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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: 

(093) 44 38 716 Іщенко Вікторія Сергіївна 

Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова (Ауд. 459) 
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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 
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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: 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. 
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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/  

https://directory.esomar.org/countries.php
http://www.sau.kiev.ua/
http://www.razumkov.org.ua/
http://www.kiis.com.ua/index.php?lang=ukr&cat=soc-pol
http://omega-research.com.ua/vakansii/
http://www.sofia.com.ua/page6/
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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  

 

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://sociopolis.ua/ru/pro-nas/vakansiyi/
http://www.znu.edu.ua/rus/university/pidrozdily/socdoslid
http://www.smc.org.ua/index1.html
http://www.uisr.org.ua/vakans
http://www.smc.org.ua/index1.html
http://cisr.ru/
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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://ps-lab.ru/#team
http://www.gfk.com/de/
http://www.gfk.ua/
http://www.kantar.com/careers
http://www.ipsos.com.ua/
http://www.factum-group.com/offices/
http://factum-ua.com/
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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 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 

http://www.nielsen.com/us/en.html
http://www.ump.ua/
http://inmind.ua/ua/
http://uam.in.ua/ukr/about/
http://umg.ua/vakansii.html
http://www.umm.kiev.ua/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/tabid/36/Default.aspx
http://www.umm.kiev.ua/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/tabid/36/Default.aspx
http://aimarketing.info/ua/proekty/
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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/  

 

.  

https://tns-ua.com/prisoedinyaysya-k-nam
http://marketingburo.com.ua/ru/investigation/portfolio
http://newimage.org.ua/ru/#service
http://www.marketing-ua.com/vacancies.php
http://www.sledopyt.com.ua/services/
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Акатов Бегендик Мухамметтаджович, 
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Ключевые слова: информационные технологии, автоматизированные обучающие 

системы, дистанционное образование, обучение иностранным языкам.  

Компьютеризация образовательных учреждений началась сравнительно недавно, и 

преподаватели испытывают ряд трудностей, вызванных объективными факторами, среди 

которых недостаточно сформированные компетенции в использовании компьютера как 

средства работы с информацией. Этим и обусловлена актуальность данной работы, целью 

которой является рассмотрение образовательных возможностей современных 

информационных технологий, а также проектирование и создание электронного учебного 

пособия, направленного на изучение английского языка.   

Исследования этой проблемой освещены в работах таких учёных как Е. С. Полат, И. 

М. Ибрагимов, Т. В. Карамышева, Е. И. Дмитриева, Линда Блэк,  Майкл Г. Мур, Уэйн 

Макинтош, а также непосредственно ресурсы всемирной сети Интернет.  

По мнению ученых, в конце ХХ в. человечество вступило в стадию развития, которая 

получила название постиндустриальное или информационное общество. Но суждение 

«Мы живём в век информации и коммуникаций» не совсем верно, поскольку и 

информация, и коммуникация были всегда. В течение тысячелетней истории человеческое 

общество накапливало знания и совершенствовало способы хранения и обработки 

информации. Тысячелетиями развивались и формировались различные системы письма. 

Затем появился печатный станок, телефон, телевидение. С вступлением общества в век 

компьютерных технологий появилась возможность более удобной обработки и 

представления информации. Это позволило эффективно хранить и обрабатывать большие 

потоки информации. Но на современном этапе развития информационной культуры 

общества знания устаревают очень быстро. Огромный объём знаний, накопленный 

человечеством, заставляет искать иные подходы к организации процесса обучения и 

освоения новой информации. 

Современный период развития цивилизованного общества характеризует процесс 

информатизации. 

«Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, особенность 

которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного 

производства является сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача 

и использование информации, осуществляемые на основе современных средств 

микропроцессорной и вычислительной техники, а также на базе разнообразных средств 

информационного обмена» [1 :53]. 

Информатизация общества обеспечивает: 

- активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального потенциала 

общества, сконцентрированного в печатном фонде, и научной, производственной и 

других видах деятельности его членов; 

- интеграцию информационных технологий с научными, производственными, 

инициирующую развитие всех сфер общественного производства, 

интеллектуализацию трудовой деятельности; 

- высокий уровень информационного обслуживания, визуализацию представляемой 

информации, существенность используемых данных. 
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«Информационная технология – это совокупность методов, производственных 

процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 

обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение 

информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного 

ресурса, а также повышения их надежности и оперативности» [3 :42]. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного 

общества является информатизация образования – внедрение средств новых 

информационных технологий в систему образования. Это делает возможным: 

- совершенствование механизмов управления системой образования на основе 

использования автоматизированных банков данных научно-педагогической 

информации, информационно-методических материалов, а также коммуникационных 

сетей; 

- совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и 

организационных форм обучения, соответствующих задачам развития личности 

обучаемого в современных условиях информатизации общества; 

- создание методических систем обучения, ориентированных на развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно 

приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-

исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной 

деятельности по обработке информации. 

Информационные технологии способствуют повышению мотивации при изучении 

иностранных языков (ИЯ) и совершенствованию знаний и культуры учащихся, а при 

определённых условиях могут быть эффективно использованы в учебном процессе для 

обучения.  

Таким образом, используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, 

интегрируя их в учебный процесс, более эффективно решать целый ряд дидактических 

задач на уроке английского языка: 

а) формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети 

в разной степени сложности; 

б) совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов; 

в) совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на 

основе проблемного обсуждения, представленных учителем или кем-то изучащихся, 

материалов сети; 

г) совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или письменно 

составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов, сочинений, других 

эпистолярных продуктов совместной деятельности партнеров; 

д) пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой 

современного английского языка, отражающего определенный этап развития культуры 

народа, социального и политического устройства общества; 

е) знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой этикет, 

особенности речевого поведения различных народов в условиях общения, особенности 

культуры, традиций страны изучаемого языка; 

ж) формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся на уроке 

на основе систематического использования «живых» материалов, обсуждения не только 

вопросов к текстам учебника, но и актуальных проблем, интересующих всех и каждого. 

В работе используются следующие общенаучные и специальные лингвистические 

методы исследования, а именно:   
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- категориальный анализ выделения и объединения эффективных ресурсов по 

английскому языку в сети; 

- метод сравнения в процессе оценки эффективности интернет ресурсов; 

- метод классификации в целях последовательного анализа составляющих и 

эффективности их использования в дистанционном обучении (изучении английского 

языка). 

В результате проделанной работы мы достигли цели и основных задач, которые были 

поставлены в начале работы, а именно: изучили теоретические основы использования 

Интернет-ресурсов английского языка, проанализировали и отметили преимущества и 

недостатки использования определенных сайтов для изучения английского языка. 

Подробно были рассмотрены сайты, которые помогут при формировании разных навыков. 
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Новые образовательные стандарты, созданные на основе базовых принципов 

Болонского процесса, ориентированы на результат обучения, который представляет собой 

набор компетенций. Конечной целью обучения является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции – то есть всех составляющий ее компетенций. Взаимосвязь 

коммуникативного, социокультурного и лингвокультурного аспекта с личностным 

развитием, формирование межкультурной компетенции для эффективного диалога 

культур являются показателями результативного обучения. Таким образом, формирование 

ряда компетенций, в том числе и одной из самых важных, неразрывно связанной со 
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многими другими, лингвокультурной компетенции (ЛКК) является важным и актуальным 

заданием современной методической науки.  

