частин 
мови іменник у комунікативному процесі забезпечує можливість мислити предметно та інтерпретує 
предметну частину мовної картини світу. 

За даними нашого дослідження гіпнотичних текстів можна зазначити, що кількість іменників складає 
15,82 % від загальної кількості слів. Серед них виявлено відсоток номіналізацій (процес утворення іменника 
від дієслова), що складають 6,56%. Через те, що в номіналізації опускається значний обсяг інформації, 
даний засіб являє собою надзвичайно ефективний інструмент психологічного впливу. Прикладами 
номіналізацій є такі слова: вирішувати - рішення, відчувати - відчуття, спілкуватися - спілкування, 
завершувати - завершення, приймати - прийняття, реалізовувати - реалізація, сумніватися - 
сумнів, вибирати - вибір. (“До вас все більше й більше приходить відчуття спокою”, “Вас охоплює 
приємна втома”,«Зосереджуйте вашу увагу на усіх відчуттях»). Встановлено, що найчастотнішими 
лексемами в іменниковому складі мови гіпнотичних текстів є: «дрімота», «відчуття», «втома», що 
становить вербалізований субстрат гіпнотичного стану, де представлено результат сугестивної дії. 

За даними аналізу гіпнотичних текстів кількісний показник вживаності неспецифічних номенів, тобто 
абстрактних іменників, семантична специфіка яких уможливлює різновекторність сприйняттєвих тлумачень, 
складає 4,35%, що відображає відносно нижчу частотність їх вживання, у порівнянні з іншими 
проаналізованими показниками. («Відкиньте усі зайві думки та тривоги», «Ви відчуваєте свободу рухів 
тіла», «Дрімотний стан все посилюється й посилюється», «Важкість проникає в голову і у все тіло», 
«Ви помітите, що деякі явища виникають під час вашої релаксації», «Я хочу, щоб ви сконцентрували 
вашу увагу на відчуттях», «… або ви відчуєте напруження, або ж тепло вашої руки») [9].  

Отже, проаналізувавши процентне співвідношення вживаності дієслівних та іменникових сугестогенів, 
можна дійти висновку про частотну перевагу дієслів у формулах гіпнозу, що свідчить про важливу роль 
дієслова в процесі навіювання та його спонукаючу функцію. 
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Умови сучасного життя, стрімке зростання потоку нових знань, активний розвиток інформаційно-

комп’ютерних технологій інтенсифікують пошук нових засобів навчання, якісних змін та розвитку освіти.  
Зміна парадигми сучасної освіти передбачає перехід до студентоцентрованого підходу, в якому 

результати навчання відіграють основну роль і стають головним підсумком освітнього процесу для учня з 
точки зору знання, розуміння і здібностей, а не методи навчання, які використовують викладачі для 
досягнення цих результатів. 

Студентоцентрована освіта передбачає таку організацію навчання суб'єктів освітнього процесу, яка в 
максимальному ступені орієнтована на їхні індивідуальні особливості й специфіку особистісного розуміння 
світу. У цих умовах відбувається не тільки передача знань, вироблення умінь, але і формування 
спрямованості пізнавальних інтересів учня, життєвих планів, ціннісних орієнтацій, розвиток особистісного 
потенціалу суб'єктів освітнього процесу школи. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій в 
процесі студентоцентрованого навчання допомагає учням в повній мірі освоювати матеріал, формувати 
навички та знання з тем, бути зацікавленими у процесі навчання [2, c. 34].  

До переваг ІКТ відносяться: 
⎯ Індивідуалізація навчання; 
⎯ Зростання обсягу виконаних за урок завдань; 
⎯ Підвищення мотивації за рахунок різноманітних форм роботи. 
Включення до уроку комп'ютерних технологій дозволяє вчителю зробити процес навчання 

різноманітним та інтенсивним. 
 Цей метод навчання допомагає вчителям краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, 

змушує шукати нові методи навчання, стимулює його професійний ріст. 
Застосування на уроці комп'ютерних тестів дозволить вчителю майже одразу отримувати об'єктивні 

результати засвоєння поточного матеріалу в усіх учнів і своєчасно його скоректувати. Також є можливість 
вибору рівня складності завдань для кожного учня в класі. 

Для дослідження ефективності використання ІКТ в студентоцентрованому навчанні був проведений 
педагогічний експеримент у середній школі.  

Мета експерименту – дослідити вплив інформаційно-комп’ютерних технологій в навчанні англійської 
мови.  

Мета статті – описати результати педагогічного експерименту в середній школі. 
Експеримент проводився в загальноосвітній школі Миколаївської області І – ІІІ ступенів з учнями 10-го 

класу. Протягом 5 уроків було активно застосовано методи та прийоми студентоцентрованого навчання та 
використано інформаційно-комп’ютерні технології для кращого та ефективнішого засвоєння матеріалу.  

Поточною темою занять була  тема “Natural Disasters”.  Граматична тема , що вивчалася протягом 
останніх уроків – conditional sentences.  

Основною методикою експерименту була обрана   «Test – teach – test».  
Test-Teach-Test – це метод викладання іноземної мови, коли вчитель працює з новою аудиторією учнів 

та не впевнений щодо рівня їх знань, коли учні вперше вивчають певну галузь граматики або певного 
контексту лексики. Ця методика зазвичай проходить у декілька етапів. 

1. Тест (Перший) 
Мета першого тесту – діагностувати в учнів рівень володіння темою. Цей етап був виконаний за 

допомогою тесту, що містив у собі завдання з лексичним та граматичним матеріалом поточної теми. 
Результати тесту показали, що знання учнів з даної теми є досить низькими. Відсоток правильних відповідей 
в середньому досяг 53% усіх запропонованих завдань. 

2. Навчання  
Цей етап потребує чіткого та продуманого планування. Він проходив впродовж 3 уроків. На ньому в 

повній мірі використовуються прийоми студентоцентрованого навчання та ІКТ. 
Для роботи з учнями було використано такі засоби ІКТ: 
⎯ Електронні словники та енциклопедії – допомога учням під час розбору незнайомої лексики та 

роботи з текстом; 
⎯ Пакет Microsoft Office – допомога вчителю при роздрукуванні дидактичного та навчального 

матеріалу, розробки презентації за поточною темою. 
⎯ Відеоматеріали, новини та статті з сайту BBC Earth. 
⎯ Інтернет-платформа Kahoot – безкоштовний сервіс, за допомогою якого учні можуть відповідати на 

створені вчителем тести з планшетів, ноутбуків, смартфонів, тобто з будь-якого пристрою, що має 
доступ до Інтернету; 

⎯ Google forms – сервіс, за допомогою якого вчитель може створювати свої власні тести та 
опитування. 