Лингвокультурная компетенция рассматривается в контексте 

лингвокультурологического подхода к обучению иностранным языкам, который описывают 

как «построение процесса овладения иностранным языком с учетом взаимосвязи и 

взаимодействия культуры и языка в процессе их функционирования и изучение этого 

взаимодействия в единой системной целостности» [4, с. 65]. Лингвокультурологический 

подход предполагает не только изменение форм презентации языкового материала, 

принципов отбора текстов и приемов работы с ними, но и глубинные изменения отношения 

к миру иностранного языка и его носителям через переход «от этноцентризма к диалогу 

культур через непосредственное изучение иностранного языка, иноязычной культуры и 

культуры родного края» [4, с. 66]. 

В ЛКК сочетаются когнитивный, эмоциональный и мотивационный компоненты. 

Лингвокультурная компетенция, или культурно-языковая, как ее называет В.Н. Телия, – это 

важнейшая составляющая культурно-языковой идентичности [7, с. 20]. Роль и важность 

лингвокультурной компетенции сложно переоценить, поскольку современное образование 

требует от учащихся владения языком «на уровне, эквивалентном уровню образованного 

носителя языка» [2, с. 100]. Такое владение языком невозможно без глубокого осмысления 

культурных знаний и восполнения недостающих, понимания отличий между родной 

культурой и культурой изучаемого языка, умение извлекать культурную информацию из 

лексических единиц и использовать эту информацию для эффективной коммуникации. 

С точки зрения педагогической науки, формирование линвокультурной компетенции 

представляет собой «целенаправленный специально организованный процесс, имеющий 

целью развитие интегративного качества, отражающего готовность и способность к 

взаимопониманию и взаимодействию с представителями другого лингвокультурного 

социума на основе овладения знаниями об иной лингвокультуре и соционормативным 

коммуникативным опытом с целью их реализации в различных сферах профессиональной 

деятельности» [2, с. 103]. Традиционно формирование лингвокультурной компетенции 

осуществляется через лингвострановедческую компетенцию, так как 

«лингвострановедение является составной частью лингвокультурологии» [1, 2004, с. 36]. 

Лингвострановедение – методическая дисциплина, «реализующая практику отбора и 

презентации в учебном процессе сведений о национально-культурной специфике речевого 

общения языковой личности с целью обеспечения коммуникативной компетенции» [6, с. 

50].  

Обучение чтению как самостоятельному виду речевой деятельности предполагает 

обучение извлекать информацию из текста для решения конкретной речевой задачи, с 

использованием определенных технологий чтения [5. 141]. Для достижения целей 

обучения чтению, то есть формированию навыков техники чтения и развития умения 

овладения различными технологиями извлечения информации из текста и их 

использования для соответствующих задач, необходимо учитывать особенности текстов, 

на материале которых происходит обучение чтению. Они должны быть информативными, 

соответствовать поставленным целям по объему и темам и проблемам, представленных в 

них, возрасту, подготовке учащихся, их интересам, и, кроме того, должны не только 

обеспечивать получение фактической информации, но и служить содержательной и 

речевой опорой для создания учащимися собственных высказываний, интегрировать 

полученные ранее знания с новыми в единое целое [4, с. 149-151].    

Аутентичные материалы имеют значительный мотивационный потенциал, так как 

кроме подачи актуальной информации о фактах и явлениях из мира изучаемого языка, 
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имеют большое значение для создания и поддержания интереса к изучению иностранных 

языков.  

Понятие «аутентичного материала», как утверждает Е. Соловова, претерпело 

некоторые изменения в методике в последнее время. Раньше под аутентичными 

материалами понимали те тексты, которые были созданы не для учебных целей, а для 

реального общения: газетные статьи, брошюры, письма, реклама, программы новостей 

радио и телевидения, объявления и т.д., то есть реальные материалы из жизни тех стран, 

где говорят на этом языке [4. 153]. Уточненное понятие об аутентичных материалах 

включает в себя учебные тексты, построенные на основе аутентичных, адаптированных 

для использования в конкретном учебном контексте. Таким образом, предварительная 

обработка материала из аутентичного источника, которая осуществляется с целью его 

адаптации под уровень владения языком учащимися и добавления лингвокультурного 

комментария, выполненная квалифицированным преподавателем, а еще лучше, 

носителем языка, поможет, не уменьшая его ценности как аутентичного текста, более 

четко определить приемы работы с ним и конечную цель чтения.  

Аутентичные материалы имеют ряд преимуществ и недостатков. Среди преимуществ: 

1) повышение мотивации к обучению; 2) воссоздание условий языковой среды и реальных 

ситуаций общения; 3) контекстное и комплексное представление культурных явлений в 

языке и др. Недостатками являются: 1) степень аутентичности;2) ограничения в 

применении, которые накладываются уровнем владения языком учащихся; 3) трудности 

социокультурного плана и др. [3, с. 307]. 

Текст можно рассматривать как источник не только языковой информации или контекст 

для разного рода грамматических или лексических единиц, но, прежде всего, как средство 

презентации культурной и лингвокультурной информации. Тексты дают возможность 

представить культурный контекст там, где невозможно создать языковую среду, в которой 

культурные явления могли бы быть представлены «в действии». Изучая тексты, учащиеся 

первым делом работают над языковой компетенцией, но очевидна и их польза для 

формирования лингвокультурной компетенции, так как «в языковую способность, 

несомненно, входит и фоновое владение культурной компетенцией, обретающее свое 

языковое бытие в культурной коннотации» [7, с. 28]. Без контекста (ситуативного или 

текстового) сложно определить культурные коннотации или культурную символику 

языковых единиц.  

Обучение чтению как виду языковой деятельности представляет широкие 

возаможности для формирования различных компетенций. Подбор материалов, 

содержащих лингвокультурную информацию и обучение учащихся способам ее поиска и 

интерпретации - задание современной методики, требующее своего разрешения.  
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Понятие «картина мира» относится к числу фундаментальных, выражающих 

специфику человека и его бытия, взаимоотношения его с миром, важнейшие условия его 

существования в мире. Обращение к понятию «картина мира» акцентирует 

деятельностный подход к пониманию процесса соотношения индивида с 

действительностью, сосредоточивает внимание на содержательно-онтологических 

аспектах исследования. 

Понятие «концептуальная картина мира» (далее ККМ) исследуется различными 

науками, каждая из которых рассматривает сущность данного понятия в рамках своих 

проблем и категорий. Лингвистика, где она получила название картины мира – КМ 

(Б.А.Серебренников, Е.А.Кубрякова), устанавливает связь КМ и языка, изучает способы 

фиксации мыслительного содержания средствами языка. Язык не только является частью 

картины мира как одна из презентированных в сознании семиотических систем, но и на его 

основе формируется языковая картина мира. Наконец, при помощи языка знание, 

полученное отдельными индивидами, способно участвовать в коммуникативных 

процессах, превращаясь в интерсубъектное. В логике рассматривается сущность 

концептуальной системы (КС) в связи с проблемой фиксации в ней определенной 

информации (Р.И.Павиленис). 

Концепт имеет две стороны: понятийную и образную. Понятийная сто- рона является 

языковой фиксацией концепта, которая включает в себя описа- ние, обозначение, 

признаковую структуру, дефиницию, сопоставительные характеристики данного концепта 

по отношению к тому или иному ряду концептов, которые иногда не существуют 

изолированно. 

Образная сторона концепта – это зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, 

воспринимаемые обонянием характеристики предметов, явлений, событий, отраженных в 

нашей памяти, это релевантные признаки практиче- ского знания. 

Ценностная сторона определяет важность психического образования, как для 

индивидуума, так и для коллектива. 
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Также имеет место быть психологическое понимание концепта как за- местителя 

понятия в индивидуальном и коллективном сознании носителей языка. На первое место 

выступают при этом субъективно-значимые характе- ристики концепта в сознании 

участников общения, которые сводятся, как правило, к разным образам, которые являются 

устоявшимися и типичными для социальных отношений формами индивидуальной и 

групповой жизни и деятельности людей [4, 9, 10]. 

В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин определяют концепт как «ментальное об- разование, 

сформировавшееся на базе понятийно-ценностного признака и со- держащее образную и 

поведенческую составляющие» [5, с. 6] и выделяют следующие признаки концепта: 

– понятийно-содержательные признаки, которые выявляются на ос- нове анализа 

дефиниций номинаций концепта, представленных в толковых словарях. Они образуют 

содержательный минимум, не- обходимый и достаточный для идентификации 

лингвокультуроло- гического концепта. 

– ассоциативно-образные признаки, которые выявляются при изуче- нии лексической 

сочетаемости номинантов концепта, при сопос- тавлении прямых и переносных значений, 

в результате анализа ме- тафор и фразеологизмов. 

– оценочные и поведенческие признаки, которые наряду с ассоциа- циями и образами 

составляют периферию структуры концепта. 

Рассмотрим подходы к описанию концептов и опишем методику анализа концепта 

«семья» в трех рассматриваемых концептосферах: русская, английская и туркменская.  

Исследователи З.Д. Попова и И.А. Стернин предложили следующие этапы семантико-

когнитивного исследования концептов [6, с. 160]: 

1. Построение номинативного поля концепта. 

2. Анализ и описание семантики языковых средств, входящих в номинативное поле 

концепта. 

3. Когнитивная интерпретация результатов описания семантики языковых средств – 

выявление когнитивных признаков, формирующих исследуемый концепт как ментальную 

единицу. 

4. Верификация полученного когнитивного описания у носителей языка. 

Важную роль при исследовании концептов играет фреймовый анализ, поскольку 

каждая языковая структура соотносится, как правило, хотя бы с одним фреймом. Данный 

анализ наиболее адекватен для слов с пропозициональным типом значения, 

предполагающим наличие какой-либо ситуации. В настоящее время существует несколько 

методик фреймового анализа, пред- полагающих определенные приемы (элиминирование, 

модификацию слотов и т. д.) [8, с. 82]. 

Анализ концептов является очень важным для лингвистических исследований, он 

позволяет более глубоко рассмотреть многие культурные ценности и сферы культурного 

мира, а также выделить отличительные компоненты ассоциативных рядов, особенности 

употребления концептов, а также выявить особенности содержания ментальной единицы, 

концепта, обусловленные культурно-историческим развитием нации. 

Рассмотрев методы анализа концептов, мы определились, что в нашем исследовании 

ми используем комплексную методику, которая совмещает традиционные для лингвистики 

методы и приемы исследования, такие как описательный, сопоставительный и 

статистический анализ. 
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Язык занимает главенствующее положение, так как он неотъемлемо связан с 

жизнедеятельностью каждого члена нашего общества и влияет как на его становление и 

развитие, так и сам подвергается воздействию от него. В связи с этим важно изучать с 

разных ракурсов и позиций данный аспект жизни и находить пути и способы 

преобразования нашего общества, чтобы ценности, представления, духовность, принципы 

национальной культуры отражались, были заложены в его знаниях, умениях и стали 

основой для важных характеристик любого человека – его компетенций [5, c.71- 78]. 

Каждое понятие наполнено особым содержанием и обусловлено своими причинами 

его создания. Для нас важным является понятие «лингвокультурная компетенция», 

отражающее специфическое содержание и имеющее характерные для этого термина 

функции. [23,c. 95- 99]. 

Так, лингвокультурная компетенция рассматривается нами как владение базовыми 

характеристиками, включающими и отражающими знания, и владение ценностными 
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познаниями языка и культуры, которые, отражают ментальность, духовность и 

национальную специфику данного общества [28, c.18-25]. 

Под базовыми единицами лингвокультурной компетенции (базовыми 

лингвокультурными единицами) нами понимаются основные компоненты системы языка 

(ключевые слова, словосочетания, фразеологические единицы и прецедентные тексты), 

отражающие национально-культурную специфику общества, детерминированные 

системой ценностей общества и позволяющие личности обеспечить развитие 

способностей, формирование мировоззрения и духовности, достойную подготовку ее к 

жизнедеятельности в обществе [3.c.75-85].  

Общее представление о мире, заключающееся в объединении разных 

лингвокультурных единиц, выстраивается в единую систему понятий, которую осваивают и 

понимают все носители языка. В разные исторические эпохи одни слова и понятия разных 

наций и языков становятся культурно значимыми, другие, наоборот, исчезают или 

переходят на другие уровни. Актуализируя базовые лингвокультурные единицы, мы 

овладеваем способностью отражать ценностные познания языка и культуры, т.е. 

формируем лингвокультурную компетенцию [20.c.23-30]. 

Формирование лингвокультурной компетенции студентов предполагает их 

максимальное приближение к рецепции и продукции носителей языка. Лингвокультурную 

компетенцию можно считать сформированной, когда студенты: 

1) имеют необходимые культурологические сведения; 

2) владеют минимумом общелитературной и безэквивалентной лексики темы 

(проблемы), имеют рецептивный и продуктивный словарь;  

3) знают языковые средства (фонетические, лексические и грамматические), 

необходимые для выражения речевых интенций и позволяющие вступать в процесс 

общения; 

4) в достаточной степени владеют инвентарем трансформационных замен при 

выражении этих интенций; 

5) знают языковые средства организации связного текста, его построения и развития 

(особенно в продуктивном монологическом высказывании) [29.c.128-135]. 

Овладение аудированием дает возможность реализовать воспитательные, 

образовательные и развивающие цели. Оно позволяет учить учащихся внимательно 

вслушиваться в звучащую речь, формировать умение предвосхищать смысловое 

содержание высказывания и таким образом, воспитывать культуру слушания не только на 

иностранном, но и на родном языке [22.c. 18-25 ] 

Обще учебные и компенсирующие умения, составляющие методологический 

компонент содержания обучению аудированию, включают в себя умение вести записи 

вовремя аудирования, пользоваться опорами, обходить трудности, использовать 

информацию, предворяющую аудирование (картинки, план, ключевые слова), а также 

опора на свой жизненный опыт, на знание предмета сообщения. Все эти умения 

комплексные. Они базируются на синхронной работе многих механизмов и на структуре 

аудирования как вида речевой деятельности. 

Можно выделить три группы текстов, отличающихся той или иной степенью сложности: 

Легкие тексты: 

− составленные (учебные) и полу-аутентичные тексты разговорно-литературного, 

научно - популярного и художественного стилей в жанре сообщения или фабульного 

повествования с простым последовательным изложением; 

− основная идея выражена эксплицитно в начале текста; 
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− сфера общения: неофициальная, в форме несложного монолога или диалога - 

сообщение/запрос информации; 

− тексты средней трудности: 

− аутентичные и полу-аутентичные тексты разговорно-литературного, научно - 

популярного или художественного стиля в жанре беседы, сообщения, описания с 

последовательным и простым изложением; 

− основная идея выражена в начале или в середине текста; 

− сфера общения: официальная и неофициальная; монолог - 

описание/повествование; диалог - распрос/объяснение; полилог с ограниченным 

количеством сюжетных линий; 

− трудные тексты: 

− аутентичные тексты публицистического, научно - популярного и художественного 

стилей в жанре беседы, интервью, репортажа, описания; 

− основная идея выражена в конце текста или эксплицитно не выражена; 

− сфера общения неофициальная, полилог с разнообразными сюжетными 

линиями, монолог в диалоге. 