Також в ході експерименту були використані такі прийоми студентоцентрованого методу: 
⎯ Brainstorming; 
⎯ Mind mapping; 
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⎯ Scavenger hunt; 
⎯ Knows – need to know; 
⎯ Jigsaw. 
Усі використані прийоми були знайомі учням, вони справлялися з ними без допомоги вчителя.  
На даному етапі експерименту було помічено, що подібний вид занять ефективно впливає на роботу 

учнів, стимулює їх до роботи над новими завданнями та допомагає краще сприймати матеріал. Вони стали 
більш сконцентрованими та активними. 

3. Тест (Другий) 
Останній етап методики – другий діагностичний тест. За структурою та змістом він є ідентичним 

першому. Порівнюються результати першого і останнього тестів, підсумовуються та робляться висновки 
щодо результативності цієї методики. Результати тесту показали, що методика ефективна та може 
використовуватись у процесі навчання в середній школі. Результати, порівняно з першим тестом 
покращились, відсоток правильних відповідей сягнув 89% від усієї кількості поданих завдань.  

Отже, розвиток технологій значною мірою вплинув на процес здобуття інформації. Нові технології 
допомагають зробити навчання більш ефективним та цікавим для учнів, збільшити швидкість розуміння, 
сприйняття та засвоєння великої кількості інформації. Даний експеримент показав, що подібна методика 
разом із застосуванням ІКТ роблять процес навчання дуже ефективним, а учнів – більш зацікавленими та 
вмотивованими. 

Список використаної літератури: 
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Значення мови в нашому житті неможливо переоцінити. Вона є і засобом спілкування, пізнання 

навколишньої дійсності, та способом передачі думок, почуттів тощо. Проте лише за певних умов словесний 
вплив може стати засобом переконання.  

У цьому зв'язку привертає увагу мова політичної реклами, специфічний характер якої передбачає 
використання тих мовних засобів, що здатні якнайефективніше вплинути на свідомість виборців, переконати 
їх у доцільності тих чи інших вчинків [1, c. 77]. Техніка й технології будь-якої реклами (політичної, зокрема) 
розраховані на постійну присутність буквально у всіх масових інформаційних потоках: увага громадян 
повинна бути завойованою, вони повинні зробити «усвідомлений» вибір тієї чи іншої політичної позиції [7, c. 
164].  

Засвоєння інформації аудиторією в цілому та окремим індивідом є своєрідною характеристикою впливу 
мовлення, яке залежить: а) від правильної методики організації тексту; б) від добору в тексті «ключових» 
слів, що представляють текст при оцінці його ефективності. Правильна методика полягає в досягненні 
завдяки масовій комунікації цілеспрямованого зрушення в смисловому полі  (в переході поінформованості, 
знань до переконань і навичок). Показниками ефективності є високий рівень мимовільного запам'ятовування 
матеріалу, точність його безпосереднього сприймання тощо [4, c. 45]. 

Головними критеріями виокремлення ключових слів насамперед є частотність їх використання, 
актуальність та специфічність (унікальність) для соціуму в певний історичний період, соціальна маркованість, 
«прив'язка» до локально-темпоральної вісі, сакралізація та десакралізація такої лексики (значення слова в 
процесі його функціонування як ключового може набувати нових неспецифічних конотацій – як позитивних, 
так і негативних) тощо [2, c. 201].  

Ключове слово – це семантичне ядро, психоемоційний стрижень повідомлення, концентрований 
сугестивний зміст, що увиразнює необхідність якнайретельнішого аналізу зазначених лексем. Аналіз 
динаміки ключових слів дає змогу проаналізувати складники сугестивних засобів у політичній рекламі, 
виокремити їх інваріантні та варіативні вияви, що, у свою чергу, уможливить ефективне моделювання 
актуальних текстових фрагментів [3, c. 109]. 

У морфологічному складі ключових слів аналізованої реклами визначаємо дві актуальні частиномовні 
групи – іменники (58%) та дієслова (42%). Інші самостійні частини мови представлені рідко, що відрізняє 
політичну рекламу від комерційної, де як ключові слова активно вживаються прикметники (дивовижний, 
економний, зручний, кращий, справжній тощо) та прислівники (дбайливо, круто, легко, чистіше). 

У складі ключових слів-іменників виокремлюємо такі лексико-семантичні групи:  
1. політика: мова (15%), влада (13%), народ (10%), країна (8%), патріотизм (5%), опозиція (5%), команда 

(4%). Наприклад: «Українці бідують, а влада жирує. Цю владу треба зупинити. Разом ми їх зупинимо!», 
«Українські демократичні сили об’єднались задля того, щоб змінити країну! Гордість для кожного, 
справедливість для всіх, чесність для влади. Ми змінимо країну! Ця країна буде належати народу України! 
Цією країною буде гордитись кожен українець!»;  
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2. право: права (7%), закон (7%). Наприклад: «Вони тягнуть від держави і грабують людей, а нам, 
простим людям, закону нема», «Змінюй країну, відстоюй свої права», «Наш народ здобув право вільно 
жити на власній землі», «Вони тягнуть від держави і грабують людей, а нам, простим людям, закону 
нема»; 

3. економіка: гроші (5%), борги (4%). Наприклад: «У них влада і гроші, а у нас борги і біда»;  
4. мораль: правда (5%), лад (5%), цінності (4%). Наприклад: «Найбільша цінність яку ми маємо – 

здоров’я!», «Не змарнуй свій голос. Захисти свої найважливіші цінності!»;  
5.час: майбутнє (9%), минуле (7%). Наприклад: «Ще ніколи так жорстоко не виривало в України її 

душу, не забирали майбутнє у її дітей», «Було важко долати їхній безлад, але новий уряд наполегливо 
працював задля забезпечення стабільності… Але зараз ми можемо дивитися у майбутнє з надією…»;  

6. дія: зміни (10%), вибір (5%). Наприклад: «Здається вибору немає, але вибір є!»; 
7.результат: порядок (7%), порозуміння (5%), перемога (4%). Наприклад: «Перемога в наших руках. Ми 

об’єднались заради України», «Цією країною буде гордитись кожен українець! Перемога в наших руках!», 
«Інколи до перемог йдеш довго, але, коли є мета і є воля – ти переможеш!». 

Отже, до ядра ключових слів-іменників, або «вічних ключових слів» за Т.В. Шмельовою [8], тобто 
найбільш стійких у політичному словнику уналежнюємо ключові слова: мова, влада, майбутнє, зміни, 
перемога, країна (звертаємо увагу на абстрактну семантику ключових слів-іменників, що слугує яскравим 
прикладом їх сугестивного забарвлення). 

У системі ключових слів також нами виокремлено 42% дієслів. Серед них фіксуємо, насамперед, 
імперативні форми із семантикою наказу (голосуй (20%), голосуйте (4%), обирай (12%) та інфінітивні форми 
із динамічною семантикою (будувати (5%), працювати (3%), перемагати (4%); захищати (7%). Отже, 
безперечними лідерами передвиборчої кампанії, ядром словника, є ключові слова голосуй, голосуйте, 
обери, обирай, захищай, перемагай.Наприклад: «Голосуй за себе! Голосуй за Батьківщину!», «Захисти 
свої найважливіші цінності!», «Обирай українське! Збережи Україну!», «Говори українською, захищай 
українське, збережи Україну. Українці за Нашу Україну», «Геть шкідників із поля, геть шахраїв із влади!», 
«Я переконана, ми переможемо, переможе Україна!». 

Лексеми будувати та працювати, досить поширені у минулих роках, втратили актуальність і їх 
заступили слова захищати та перемагати – отже, певна семантична поміркованість змінилася більшою 
цілеспрямованістю, агресивністю в обстоюванні позицій. 

Аналіз частиномовної та семантичної динаміки ключових слів сучасної політичної реклами дає підстави 
твердити, що ключовими словами політичної реклами виступають найчастіше іменники та дієслова, що 
засвідчує їх іманентну сугестивність. 
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Як стверджує В. Степанов, ідеологічний код – це семіотичний інструмент, за допомогою якого 
«“зображують” зміст і передають сенс рекламного повідомлення, квінтесенцію рекламованого товару чи 
послуги та вказують на необхідні для ідентифікації цільової групи знаки» [12]. Реалізацію зазначеної функції 
щонайперше забезпечують міфологеми [16, с. 183], оскільки вони представляють собою «уламок міфу, 
міфему, яка втратила свої автохтонні характеристики та функції, залучена до фольклорного тексту, в якому 
сприймається як вигадка, образна оздоба чи сюжетна схема, що вже стала традиційною» [7, с. 408], 
засвідчуючи зв’язок із міфами, що, своєю чергою, «служать ідеологічною функцією натуралізації» [13, с. 22]. 

Модерна наукова обсервація міфологем реклами є полівекторною, оскільки вказані феномени активно 
студіюються в парадигмах лінгвокультурології (Н. Коновалова), когнітивної лінгвістики (К. Меншикова), а 
також сугестивної лінгвістики (О. Толкунова, Л. Ухова) та лінгвосеміотики (О. Єжова, О. Кармалова, 
А. Ковальчук, В. Степанов). Проте моніторинг репозитаріїв сьогодення засвідчує, що відповідні дослідницькі 
зондування тяжіють або до суто теоретичного обґрунтування окресленої проблематики (О. Бондар, 
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Д. Писаревська, О. Почтар), або до опису окремих міфологем реклами, зокрема міфологем «персона», 
«аніма», «самість», «тінь», «мати» (О. Петрова); «помічник», «мудрець», «нове народження», «свобода», 
«герой», «пошук та пригоди», «інший» (А. Мямліна); «молодість», «краса» (О. Матвєєва) тощо. Такий підхід 
унеможливлює отримання цілісного уявлення про рекламну міфотворчість, на чому акцентує й 
О. Кармалова, констатуючи, що дотепер «не існує строго визначеної логіки міфопоетичного аналізу» [4, 
с. 14]. Відтак цілком валідним видається проведення досліджень, що передбачають синкретизацію наукових 
поглядів із різних галузей знань, насамперед із сугестивної лінгвістики через належність рекламного дискурсу 
до сугестивних контекстів [5, с. 200] та лінгвосеміотики, скерованої на «вивчення можливостей поєднання 
різнорідних знаків, а також варіювання вербального та невербального кодів» [1, с. 105–106], що також 
характерно для цього дискурсного домена. Тому актуальність пропонованої розвідки зумовлюється 
потребою розроблення технології моделювання міфологем як складників ідеологічного коду реклами з 
урахуванням упливових потенцій їхніх вербальних та невербальних експлікаторів, що ще не ставало 
безпосереднім об’єктом зацікавлення як зарубіжних, так і вітчизняних учених. Не меншою мірою увиразнює 
актуальність роботи й спроба верифікації моделювальної методики шляхом конструювання моделі 
міфологеми «казка», що, безсумнівно, входить до кола міфічних референцій сучасної української 
комерційної телереклами, проте й досі не привернула достатньої уваги з боку наукової спільноти.  

Метою роботи є розроблення схеми моделювання міфологем реклами з репрезентацією упливових 
орієнтирів та семіотичного статусу їхніх конституентів, а також відповідна апробація на ґрунті міфологеми 
«казка», що є складником ідеологічного коду української комерційної телереклами. Поставлена мета 
унеобхіднює вирішення таких завдань: 1) розкрити зміст поняття «міфологема»; 2) розробити схему 
моделювання міфологем української комерційної телереклами; 3) довести її дієвість на прикладі міфологеми 
«казка» з поясненням упливової специфіки структурно-семіотичних компонентів.  

Об’єктом дослідження обрано міфологеми як індикатори ідеологічного коду української комерційної 
телереклами, а предметом – особливості їхнього структурно-семіотичного моделювання та впливової 
механіки. 

Джерельною базою роботи послужила відеотека, в якій налічується понад 1200 роликів української 
комерційної телереклами, введених до неї шляхом суцільної вибірки з ефірів центральних телевізійних 
каналів України протягом 2015–2018 рр. Фактаж дослідження склали 17 міфологем, із-поміж яких лише п’ять 
відзначаються високою частотою репрезентації (понад 10 випадків), у т. ч. і міфологема «казка». 

Цілі та завдання дослідження детермінували залучення чималої кількості як загальнонаукових, так і 
спеціальних методів. Серед загальних методів у роботі спираємося передусім на описовий і метод 
спостереження, а також методи аналізу й синтезу, що в цілому прислужилися у висвітленні теоретичних 
положень наукової розвідки, їхній логізації, систематизації зібраного фактичного матеріалу та його 
кваліфікації з позицій лінгвосеміотики та сугестивної лінгвістики. За допомогою кількісного аналізу з’ясовано 
загальний обсяг та динаміку функціонування вербальних та невербальних маркерів міфологем. Провідними 
спеціальними методами в роботі стали метод структурно-семіотичного аналізу, що посприяв виокремленню 
семіотичних знаків вербальної та вербальної природи в тектоніці міфологем, та метод моделювання, 
застосування якого уможливило конструювання їхніх моделей. Почасти використано й метод міфопоетичного 
аналізу, що дав можливість отримати цілісне уявлення про вербальні маркери міфологем, сугестивний 
потенціал яких, своє чергою, вдалося встановити за допомогою методу Мілтон-модельної ідентифікації. 
Також застосовано контекстуально-інтерпретаційний та компонентний аналіз для визначення семантики 
насамперед вербальних знаків, зафіксованих у структурі міфологем.  