Содержание обучения аудирования включает в себя лингвистический (в том числе 

лингвострановедческий и социокультурный) компонент, т.е. языковой и речевой материал, 

страноведческие, лингвострановедческие и социокультурные знания; психологический 

компонент, представляющий собой психофизиологические механизмы и действия по их 

использованию в процессе аудирования, коммуникативные навыки и умения; 

методологический компонент - комплекс учебных и компенсирующих умений, которые в 

совокупности с речевыми составляют стратегию понимания аудиотекста [3, c. 75].  

Вывод. 

Подводя итоги, мы пришли к следующим выводам.  Аудирование вносит свой вклад и в 

достижение образовательной цели, обеспечивая учащихся возможность понимать 

высказывания. Владение аудированием как видом речевой деятельности, должно 

обеспечить успешный процесс коммуникации, развивать умение учащихся говорить на 

иностранном языке и понимать его.  Аудирование служит и мощным средством обучения 

иностранному языку. Оно дает возможность овладевать звуковой стороной изучаемого 

языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, ударением, мелодикой. 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен «нового латиноамериканского 

романа» как выражение синтеза различных национальных культур. 
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Высшим выражением синтеза различных национальных культур, который знаменует 

начало функционирования мировой литературы как единого целого, – это возникновение в 

Латинской Америке «нового латиноамериканского романа». У его истоков стоял 

гватемальский писатель Мигель Анхель Астуриас (1899–1974), автор романа «Сеньор 

Президент» (1933). Среди крупнейших представителей «нового латиноамериканского 

романа» – аргентинцы Хорхе Луис Борхес (1899–1986), Хулио Кортасар (1914–1984), 

бразилец Жоржи Амаду (1912–2001), кубинец Алехо Карпентьер (1904–1980), перуанец 

Марио Варгас Льоса (р. 1936) и другие. 

В начале 20-х годов в Буэнос-Айресе сложились литературные группировки 

«Флорида» и «Боэдо». Освоение художественного пространства, открытого миром танго, 

привлекло молодых писателей. «Флорида» получила свое название от аристократического 

района столицы. «Боэдо», наоборот, от бедного квартала. Лидером «флоридистов» был 

молодой Хорхе Луис Борхес. «Боэдо» состояла из прозаиков, тех, кто связал свое имя с 

социально-критическим романом. Но те и другие, отвергая аристократизм и 

неангажированность, считали, что необходимо «обновить» искусство и предлагали два 

пути – «реализм» и «революционность». «Мифологией предместья» назвал Борхес ранний 

период своего творчества, 20-е годы, когда увидели свет его первые поэтические 

сборники. На «предместье» в этих стихах уже лежит печать неповторимо борхесовского 

мировидения. Здесь это место лишено исторических и социальных примет, оно – 

декорация для философских размышлений, достояние его художественной памяти – 

«глубины моей души». Черты реального быта танго с ножами, поединками у дверей 

кабачков как пропущены сквозь эти «глубины». У Борхеса нет надрыва, но есть скрытое 

напряжение, нет излияний скорбящей души, а есть демонстративная сдержанность, 

лаконизм. В этой поэзии Борхес создает образ национального героя. И для такого героя 

Борхес выбирает идеальное время – 70–90-е годы ХХ столетия [1]. 

Так называемое негристское течение в прозе прежде всего связано с ранним 

творчеством Алехо Карпентьера. Его первый роман «Экуэ-Ямба-О!» был начат на Кубе в 

1927 г., а вышел в Мадриде в 1933-м. Шесть лет работы над книгой совпали с 

пребыванием писателя в Париже, где он принимал самое активное участие в деятельности 

сюрреалистов, от которых впоследствии отошел. Негритянское привлекло его как 

«детское», «непосредственное», «интуитивное» в восприятии жизни. Мир негров 

воссоздан у Карпентьера как красочный ритуал или обряд, который белому постичь не 

дано. Здесь читатель сталкивается с одним из многочисленных вариантов 

противопоставления «варварства – цивилизации», и «варварство» предстает 

непостижимой, замкнутой в себе системой. 
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Жоржи Амаду в полный голос заявил о своем даровании в цикле романов «Жубиаба» 

(1935), «Мертвое море» (1936) и «Генералы песчаных карьеров» (1937). Все они связаны с 

городом Сан-Сальвадор-да-Баия, где подавляющим большинством населения стали 

мулаты и метисы, но где сильнее всего в стране власть негритянских традиций и культов. 

Они стали достоянием всего населения, пропитав быт города стихией фольклора. Эта 

стихия становится у Амаду не только стилеобразующим принципом, но и особым 

мировидением, которое сосуществует и с реалистической трактовкой образов и событий.  

На стыке трех литературных систем – экзистенциалистской, борхесовской и мистико-

психологической – возник новый феномен – проза Хулио Кортасара. О влиянии Борхеса, 

об ученичестве у него Кортасар упоминал постоянно, но Кортасар «выводит» своих героев 

из борхесовского холодно-совершенного мироздания, включает их фантастическую 

ситуацию в иную систему ориентиров. Там, где Борхес философски обобщает, Кортасара 

интересует частный случай, человек – с его болью, виной, уязвимостью. Главная ценность 

у Кортасара – ценность индивидуальности, мощь воображения – это помогает его 

персонажам «выстоять» как в действительности, так и против загадочных сил («Врата 

неба», 1951; «62. Модель для сборки», 1968; «Тот, кто здесь бродит», 1977). 

Создание новых миров для кортасаровских персонажей становится «игрой». Но игрой 

управляет не сам герой, а сама рутина. Кортасар моделирует ситуацию, где желания его 

героев должны будут проявиться во всей своей силе или слабости. Главное – поведение 

персонажей в сложившейся ситуации. Эта ситуация – «экстремальная. Каждый делает 

свой выбор: бороться или сломаться, а может даже погибнуть.  

Но самым значительным из этих писателей по праву может быть признан 

колумбийский писатель Габриель Гарсия Маркес, лауреат Нобелевской премии (1982). Ему 

принадлежат повести «Полковнику никто не пишет» (1958), романы «Осень патриарха» 

(1975), «Любовь во время чумы» (1985) и др. Вершиной творчества Гарсии Маркеса и 

всего «нового латиноамериканского романа», одним из высших достижений литературы 

XX века по праву считается его роман «Сто лет одиночества» (1967). Автор оригинально 

решает проблему героя. Функции главного героя в его произведении отданы не 

отдельному человеку, а целому роду Буэндиа, живущему в селении Макондо, – в этом 

образе воплотилась судьба всей Латинской Америки. В романе «Сто лет одиночества» 

возникает новый синтез мифа и эпопеи – мифологическая эпопея [2, с. 354]. Соединение 

реалистически описанной латиноамериканской действительности с мифологическим 

сознанием порождает «магический реализм», синтез реализма и модернизма XX века. 

Значительным в нашей работе является и то, что в условиях новой организации 

учебного процесса важным является создание средств учебы для индивидуальной работы 

студентов. Веб-сайт, созданный на основе исследуемого материала имеет практическую 

ценность для студентов, изучающих курс “История зарубежной литературы”. 