Дефінізація терміна «міфологема» є злободенною темою наукових диспутів, адже єдиного 
універсального визначення, що б репрезентувало загальну сенсову амплітуду цього поняття, досі не 
сформульовано. Однак порівняно високий індекс наукової експлуатації все ж мають тлумачення, що 
постулюють такі погляди, за якими міфологема, з одного боку, розуміється як «вербальний носій міфу» [16, 
с. 176–177] (О. Сподарець, О. Шейгал, О. Яковлєва); а з іншого, є феноменом, що «існує до тексту та поза 
текстом і може актуалізуватися, крім тексту, в інших формах культурної діяльності людини (іграх, звичаях, 
ритуалах)» [цит. за 8, с. 64] (Р. Барт, О. Кармалова, А. Круталевич, Ю. Шишова). Саме останній підхід є 
актуальним для пропонованої розвідки з огляду на його всеохоплювальний характер, що, своєю чергою, 
вказує на правомірність виокремлення в структурі міфологем як знаків вербальної ґенези, так і невербальної. 
Однак, як уже зазначалося в наших попередніх статтях (див., напр., [17]), не всі структурні знаки можуть 
виконувати роль т. зв. ключа, тобто «виступати смисловими “якорями” у мнемічній фіксації рекламного 
тексту» [15, с. 8]. У зв’язку з цим запропоновано звертати увагу лише на ключові знаки (термін наш. – О. Щ.) 
та розуміти під ними маркери кодів, а також субкодів, що становлять ядро їхньої структури та є 
концептуально значущими, максимально інформативними та семіотично вагомими складниками, що 
забезпечують упізнаваність, відтворюваність і запам’ятовуваність реклами, а також употужнюють 
ефективність її впливу на емоційну та раціональну сфери адресата рекламної комунікації. Тому базовою 
одиницею структурно-семіотичного моделювання міфологем реклами обираємо ключовий знак (далі – КЗ), 
що може мати як вербальну, так і невербальну фіксацію, проте обов’язково відзначається високою 
частотністю вживання (не менше 10 випадків), інформативною акумулятивністю, оригінальністю. 

Враховуючи думку Г. Почепцова, який запевняє, що в рекламі «власне вербальна інформація 
(раціонального порядку) посідає … просторово не головне місце, крім цього, психологічно вона відіграє аж 
ніяк не ключову роль» [10, с. 161], та додає, що таку роль рекламний текст «віддає саме візуальним 
зображенням не лише тому, що вони носять більш універсальний характер, що відповідно пришвидшує 
сприйняття, а головним чином тому, що вони оброблюються іншою півкулею головного мозку, не допускаючи 
тією міри раціоналізації під час сприйняття, що наявне у випадку сприйняття вербального тексту» [там само, 
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с. 161–162], маємо підстави здійснювати структурно-семіотичне моделювання міфологем лише в певних 
«репрезентативних стратах» вербального та невербального рівнів. Так, у межах вербаліки представляємо 
лише КЗ міфологем, зафіксовані на лексико-семантичному рівні рекламного тексту, бо саме його маркери, за 
словами Т. Ковалевської, «виконують роль інваріантних сугестогенів» [5, с. 202], де їхню впливову специфіку 
увиразнює ще й морфологічний статус, а в межах невербаліки зосереджуємося на візуальному ряді 
рекламного тексту, оскільки «зорове сприйняття є цілісним і швидким» [6, с. 100], і поділяємо відповідні КЗ на 
дві групи. Першу групу формуємо з т. зв. гомогенних КЗ, що не мають вербального вияву безпосередньо в 
«картинці» рекламного тексту та концентруються на статичних знакових репрезентантах, якими є власне 
візуальні знаки. Другу групу складають гетерогенні КЗ, скеровані на доповнення й уяскравлення візуального 
блоку рекламного повідомлення. 

Проілюструємо дієвість описаної вище схеми структурно-семіотичного моделювання на прикладі 
міфологеми «казка», вербальні та невербальні КЗ якої активують стан доступу до минулих трансів, що, за 
твердженням Т. Ковалевської, є однією з простих технік гіпнотичної індукції в Мілтон-моделі [6, с. 198–199], 
бо змушує адресата рекламної комунікації пригадувати, занурюватись у стан даунтайму. 

1. Рівень вербаліки, де найчастотніші КЗ презентують такі лексичні групи (за спадною): 
1.1. Загальні назви: 
− прикметники зі знач. «надзвичайний, дивний, таємничий» [11, Т. 4, с. 71] (понад 145 випадків): 

Роби надзвичайне (смартфон «Samsumg Galaxy Note 8»); Тепер наші діти відкривають свої 
серця казковій магії (магазин «Епіцентр»); У «Metro» Ви можете знайти все до новорічних 
свят за неймовірними цінами (магазин «Metro»);  

− числівники на позначення магічних чисел (за даними словника-довідника «Знаки української 
етнокультури» В. Жайворонка [2, с. 347–348]) (понад 100 випадків): «Kinder Сюрприз» виконує 
одразу три бажання (шоколад «Kinder Сюрприз»); Дев’ять із десяти жінок задоволені (засіб 
для прання «Perwoll»); Тривала допомога від болю до дванадцяти годин (лікарський препарат 
«Вольтарен»);  

− іменники зі знач. «те, що не відповідає дійсності; вигадка, байка» [11, Т. 4, с. 71] (понад 25 
випадків): Казка починається (магазин «Епіцентр» (серія «Новорічний ярмарок»)); Ти не вірила 
у казки та принца на білому коні? (жувальна гумка «Orbit»); Сир «Hochland» – це 
фантастика (Сир «Hochland»);  

− іменники на позначення героїв казок / міфів (понад 15 випадків): На щастя, з подорожі 
повернулася принцеса з новим кремом «Cif» (крем «Cif»); Ми не чарівники, але свою справу 
знаємо (банк «Raiffeisen Bank Aval»); Дива трапляються на Різдво, і ми, ельфи, обираємо 
«Pepsi» (напій «Pepsi»). 

1.2. Власні назви:  
− алюзивні імена героїв казок / міфів (понад 10 випадків): Скуштуй яблучко, Білосніжко! 

(таблетки «Біле вугілля»); Костя, це ж Новий рік, – костюм Санти треба було одягнути 
(магазин «Ельдорадо»); Великий Посейдон хотів причарувати німф морських Esfero 
(шоколадні цукерки «Esfero»). 

Зауважимо, що зафіксовані на рівні вербаліки КЗ міфологеми «казка» мають різні вектори впливовості. 
Зокрема КЗ, виражені прикметниками, не стільки характеризують властивості рекламованого товару / 
послуги, а радше, як переконує В. Зірка, об’єктивують «прихований імператив» [3, с. 166], оскільки наявність 
позитивно конотованої семи «може служити спонуканням до дії» [там само, с. 166]. Крім того, сугестивність 
цих КЗ увиразнюють і їхні семні домінанти, зокрема «якість товару та послуги», «ефективність товару», 
«економічність покупки», які О. Толкунова уналежнює до міфологізованих [14, с. 105–106]. КЗ, що 
позначають магічні числа, за спостереженнями В. Жайворонка, «означають щасливу (або нещасливу) 
кількість чого-небудь» [2, с. 347], хоч у проаналізованих рекламних текстах числівників із негативною 
символічною семантикою не зафіксовано, що, зрештою, дає підстави казати про орієнтацію цього лексико-
граматичного розряду слів до гедоністичних прагнень адресата рекламної комунікації шляхом 
«максималізації позитивних і мінімалізації негативних емоцій» [6, с. 213]. Наприклад, число дев’ять у 
наведених вище контекстуальних відрізках пов’язано насамперед із «кількісною ознакою великої впливової 
сили (звідси – дев’ясил, дев’ятьсил, дев’ятисил від “дев’ять сил” на означення особливої лікувальної 
властивості рослини; дев’ятерник, – лікувальна рослина від дев’ятьох (багатьох) хвороб)» [2, с. 347–348]. 
КЗ, представлені іменниками казка, фантастика, нереальність тощо, належать до категорії неспецифічної 
лексики, актуальної насамперед для Мілтон-моделі (детальніше див. у [6]), семантична дифузність якої, на 
думку Т. Ковалевської, «уможливлює некритичне сприйняття» [5, с. 204], бо, наприклад, слово фантастика 
може актуалізувати такі значення: «поняття, образи, створені уявою, тобто такі, що не відповідають дійсності; 
вигадка…; зображення подій, явищ у надприродному вигляді, не існуючих у дійсності; казкова основа 
мистецького твору…; щось видумане, нереальне, пов’язане з фантазією» [11, Т. 10, с. 561]. КЗ у формі 
іменників на позначення героїв казок / міфів та й їхніх алюзивних імен є вербалізаторами стереотипів, що 
«слугують для спрощення мисленнєвих і пізнавальних процесів» [6, с. 216], а також відзначаються 
«нероздільністю знака та референта (виключають взаємозв’язок цього явища з аналітичною роботою думки), 
що зумовлює неможливість та й непотрібність його об’єктивного усвідомлення» [там само, с. 216–217].  

2. Рівень невербаліки, де КЗ із високими показниками вживання об’єктивують такі групи: 
2.1. Гомогенні, або власне візуальні КЗ – це засоби, що лише візуально представляють 

вербальні маркери міфологем. Серед них фіксуємо такі: 
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− зноски з іменами вигаданих персонажів, створених спеціально для реклами (понад 15 
випадків): Бактерія Горлодрая – зірка хворого горла (лікарський препарат «Декатилен»); 
Лактоспори (лікарський препарат «Лактовіт Форте»); Динозавр Діно (йогурт «Растішка»). 

2.2. Гетерогенні КЗ, що поділяються на такі: 
2.2.1. Візуально-образні КЗ, що формують міфічний образ та представляють його фізичну 

оболонку (за спадною): 
− антропоморфні одноклітинні організми (понад 35 випадків): кашель «Зелена істота» 

(лікарський препарат «АЦЦ»); алерген Монстр (лікарський препарат «L-Цет»); лихоманка 
Дракон (лікарський препарат «Ібуфен Юніон); 

− антропоморфні предмети (понад 25 випадків): туфлі з очима та ротом (лікарський препарат 
«Флебоксар»); капсули у вигляді чоловіків-солдатів (лікарський препарат «Лактовіт Форте»); 
тетрапакет із руками та ногами (закваска «Vivo»); 

− персоніфіковані тварини (понад 15 випадків): Кіт (гель «Вольтарен Форте»); Єнот, Овечка, 
Орел, Морська Свинка (лікарський препарат «Гербалор»); Хом’як (насіння «Хомка»); 

− люди в образі органів (понад 10 випадків): жінка-печінка (лікарський препарат «Гепабене»); 
чоловік-серце (лікарський препарат «Карвеліс»); чоловік-жовчний міхур (лікарський 
препарат «Галстена); 

− реінкарнізовані образи (10 випадків): жінка / овоч, жінка / черепаха, жінка / лінивець 
(лікарський препарат «Біфрен»); кіт / робот / буйвіл (стартовий пакет «Vodafone 3 G»); люди 
/ зомбі (мінеральна вода «Миргородська лагідна»); 

− алюзивні герої казок (10 випадків): Попелюшка з однойменної казки (телефон «Sumsung 
Galaxy S 7 edge» (серія за участю телеведучого Анатолія Анатоліча)); Маша та Ведмідь з 
однойменної казки (шоколад «Kinder»); Аліса та Кіт із казки «Аліса в країні чудес» (бальзам 
«Bells»).  

2.2.2. Візуально-аудіальні КЗ, що представляють інформацію про міфологічний образ шляхом 
його одночасної візуальної та аудіальної об’єктивації (за спадною): 

− візуально-аудіально фіксовані слогани (понад 15 випадків): 64 % опитаних ельфів обрали 
смак «Pepsi» (напій «Pepsi»); «Rozetka» – офіційний помічник Діда Мороза (Інтернет-
магазин «Rozetka.ua»); Люби Україну – подорожуй з Діно (йогурт «Растішка»). 

Варто зазначити, що гомогенні КЗ, що репрезентуються лише у формі зносок, містять вербальну 
інформацію, семантичний стрижень якої становлять онімні одиниці, насамперед т. зв. ірреальні антропоніми, 
що засвідчують віртуальність зображуваної реальності, продукуючи «послаблення або й повну редукцію 
свідомого контролю за раціональним складником дискурсу» [там само, с. 217]. Гетерогенні КЗ, передусім 
належні до групи візуально-образних, також скеровані на употужнення сугестії рекламних повідомлень, тобто 
«впливу на волю і почуття людини; навіювання» [11, Т. 9, с. 821], що досягається завдяки їхньому 
конструюванні за традиційними законами міфів, до яких О. Толкунова щонайперше зараховує 
антропоморфізм, зооморфізм, тотемізм, магічність тощо [14, с. 109–112]. Це засвідчують і факти 
персоніфікації, наприклад, у рекламі гелю «Вольтарен Форте» адресантом є Кіт, який звертається до 
адресата людською мовою, кажучи Привіт! Як Ви? З мене досить. Відтоді, як моя хазяйка користується 
цим гелем, її біль пішов, як і мій спокій. Вона не може всидіти і п’яти хвилин. Ось так зранку до вечора. 
Однак алюзивні герої казок, що також функціонують у групі візуально-образних КЗ, актуалізують ще й 
«здатність адресата мисленнєво переноситися в зображувану ситуацію» [там само, с. 114], з якою він 
попередньо знайомий, а також зумовлюють у нього позитивні емоції, бо зазвичай медіафахівці вдаються до 
використання образів позитивних казкових персонажів, яким вийти зі складної ситуації в умовах рекламного 
дискурсу допомагає саме рекламований товар (напр., смартфон – Попелюшці, лікарський препарат – 
Білосніжці). Візуально-аудіальні КЗ, представлені слоганами з відповідною фіксацією, мають на меті 
залишити мнемонічні сліди в пам’яті адресата про рекламований товар / послугу шляхом їхньої 
полімодальної персеверації, бо, за словами О. Некрасової, яка вивчала нейрофізіологічний субстрат 
полімодальності, «сприйняття візуальної інформації піддається впливу аудіального потоку» [9, с. 52]. Крім 
цього, лінія впливу КЗ цієї групи збігається з впливовою орієнтацією низки КЗ, зафіксованих на вербальному 
рівні (див. вище), бо вони також репрезентують словесну інформацію.  