Систематизация основных принципов и положений ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО И НОВОГО 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО РОМАНА позволяет разработать на их основе 

информационный веб-сайт, который дает возможность обобщить и систематизировать 

знания студентов по теме «Литература ХХ века» в рамках курса «История зарубежной 

литературы». Программные разработки могут способствовать совершенствованию знаний 

студентов и комплексному усвоению ими материала по указанной теме.  
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Понятия «компетенция» и «компетентность» трактуются неоднозначно. Как нам 

известно, компетентность – это как результат образования выражается в овладении 

учащимися определенным набором способов деятельности по отношению к 

определенному предмету воздействия. Компетентность рассматривается как более 

сложное, чем компетенция, личностное образование, включающее ряд конкретных 

проявлений индивидуального успешного опыта. 

Языковая компетенция – это сложное, многоаспектное понятие, которое обозначает 

совокупность языковых знаний, навыков и умений, овладение которыми позволяет 

осуществлять иноязычную речевую деятельность в соответствии с языковыми нормами 

изучаемого языка в различных сферах деятельности, а также способствует развитию 

языковых способностей обучаемых [3, с. 93].  

Впервые термин «языковая компетенция» был введен американским лингвистом Н. 

Хомским в середине XX в. Н. Хомскому, он обозначает способность понимать и 

продуцировать неограниченное число правильных в языковом отношении предложений с 

помощью усвоенных языковых знаков и правил их соединения. Теории ученого, 

компетентный говорящий/слушающий должен: а) образовывать/понимать неограниченное 

число предложений по моделям; б) иметь суждения о высказывании, т. е. усматривать 

формальное сходство/различие в значениях двух выражений. [5]. 

Термин «языковая компетенция» исследовали многие учены таких как, Д.  Хаймс, Д. 

Слобин, С. Муаран, С. Савиньона, Л.Ф. Бахман, Д. И. Изаренков, Ян  ван Эк и др., и 

приведенное им определения не исключают, а взаимно дополняют друг друга, способствуя 

более глубокому пониманию сущности явления языковую компетенции. 

 Следует отметить, что термин «языковая компетенция», первоначально возникнув в 

лингвистике, проникает в теорию обучения иностранному языку, быстро развиваясь и 

обогащая методическую науку новыми понятиями, ключевыми из которых является 

коммуникативная компетенция и коммуникативная компетентность. 

В рекомендациях Совета Европы 2001 г. данное понятие определяется как знание 

словарных единиц и владение определенными формальными правилами, посредством 

которых словарные единицы преобразуются в осмысленное высказывание. В структуре 

языковой компетенции выделяются следующие компоненты: 

Основу лексической компетенции в данном документе составляют знания словарного 

состава языка, включающего лексические и грамматические элементы, а также 

способность их использовать в речи [2]. 

Под грамматической компетенцией ученые Совета Европы подразумевают знания 

грамматических элементов языка и умение использовать их в своем высказывании. 

Поскольку грамматику конкретного языка можно рассматривать как совокупность 

правил, позволяющих составлять упорядоченные цепочки элементов, то есть строить 

предложения, то грамматическая субкомпетенция включает в себя способность понимать и 

выражать определенный смысл, оформляя его в виде фраз и предложений, построенных 
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по правилам данного языка (в отличие от механического воспроизведения заученных 

образцов) [2]. 

Фонетическая компетенция предполагает:  знания об артикуляторной базе изучаемого 

языка, знания о строении органов речи, механизме голосообразования, специфике 

артикуляции звуков, знание просодии, знания об интонации, знание основных 

фонетических явлений и терминов; знания о способах артикуляции звуков в родном языке, 

например знания о сходстве / различии звуков, типах интонации, которые позволяют 

обеспечить перенос или избежать интерференции в овладении иноязычным 

произношением; знания об особенностях официальных и неофициальных стилях речи, 

диалектах; умения применять знания на практике и строить высказывания, адекватные 

целям и условиям коммуникации. Фонетический компетенции тесно связана с 

формированием грамматической и лексической компетенции [2]. 

В цели обучения чтению выдвигается развитие у учащихся умений читать тексты с 

разным уровнем понимания содержащейся в них информации: 

     -  с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

     - с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

     - с извлечением необходимой (интересующей) значимой информации (поисковое 

чтение) [1, с. 129].  

В методике выделяют следующие виды чтения: аналитическое, изучающее, 

просмотровое, поисковое, ознакомительное, определение основной темы (skimming), поиск 

конкретной информации в тексте (scanning), детальное понимание текста (reading for detail) 

и т.д. [4, с. 158].  

Работа над текстом строится по следующим этапам: 

1. Предтекстовый — пробуждение и стимулирование мотивации к работе с текстом; 

актуализация личного опыта учащихся путем привлечения знаний из других 

образовательных областей школьных предметов; прогнозирование содержания текста с 

опорой на знания учащихся, их жизненный опыт, на заголовок и рисунки и т.д. 

(формирование прогностических умений) [1, с. 135]. 

2. Чтение текста (отдельных его частей) с целью решения конкретной 

коммуникативной задачи, сформулированной в задании к тексту и поставленной учащимся 

перед чтением самого текста. Объектом контроля чтения должно быть его понимание 

(результат деятельности). При этом контроль понимания прочитанного текста должен быть 

связан как с коммуникативными задачами, которые ставятся перед учащимися, так и с 

видом чтения. Если речь идет о работе с аутентичным художественным текстом или 

текстом информационного характера, то они предназначаются для работы над всеми 

видами чтения. Так, например, первое прочтение художественного текста может быть 

связано с пониманием основной информации: определение его основной идеи, темы, 

проблемы и т.д.; поиск (подчеркивание/выписывание) главной информации; установление 

логико-смысловых связей (составление плана, таблиц, диаграмм) и т.д. [1, с. 136]. 

3. Послетекстовый – использование содержания текста для развития умений 

школьников выражать свои мысли в устной и письменной речи. Предлагаемые на этом 

этапе упражнения направлены на развитие умений репродуктивного плана, 

репродуктивно-продуктивного и продуктивного. 

Как видим, текст является основой для развития умений учащихся выражать свои 

мысли в устной и письменной форме. Учащиеся отвечают на вопросы к тексту, 

комментируют его содержание, высказывают свою точку зрения на полученную 

информацию, составляют письменный вариант собственного текста и т.д. [1, с. 136].  
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В методике обучения иностранным языкам существует большое количество концепций 

структуры языковой компетенции, которые отличаются разнообразием компонентного 

состава, как и приемов и моделей ее формирования. Наиболее универсальным приемом 

является обучение с помощью текстов художественной, публицистической и популярной 

тематики. Они позволяют изучать различные языковые единицы и явления в контексте, 

наблюдать функционирование различных грамматических форм, выявлять семантические 

особенности слов, словосочетаний, идиом.  
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Названия средств передвижения уже были объектом изучения о чем свидетельствуют 

работы таких исследователей как В. В. Морковкин (для русского языка) [4], В. В. Тарасова 

(английский, немецкий, украинский, русский языки) [5], И. Э. Коротаева (лексико-

семантическое поле «Транспорт» в американском варианте английского языка) [3], Н. В. 

Барышев (русский и английский язык) [1], К. В. Фролов [6] (энциклопедия машиностроения), 

Ю. В. Горбунов (классификация судов малых рек) [2]. Таким образом, при построении 

идеографической классификации водных средств передвижения учитывался опыт 

предыдущих исследований ученых на материале украинского, английского и русского 

языков. 