Отже, структурно-семіотичне моделювання міфологем як складників ідеологічного коду української 
комерційної телереклами уможливлює отримання цілісного уявлення про впливову специфіку їхніх 
вербальних та невербальних домінант, якими є КЗ. Зокрема на прикладі міфологеми «казка» вдалося 
з’ясувати, що на рівні вербаліки превалюють прикметникові лексеми, а на рівні невербаліки – візуально-
образні КЗ, що, проте, в сукупності з рештою виокремлених КЗ корелюють з сугестемами, пов’язаних «зі 
зниженням усвідомлюваності й критичності в сприйнятті» [6, с. 217] рекламного повідомлення. В перспективі 
плануємо встановити семіотичний статус комплексу КЗ, що виступають маркерами впливовості міфологем 
української комерційної телереклами. 
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Лінгвосеміотика на сьогодні переживає етап свого утвердження як самостійної науки, через що коло її 
інтересів і проблем постійно розширюється. Так, у фокусі лінгвістів і семіотиків нині перебувають проблеми 
визначення сутності мовних знаків, встановлення їхнього мовленнєвого потенціалу (К. М. Ручимська, 
С. А. Песіна), інформативності (Н. Б. Мечковська, С. Г. Проскуркін), функціональних можливостей 
(К. Є. Резвушкін, А. А. Уфімцева, Д. Р. Фатхулова), а також з’ясування чинників появи знаків і знакових 
ситуацій (В. В. Желязкова, З. Д. Попова). Чимало зусиль науковців спрямовано на визначення основних і 
специфічних властивостей усього знакового спектру мови (за класифікацією Ч. Пірса), проте єдиного підходу 
та одностайності думок щодо вирішення цього питання й дотепер не вироблено. Із цього приводу 
продовжують тривати дискусії, під час однієї з яких О. В. Кравченком запропоновано й обґрунтовано теорію 
про те, що саме індексальність відбивається на всіх рівнях мовної системи, а тому знаки-копії та знаки-
символи певною мірою також є індексальними. Ця група елементів мовної дійсності характеризується 
динамічністю, асиметричністю, вмотивованістю, а тому має доволі високу частотність уживання у творах. 
Прихильниками та продовжувачами цієї ідеї почасти можна вважати Г. В. Зимовець, С. С. Єрмоленка, 
С. Т. Лавриненко, Я. М. Просяннікову, проте в їхніх роботах знаки-індекси досліджуються з точки зори 
семантики та стилістики, через що вивчення їхньої акціональної модифікації вважаємо актуальним з огляду 
на відсутність у лінгвосеміотичній парадигмі подібних наукових розвідок. Не меншою мірою актуальність 
роботи визначає й той фактор, що фактажем дослідження обрано поезії Д. Павличка, що не було об’єктом 
робіт із лінгвосеміотики. 
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Мета статті – виявлення знаків-індексів у поезіях Д. Павличка та характеристика їхніх акціональних 
модифікацій з урахуванням морфологічного статусу.  

Відомим є той факт, що вперше сутність знака-індексу визначив Ч. С. Пірс і саме запропонована ним 
дефініція в подальшому стала універсальною як у семіотиці, так і в лінгвістичних галузях. Зокрема фундатор 
семіотики індексальний знак тлумачив як «репрезентатем, репрезентативний характер якого полягає в тому, 
що він є індивідуальним другим» [6, с. 205]. Таким чином, «під час дешифрування індексів необхідним є 
момент домислювання, оскільки ми не маємо тотожності знака та позначуваного ним предмета» [3].  

Варто сказати, що поряд із цим терміном («індексальний знак»), як зазначається в статтях 
Я. М. Просяннікової, донедавна активно вживалися й інші номінації, а саме такі, як «егоцентричні» одиниці 
(Б. Рассел), «рефлексивний символ» (Г. Рейхенбах), «дейксис» (К. Бругман) тощо [8, с. 282].  

Зокрема егоцентричними є «мовні одиниці (слова, грамеми, синтаксичні конструкції), семантика яких 
передбачає в канонічній комунікативній ситуації в якості одного з учасників описуваної ситуації мовця» [5]. 
Натомість у неканонічних комунікативних ситуаціях егоцентрики чи егоцентричні індекси поводять себе дещо 
по-іншому, а тому їх можна інтерпретувати декількома семіотичними способами, зокрема такими: 

1) діалог – текст передбачає присутність мовця, визначена локація дії, є синхронний слухач, а тому 
наявні, наприклад, дієслова та займенники 1 та 2 особи; 

2) наратив – текст не передбачає наявності мовця, немає локативних меж діалогу, відсутній 
синхронний слухач, а є персонаж та оповідач, тобто наявні, наприклад, дієслова та займенники 3 
особи; 

3) гіпотаксис – клауза в синтаксично підпорядкованій позиції реплік мовця [4, с. 4]. 
На основі цього припускаємо, що знаками-індексами в мовній системі є особові дієслова та займенники. 
Далі теорія індексальності мови розвивалася вже як проблема коментування й раціональної 

реконструкції семіотичного об’єкта та його контексту, що в гуманітарних науках відома під назвою проблема 
антикваризму та презентизму [9, с. 94]. Через це абсолютно закономірною виявилася поява терміну 
«рефлексивний символ». Серед них можна назвати такі: 1) емоції та почуття: радість, злість, подив, 
роздратованість (Ох!, Ах-ти!, Молодець!); 2) волевиявлення: вимоги, бажання, заклики до дії (Перестань!, 
Ей!, Хай!); 3) психічні стани та властивості (бити байдики, душа не на місці, вішати ніс тощо) [10, с. 260]. Як 
бачимо, індексальну природу мають слова-вигуки та фразеологізми. 