Особенностью нашего подхода является, во-первых, использование толкований 

названий средств передвижения, представленных в электронной системе МУЛЬТИРАН, 

которая дает максимально полный спектр значений слова. Во-вторых, в нашей работе 

предпринята попытка построения электронного словаря, что является преимуществом, по 

сравнению с идеографическими словарями печатного типа. Для построения синоптической 

схемы идеографического словаря «ВОДНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ» 

использовались однословные номинации в форме имен существительных, но, учитывая 

специфику исследуемых языков, в анализ также были включены соответствующие 

переводные эквиваленты названий, состоящие из нескольких слов.  
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В прикладной лингвистике для обозначения работ идеографического типа применяют 

термин тезаурус, Л. В. Щерба называл их идеологическими [7], с отдельной оппозицией 

толкового и идеологического словарей. Классическим образцом идеографического словаря 

считается тезаурус П. М. Роже, который называется «Thesaurus of English words and 

phrases classified so as facilitate the expression of ideas and assist in literary composition». 

Этот словарь, составленный на основе семантических связей и принципиально отличается 

от словаря, упорядоченного на основе формальных связей между словами (графическая 

форма слова, азбучная или инверсионная организация реестра словаря). Зарубежная 

лексикография насчитывает немало трудов тезаурусного типа: для английского языка – 

вышеупомянутый словарь П. М. Роже; французского – П. Буасьера, Е. Бланка; немецкого – 

Ф. Дорнзайфа, Р. Халлига и В. фон Вартбурга; испанского – Х. Касареса. 

Первым значительным достижением украинистов в области компьютерной 

лексикографии стал автоматизированный идеографический тезаурус Н. В. Снежко и М. Д. 

Снежка, в котором представлена информация о 54000 существительных украинского 

языка. Еще в 1998 году появился первый в Украине компьютерный «Словарь 

аффиксальных морфем украинского языка» (авторы – Н. Ф. Клименко, Е. А. Карпиловская, 

В. С. Карпиловский, Т. И. Недозим), в котором представлены группы слов с общими 

аффиксальными морфемами или блоками аффиксов. С использованием ЭВМ были 

созданы также: идеографический словарь украинских глаголов перемещения (А. Я. 

Середницкая, 2001); тезаурус украинских глаголов речи (А. Б. Сирук, 2006), электронный 

семантический словарь предлогов (А. В. Бугаков, 2008), словарь морфологических 

омографов (А. А. Шипнивская, 2008), электронный тезаурус терминов по прикладной 

(компьютерной) лингвистике (С. М. Дерба, 2008).  

Теоретические основы построения электронных словарей были заложены в работах 

сотрудников отдела структурно-математической лингвистики Института языкознания им. А. 

А. Потебни НАН Украины. Принципы создания электронных лексических баз данных 

различного типа представлены в работе «Формализованные основы семантической 

классификации лексики» (Н. Ф. Клименко и др., К., 1982); «Лексическая семантика в 

системе «человек – машина»» (Н. Ф. Клименко, Е. А. Карпиловская и др., К., 1986); 

«Украинский семантический словарь. Проспект» (К., 1990, авторы теоретической части Н. 

Ф. Клименко, Е. А. Карпиловская).  

В названных работах акцентируется внимание на тщательном изучении метаязыка 

словарей разного типа, прежде всего толковых, с помощью структурных и логико-

математических методов анализа содержания слов, взаимодействия их формальной и 

семантической структуры. В частности, предложено формализованную процедуру 

семантической классификации лексики, описано системные отношения между 

лексическими единицами в пределах одного лексико-семантического поля и между такими 

полями и представлены алгоритмы семантической классификации слов для составления 

компьютерного тезауруса украинского языка.  

Учитывая изложенные в этих работах положения, мы использовали метод 

компонентного анализа толковых определений «ВОДНЫХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ», 

что позволило установить набор дифференциальных семантических признаков. Среди них 

были выделены семы, которые указывают на: 1) способ передвижения (например., boat - a 

vehicle that travels across water; amphibian – a vehicle that is able to move on land, water and to 

fly); 2) функция и сфера использования средства передвижения (напр., cargo tank, aircraft-

carrier); 3) вид энергии, приводит средство передвижения в движение (напр., atomic 

submarine, turbine steamer); 4) размер средства передвижения (напр., lugger – a small ship 

with lugsails set in front and behind; wherry); 5) конструкционные особенности средства 
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передвижения, например, количество парусов: clipper – a large long sailing ship with one or 

more special square sails.  

Структура семантического поля «ВОДНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ» в 

английском языке охватывает значительное количество слов, объединяемых 

категориальной семой vessel («водное средство передвижения»). Данное семантическое 

поле в английском языке довольно сложное, разветвленное и многоуровневое. Оно имеет 

в своем составе интегральную сему, объединяющую все единицы поля: vessel («водное 

средство передвижения»). Каждая отдельная единица семантического поля отличается от 

других хотя бы одной дифференциальной семой. Напр., англ. boat «лодка» и sailboat 

«парусная лодка» отличаются дифференциальным признаком «наличие паруса», clipper и 

lugger – признаком «размер», cattle ship и ice breaker – признаком «функциональное 

назначение». Таким образом, семантическое поле vessel имеет свою структуру и 

специфику в количественном и качественном отношении.  

Лексико-семантическое поле vessel членится на три группы: 1) «Light vessel»: boat – a 

vehicle that travels across water; 2) «Sailing ships»: galleon – a small ship used mainly by the 

Spanish from the 15th to the 17th century; 3) «Large vessel», которая, в свою очередь, на 

основании дифференциального признака «функция, которую выполняет транспортное 

средство» делится на лексико-семантические подгруппы: «Passenger ships», «Vessel with 

special function», «War ships». Лексико-семантическая подгруппа «Passenger ships» 

представлена соответствующими лексическими единицами: liner – a large passenger ship, 

especially one of several owned by a company; yacht – a large sailing boat, especially one that 

you can sleep on; excursion steamer – a large ship that uses steam to produce power. К “Vessel 

with special function” относятся: freighter – a ship that carries goods; tanker – a ship specially 

built to carry large quantities of gas or liquid, especially oil. “War ships” включает: warship – a 

ship with guns that is used in a war; cruiser – a large fast warship. 

Таким образом, семантическое поле vessel в английском языке содержит ядро, 

ближнюю, дальнюю и крайнюю периферии. Анализ ядра показывает, что оно образовано 

общими номинациям водных средств передвижения (vessel, ship), родовыми названиями 

водных транспортных средств (boats), которые, как правило, имеют высокую частотность 

употребления. Рассмотрение ближней периферии свидетельствует, что к ней относятся 

лексические единицы с конкретным значением, не ограниченные в сферах использования 

(iceboat, sailing boat). Ближняя периферия количественно доминирует в поле, в нее входят 

слова всех лексико-семантических групп этого поля. Исследование дальней периферии 

демонстрирует, что она объединяет слова устаревшие (gun brig), разговорные (bottom) и 

специальные (vehicle tanker), а также сленг (wallflower, workhouse). Крайняя периферия 

содержит архаизмы и диалектные номинации водных средств передвижения (flag officer, 

hulk). 

Сопоставление результатов исследования семантических полей в английском, русском 

и украинском языках дают возможность разработать общую для этих языков схему 

построения идеографического словаря. 