Індексальними ознаками наділений і дейксису, під яким розуміються «слова, що співвідносяться зі 
своїми означуваними не небезпосередньо, а в процесі комунікації, тобто не в мові, а в мовленні, – інакше 
кажучи, через мовленнєвий акт» [11, с. 4]. Ю. Д. Апресян, активно вивчаючи дейктичну лексику, пропонує 
класифікувати її так: 

1) егоцентричний дейксис (я, ти); 
2) проксимальний (цей, тут, зараз) і екстремальний (той, там, тоді) дейксис; 
3) первинний (діалог) і вторинний (переказ) дейксис; 
4) часовий (час мовлення, час події, точка відліку в часі) і просторовий (місце мовця, денотативний 

простір, точка відліку у просторі) дейксис [2, с. 274-277]. 
Відтак, класичними прикладами дейктичних слів, а отже й індексів, можна вважати особові займенники 

1 та 2 особи однини, вказівні займенники, прислівники місця та прислівники часу.  
Знак-індекс, як і будь-який знак мовної системи, має певні ознаки. До них учені зараховують передусім 

такі: ситуативність (смислове навантаження мовних одиниць залежить від акту висловлювання); егоцентризм 
(співвіднесеність із суб’єктом мовлення); суб’єктивність (вибір об’єкта зумовлений волею адресата); 
миттєвість та ефемерність актуального значення (референтивна співвіднесеність з комунікативним актом) [8, 
с. 172]. 

Зауважимо, що в ході семіотичного аналізу поезій Д. Павличка (за збіркою «Відлуння десятиліть») нами 
встановлено, що знаками-індексами є дієслова та різні дієслівні форми. Їх зафіксовано понад 150 одиниць. 

Враховуючи наведені теоретичні положення, згрупуємо індексальні знаки за семантико-граматичним 
принципом, тобто з урахуванням значення дії, що виражається, та морфологічним виразником самого знака. 
Відтак, маємо такі різновиди індексів: 

1) дієслова теперішнього, минулого та майбутнього часів різних способів (дійсного та умовного) для 
вираження характеру ліричних героїв шляхом називання дій, що ними вчиняються: 

А ще страшніше, як знімають ката 
З охрестя справедливої ганьби, 

Навколішки стоять довкруг мерця 
І ждуть в мольбах, що він от-от воскресне. 

2) дієслова теперішнього, минулого та майбутнього часів наказового способу для вираження заклику 
до дії, звертання до персонажа: 

Не плачте, Ярославно, їде князь – 
Тепер його вже не беруться стріли. 

Лакузи Кончакові подуріли, 
Перед полоненим упали в грязь; 

3) інфінітив для вираження бездієвості персонажа: 
Невже забракло генію тепла, 

Щоб оживити очі мармурові, 
В камінні мозки влити світла й крові, 
Збудити мисль із темного живла? 
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4) дієприкметники та дієприслівники для вираження завершеності / незавершеності набутої ознаки чи 
вчиненої дії: 

Це страшно, як людину розпинають, 
Не йнявши віри їй, що Бог вона; 
Плювками прибивають до хреста 
Невинну душу, генієм пойняту. 

Наведене дало підстави припустити, що дієслівні знаки-індекси в поезіях Д. Павличка виконують 
інформативну функцію, що полягає в передачі різних за структурою та об’ємом смислів. У нашому випадку 
індексальність знаків зумовлена особливостями авторського мислення, тобто особистістю самого поета, 
адже, як наполягав П. П. Пазоліні, функція особистості, яка спостерігає за розвитком знака та моделює його, 
лежить у її здатності вибирати зі словника мови знаки, адекватні конкретним творчим можливостям, та 
правильно «нанизувати» їх одне та одного, логічно вибудовувати [1, с. 5].  

У зв’язку з цим та зважаючи на те, що знаки-індекси представляють особливий механізм культурної 
матриці, що прийнято називати референцією, яка полягає в «зонуванні смислів» [7, с. 48], ми вважаємо, що 
інформативна функція дієслів зводиться не тільки до передачі інформації про динамічність чи статичність 
описуваного, а й до привернення уваги читача. Останнє ж засвідчує порядок розташування дієслів 
(доіменниковий чи післяіменниковий). 

Отже, в результаті проведеного дослідження можемо зробити такі висновки: знаки-індекси в текстах 
поетичних творів Д. Павличка вживаються з метою вираження характеру ліричних героїв шляхом називання 
чи опису вчинених ними дій; заклику до виконання певних дій; авторського звертання, бездіяльності, міри 
завершеності дії чи повноти її ознаки. У зв’язку з цим автор цілком умотивовано й логічно вдається до 
використання дієслів різних часових форм і способів, інфінітивів, а також особливих форм дієслова – 
дієприкметників і дієприслівників. 
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ВРАЖЕННЯ ПРИКЛАДНОГО ЛІНГВІСТА  
ВІД ПЕРШОГО ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО ДОСВІДУ 

Дмітрієвої Катерини, 
студентки 3-го курсу 

Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова 
 

Вчені Миколаївського, Херсонського та Київського вищих навчальних закладів отримали можливість 
взяти участь у конференції в Китаї «Тисяча Талантів. Інноваційний розвиток. Українська співпраця». 
Основною метою конференції була презентація наукових проектів науковців з України та пошук партнерів 
для спільної участі в грантових програмах серед промисловості Китаю. Так, в рамках конференції науковці 
відвідали низку підприємств та заводів КНР для визначення спільної проблематики наукових досліджень [1]. 
Треба наголосити на тому, що дана співпраця є тим форматом, яким користуються розвинені країни вже 
досить давно. Таким чином, можна відзначити, що за довготривалої підготовки і правильного керування, 
Україна і НУК ім. адмірала Макарова, зокрема, підтверджує всі свої звання і демонструє потужність наукової 
сили. 

В цій статті описаний особистий досвід участі перекладачем в конференції. Очевидно, що всі педагоги у 
складі кафедри не тільки пишалися таким досягненням третьокурсниці, але і вболівали особисто. Це 
величезна моральна підтримка на життєвому та професійному шляху. 

Як прикладний лінгвіст, я розумію важливість комплексного підходу до питання ефективної 
комунікативної діяльності. Так, для цього є необхідним не тільки знання мови (англійської, зокрема), але 
інших компонентів спілкування також. 