Перспективы в области компьютерной идеографии заключаются в создании 

электронных словарей, что позволит Украине принимать участие в глобальных мировых 

проектах, среди которых лексикографические системы WordNet, EuroWordNet, сетевые 

тезаурусы Роже, Merriam-Webster Online Thesaurus и лингвистический проект Visual 

Thesaurus, EuroWordNet, в котором внутриязыковые системные отношения каждого языка 

представлены таким образом, что можно осуществлять переход от слова, обозначающего 

определенное понятие в одном языке, к соответствующему ему в другом языке. 
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Составление электронных конкордансов активно обсуждается в литературе по 

прикладной лингвистике. Исследователи этой проблемы отмечают, что конструирование 

электронного конкорданса открывает новые возможности в изучении лексики. Расширение 

роли конкордансов в научных исследованиях в области языкознания делает эту проблему 

еще актуальнее. В последнее десятилетие появилось большое количество работ таких 

исследователей как Бобунова М. А. [1], Добрынина К. С. [2]; Петрова Л. А. [3]; Праведников 

С. П. [4]; Хроленко А. Т. [5]), в которых исследованию подвергаются такие теоретические 

вопросы: роль конкорданса в моделировании художественной картины мира; 

использование конкорданса как инструмента анализа языка; применение конкорданса в 

составе метода анализа поэтического концепта; использование программ-конкордансеров 

в обучении лингвистов; разработка методов работы над конкордансами; технологии 

составления конкордансов.  

Состояние изученности этих вопросов позволяет исследователям утверждать, что, 

конкорданс имеет преимущества над другими типами словарей, поскольку он 

одновременно является: 1) источником готового иллюстративного материала; 2) базой 

современной лексикографии; 3) инструментом решения языковедческих задач: создание 

списков слов различного назначения; выявление и анализ ключевых слов; анализ 

частотности слов и словосочетаний; сопоставительный анализ лексиконов разных авторов; 

выявление устойчивых конструкций различного типа. Благодаря развитию компьютерных 
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технологий конкорданс может выступать как высоко информативная форма словарного 

описания. 

Поскольку в конкордансе регистрируются все случаи употребления того или иного 

наименования, он оказывается удобной лексикографической формой, отражающей все 

индивидуальные особенности стиля конкретного произведения или конкретного автора. 

Вот почему в зарубежной лексикографии, в частности английской и американской, 

конкорданс стал ведущим и общепринятым жанром писательских словарей, создаваемых с 

помощью электронно-вычислительной техники по универсальным программам в короткие 

сроки.  

В течение ХХ столетия форма конкорданса к отдельным произведениям и ко всему 

творчеству художника слова не только утверждалась, но и совершенствовалась. Известны 

конкордансы к Библии, произведениям Чосера, Шекспира, Байрона, Фолкнера, О’Нила, 

Фицджеральда и др. В русской лексикографической традиции конкордансы составлялись 

преимущественно к поэтическим текстам. В антологии «Русская авторская лексикография 

ХIХ-ХХ веков» наряду с первыми опытами неполного конкорданса к стихотворениям Г. Р. 

Державина, сочинениям и переводам Д. И. Фонвизина представлены конкордансы к про-

изведениям нескольких русских поэтов: Е. А. Баратынского, К. Н. Батюшкова, 

А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, О. Мандельштама. 

Целью нашего исследования было построение автоматизированной версии 

конкорданса названий средств передвижения на материале Открытого американского 

национального корпуса (Open American National Corpus (OANC)). Этот корпус был избран в 

качестве материала исследования потому, что кроме текстовых файлов здесь в открытом 

доступе находятся файлы разметки, что позволило использовать сведения о кодировании 

грамматических категорий для построения конкорданса.  

Исследования подвергался не весь открытый корпус, а только его техническая часть, 

исходя из того, что наименования водных средств передвижения чаще всего встречаются 

именно в технических текстах. В ходе исследования было проанализировано 344 названия 

водных средств передвижения (далее НВСП). Получены следующие количественные 

показатели: 255 НВСП не встречались в технических текстах ни разу. 89 НВСП, которые 

были обнаружены в технических текстах OANC показали 11250 коллокаций (текстовых 

окружений слова).  

Наличие грамматических кодов в корпусе текстов дало возможность обнаружить 

омонимические связи названий водных средств передвижения, которые распределили 

11250 коллокаций между грамматическими категориями следующим образом: 702 – JJ 

(adjective); 11 – JJR (adjective, comparative); 2962 – NN (noun, singular or mass); 929 – NNP 

(proper noun, singular); 10 – NNPS (proper noun, plural);  2084 – NNS (noun, plural); 533 – VB 

(verb, base form); 1152 – VBD (verb, past tense); 1013 – VBG (verb, gerund/present participle); 

1566 – VBN (verb, past participle); 188 – VBP (verb, non-3rd ps. sing. present); 100 – VBZ (verb, 

3rd ps. sing. present). Из этих данных видно, что имена существительные составляют 

53,2%, то есть 5985 коллокаций. Частотность употребления водных средств передвижения 

в технических текстах корпуса была следующей. 

16 слов встретились в текстах корпуса более 100 раз: express, line, monitor, team, 

special, transport, cog, span, motor, vessel, break, mailer, car, electric, launch, engine. 

22 слова (из 89) встретились в текстах от 3 до 9 раз: barge, submarine, bark, ski, tanker, 

trailer, tub, ferry, rig, brake, cart, duck, scout, conveyance, drone, flagship, galley, warship, 

destroyer, freight, heap, interceptor. 

9 слов (из 89) встретились в текстах два раза: bike, chopper, collier, derelict, 

hermaphrodite, hoist, junk, shay, whisky. 
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Еще 10 слов (из 89) встретились в текстах только один раз: camper, coaster, conestoga, 

cruiser, Dutchman, kayak, motorbike, sedan, sociable, surrey, wagon. 

Из 89 слов-названий водных средств передвижения, 79 вступали в омонимические 

отношения. При этом цепи омонимических связей имели от двух до девяти компонентов. 

Девятикомпонентные омонимические цепи обнаружены у таких слов: monitor – NN – NNP – 

NNS – VB – VBD – VBG – VBN – VBP – VBZ; line – NN – NNP – NNPS – NNS – VB – VBD – 

VBG – VBN – VBP. Восьмикомпонентные омонимические цепи у слов: break – NN – NNS – 

VB – VBD – VBG – VBN – VBP – VBZ; transport – NN – NNP – NNS – VB – VBD – VBG – VBN 

– VBZ; express – JJ – NNP – VB – VBD – VBG – VBN – VBP – VBZ. Семикомпонентные цепи 

у слов: lift – NN – NNS – VB – VBD – VBG – VBN – VBP; launch – NN – NNP – VB – VBD – 

VBG – VBN – VBZ; chair – NN – NNP – NNS – VBD – VBG – VBN – VBZ; ship – NN – NNP – 

NNS – VB – VBD – VBG – VBN; craft – NN – NNP – NNS – VB – VBD – VBG – VBN. 

Таким образом, исследование показало, что разработанный и уже апробированный 

вариант автоматизированного конкорданса может быть источником надежного 

эмпирического материала и перспективной базой для дальнейших филологических 

исследований. 
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Можливості впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, 

зокрема електронний посібник (далі – ЕП) з різноманітними варіантами подання інформації, 

дають підстави стверджувати, що застосування ЕП має особливості, які ефективно 

впливають на підвищення рівня знань студентів, їхньої професійної майстерності, 

підготовки до занять.  
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Робота над створенням ЕП дозволила дати визначення поняттю „електронний посібник для 

самостійної роботи студентів з української мови (за професійним спрямуванням)” - це 

мультимедійний засіб навчання нового покоління, що містить систематизований та 

структурований теоретичний, методичний і практичний матеріал, необхідний для засвоєння 

тем, винесених на самостійне опрацювання робочою програмою дисципліни “Українська 

мова (за професійним спрямуванням)”. 