По-перше, треба розглядати мову і невербальне спілкування як основні засоби комунікації. Як студент, 
що вивчав курс дисципліни «Комунікативна лінгвістика», маю нагадати: для того, щоб відбувся повноцінний 
комунікативний процес між комунікантом А і комунікантом Б, треба проявити комунікативну ініціативу. Від 
того, наскільки вдалим буде перший крок, залежить успішність і позитивність кінцевого результату загалом. 
Прикладом можна навести таку ситуацію. Я співпрацювала зі студентами-філологами 3 курсу, яких 
запросили в якості перекладачів з російської на китайську. Звісно, що такий формат не підійшов для 
співпраці тому, що ніхто з них не знав технічних термінів, що було обов’язковою умовою для успішної 
комунікації.  

По-друге, культурна картина світу відіграє ключову роль у співробітництві між комунікантами. Від того, 
на скільки люди хочуть досягти порозуміння і спільної цілі залежить більше, ніж знання мови один одного. З 
цього можна зробити висновок, що оволодіння культурологічним даними партнера на базовому рівні є 
обов’язковим пунктом для успішності комунікації. Треба звернути увагу, що чим менше комуніканти знайомі з 
цими культурами, тим менша вірогідність її успішності. 

Приклад – діалог між мною і однією з цих студенток: 
— «Сколько у тебя братьев?» 
— «Не знаю, я не считала…», - говорит Лара, несколько смущенно. 
Пауза 
-— «Возможно, мы говорим с тобой о разном? Вот смотри: у тебя есть семья, то есть родители, 

сестры и братья. Так сколько у тебя братьев?» 
— «Аааа! Братьев!!! Я поняла! Мне послышалось «платьев»!», - опять смутилась она. 
Цей приклад демонструє те, що люди – не носії мови, можуть припускати помилки, але це не є суттєво 

важливим фактором, якщо обидві сторони хочуть досягти порозуміння. 
По-третє, не можна обійти питання політичної ситуації. Китай є державою, яка визнається досить 

закритою та таємничою. З другим твердженням неможливо не погодитися. Культура Китайської Народної 
Республіки є, напевно, саме тим фактом, через який потік туристів не припиняється дуже великий час. 
Закритою ця територія вважається за двома факторами: перший – це інше світосприйняття людей іншого 
континенту. Те, що більшістю європейців буде сприйматися за невихованість, азійці сприйматимуть за 
даність. Всі описи такого характеру можна знайти не тільки в журналах про подорожі (в них насамперед), але 
і в працях лінгвістів у таких розділах як код культури або границя між «свій» - «чужий». Другим фактором 
можна назвати політику країн, що виявляється в потребі мати візу на певний час для громадян іншої країни. 
Ще донедавна така сама політика проводилася для всіх країн Європейського Союзу щодо України, і тільки в 
минулому 2017 році, безвізовий режим став реальністю.  

Мені було цікаво використати час, проведений у Китаї, для «колекціонування» вражень і як туриста, і як 
делегата. А це дві різні категорії. З точки зору подорожування як туриста, відмічається стан доріг, стан 
закладів харчування, інтуїтивності маневрування в місті, кількість цікавих місць (не тільки історичних). Кожне 
місто, яке вдалося відвідати, залишило, звісно, своє враження. За всіма показниками можна зробити 
висновок, що для туристів ця країна буде зрозумілою та зручною. Якщо не торкатися такої теми як людський 
фактор. Треба бути готовим до того, що на жодній автозаправці, крім тих, що розміщені недалеко від великих 
міст, люди не зрозуміють Вашої англійської і доведеться пояснювати жестами.  Та сама проблема спіткає не 
тільки в щоденному житті, але і в співпраці між навчальними закладами. Молоді вчені знають англійську мову 
як на побутовому, так і на професійному рівнях. З обережністю це можна сказати про студентів та викладачів 
старшого віку. З цього виплив особистий науковий інтерес щодо культурної та лінгвокультурної складової 
співпраці між науковцями та студентами таких двох різних культур і мов.  
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Особливо треба відзначити рівень підготовки до зустрічі іноземних делегатів в Yancheng Polytechnic 
College та Yancheng Institute of Technology [2]. Найбільше вразили наступні речі: 

• при вході до університету стояв банер (звертається увага читача на співставлення: 
банер/роздруківка А-4 формату) з повною інформацією про виступ професора, дату, місце і запрошених 
слухачів – тобто заздалегідь визначається аудиторія; 

• надпис, який ілюмінував у холі на електронній таблиці «WARMLY WELCOME ADMIRAL 
MAKAROV NATIONAL UNIVERSITY OF SHIPBUILDING VICE PRESIDENT RYZHKOV SERGIY GROUP VISIT 
OUR COLLEGE»; 

• у залі зустрічей для кожного було відведене місце з табличкою, де на двох зворотах було 
зазначене ім’я. Це є дуже зручним механізмом комунікації між людьми. Яку посаду займає людина 
проголошувалося під час промови; 

• і, звичайно, найголовнішим фактором, що вплинув на позитивне сприйняття зустрічі та подальше 
обговорення співробітництва, стало відношення представників коледжу до делегатів університету. 
Найбільший висновок, що виплив під час цих зустрічей, був такий: люди, які зустрічають з такою повагою, 
повинні зустрічатися тим самим чином.  

Культура країни, де сонце гарячіше, а люди скромніші та вразливіші, не може залишитися непомітною. 
Китай – це країна, де одна й та сама людина може говорити з тобою дуже тихо, м’яко, з повагою, не 
перебиваючи, і так само затято сперечатися щодо ціни за якийсь продукт на ринку. Де співробітники готелю 
можуть не знати англійської мови, але дістати онлайн-перекладач, щоб донести: «Я не розмовляю 
англійською». Країна, в якій будуть щасливі, якщо будь-хто залишить відгук щодо роботи закладу або роботи 
людини. Де дітей прив’язують мотузочками до себе (через те, що дитина може загубитися в натовпі), а ти 
себе відчуваєш безпечно навіть пізно ввечері. 

Кожен день там працює велика кількість людей, які доглядають за клумбами, тротуарами, ліхтарями. 
Вони налаштовують спеціальні прожектори, щоб вночі підсвічувати дерева різними кольорами. Вони будують 
піднебесні хмарочоси, демонструючи – «вперед, нам є куди розвиватись, не зупиняємось!»  

Вони мають відмінні традиції застілля. Для китайців великою повагою стане запрошення за домашній 
стіл. Перед тим, як промовити тост, треба пам’ятати, що келих слід тримати двома руками і підходити з 
побажаннями до кожного окремо – такі вже традиції Сходу. 

Якщо випаде шанс – організувати таке застілля, в першу чергу треба було б підняти келихи за людей, 
які зробили можливим таку зустріч і це співробітництво між навчальними закладами Національного 
університету кораблебудування ім. адмірала Макарова та Yancheng Polytechnic College і Yancheng Institute of 
Technology, які вклали велику кількість сил та часу, щоб організувати конференцію, за наші нації та наші 
країни. 
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