Зміст ЕП для самостійної роботи студентів (далі – СРС) з української мови (за професійним 

спрямуванням) покликаний забезпечити інформаційну підтримку самостійної роботи 

студентів, підвищити рівень знань кожного студента, сприяти розвитку самостійних умінь і 

навичок, необхідних у майбутній професійній діяльності.  

Під час опрацювання дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” ЕП 

виконує функції допоміжного засобу навчання, який уміщує всю необхідну інформацію, 

потрібну для самостійної роботи студентів. Електронний посібник дає змогу студентам 

самостійно засвоювати навчальний курс або його певний розділ і об’єднує в собі 

властивості звичайного підручника, довідника, збірника завдань і лабораторного 

практикуму [1].  

Зміст ЕП для СРС з української мови (за професійним спрямуванням) відповідає робочій 

навчальній програмі дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. ЕП 

складається з окремих, чітко структурованих взаємопов’язаних частин : вступної, основної 

й додаткової. 

ЕП починається з передмови, що містить коло основних питань, над якими працюватимуть 

студенти під час вивчення дисципліни. Також у вступній частині подано інструкцію для 

користувача, що передбачає ознайомлення студентів з техніко-комунікативними 

можливостями й правилами роботи з ЕП. У вступній частині наводиться зміст і перелік тем. 

Основна частина складається з теоретичної інформації, практичних завдань та 

контрольних тестів. Додаткова частина представлена словниками, довідниками, 

методичними рекомендаціями до виконання самостійної роботи, бібліографією). 

Основна частина поділяється на три змістові модулі : “Законодавчі та нормативно-стильові 

основи професійного мовлення”, “Професійна комунікація” та “Наукова комунікація як 

складова фахової діяльності”. Згідно з цими модулями на самостійне опрацювання 

винесено 14 тем. Після  теоретичної частини кожної теми вміщується розділ з тестами та 

практичними завданнями на закріплення теоретичних знань та практичних умінь.  

На відміну традиційного друкованого підручника (далі −  ТДП), ЕП має інші способи 

репрезентації інформації, що відрізняються як кількісно, так і якісно. Спочатку для 

опрацювання за допомогою ЕП подається невеликий за обсягом тематичний блок 

матеріалу, що дозволяє студентам зрозуміти зміст теми, виокремити головне. Якщо через 

брак знань цей матеріал виявився складним для студента або його зацікавила інформація, 

студент може розширити своє пізнання шляхом пошуку додаткової інформації в інтернеті 

або скористатися додатками ЕП. Гіперпосилання, розташовані в ЕП, дозволяють швидко 

знаходити потрібний розділ, тему, практичне завдання тощо. Структурно зміст навчальної 

дисципліни, крім основної гіпертекстової сторінки, розташований у боковій панелі меню, що 

дозволяє ознайомитись із змістом дисципліни з будь-якої гіпертекстової сторінки. 

Можливість використання гіперпосилань реально скорочує час на пошуки інформації й 

дозволяє раціонально його використати під час опрацювання змісту ЕП. До того ж ЕП 

містить значну кількість тренувальних вправ, що дає змогу студентам формувати стійкі 

вміння й навички. 

Детальніше розглянемо тему “Проблеми перекладу і редагування наукових текстів” 

третього змістового модулю. До особливостей подання змісту навчальної теми належать 
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компактність і лаконічність теоретичного матеріалу, автоматичні тести перевірки засвоєння 

теорії студентами, практичні завдання, можливість роботи зі словниками й додатковою 

літературою за допомогою системи структурованого гіпертекстового меню тощо.  

Практичні завдання, зміст яких спрямований на вироблення й закріплення лексичних, 

граматичних, стилістичних умінь і навичок, уміння редагувати словосполучення, речення, 

тексти, передбачають своєчасний контроль і самоконтроль правильності виконання всіх 

завдань та швидкий автоматизований контроль виконання деяких тестових практичних 

завдань і безпосередньо самих тестів.  

Виконання практичних завдань другого розділу за допомогою ЕП має переваги порівняно з 

можливостями виконання тих самих завдань шляхом ТДП, а саме: 

• використання сучасних засобів автоматичного перекладу, що дають змогу 

ефективно використовувати їх на практиці.  

• посилення уваги під час аналізу мовних одиниць, що забезпечує вироблення вмінь і 

навичок редакторської майстерності; 

• своєчасний контроль і самоконтроль правильності виконання  завдань, швидкий 

автоматизований контроль виконання завдань. 

• можливість вибору потрібних лексичних і фразеологічних одиниць з низки 

пропонованих в ЕП та словниках, доступних у мережі Інтернет; 

• заміна українськими відповідниками іншомовних слів, під час якої пошукова 

діяльність студентів поширюється як на матеріал ЕП, так і на електронні ресурси мережі. 

Завдання на переклад та редагування тексту формують у студентів критичне ставлення до 

комп’ютерного перекладу, акцентують увагу на складних моментах під час перекладу, 

зокрема невідповідності роду іменників в українській і російській мовах, що спричиняє 

відхилення від граматичних норм тощо. Використання ЕП в процесі виконання цих завдань 

створює належні умови для роботи студентів-лінгвістів, близькі до виробничих. Отже, 

використання ЕП дає змогу студентам знаходитися в оптимальних робочих умовах, які 

сприяють закріпленню й поглибленню теоретичних знань, набуттю практичних навичок, 

досвіду самостійної роботи. 
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ІНШОМОВНА ТЕРМІНОЛЕКСИКА В РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО 

«ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШОГО» 

Бобко Юлія - Софія Орестівна, 

студентка 

Національного університету «Львівська політехніка» 

Мову беззаперечно можна назвати живим організмом, який постійно розвивається і 

вдосконалюється. Термінологія кожної мови, яка є її невід’ємною частиною, відображає 

вплив на неї інших мов у процесі їхнього функціонування. 

Слово термін прийшло до нас ще з античних часів. У латинській мові воно означало 

межу, рубіж. Терміни є не ізольованими одиницями загальнонаціональної мови, а частиною 

її словникового складу. Склад української термінології поповнюється завдяки використанню 

вторинної номінації, синтетичної й аналітичної деривації та запозичень із чужих мов [3]. На 

сучасному етапі формування української термінології можна зазначити, що значна частина 

термінологічних одиниць має іншомовне походження.  

Питанням дослідження функціонування слів-термінів іншомовного походження у мові 

спеціальностей займалися С.Влахов, С. Флорин, І Гумовська, Л. Кутіна, Т.Панько, І.Кочан, 

Г.Мацюк, які досліджували специфіку перекладу термінології іншомовного походження [1]. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що слова іншомовного походження 

становлять левову частку української терміносистеми, вони потребують детального 

аналізу. Його метою є загальний огляд термінолексики вказаного роману, розгляд 

особливостей етимологічного походження слів-термінів та лексико-семантичний аналіз 

перелічених термінологічних одиниць. 

Матеріалом дослідження був роман Ліни Костенко «Записки українського 

самашедшого» [2], насичений іншомовними термінами, приклади використання яких подані 

нижче. Для здійснення етимологічного аналізу вибраних термінів використано електронний 

словник ABBYY Lingvo 12 [4], який містить необхідну інформацію про слова іншомовного 

походження. 

Було проаналізовано 160 термінів іншомовного походження різних сфер наукової 

діяльності. Усі перелічені терміни є однослівними іменниками, що використовують на 

позначення загальних понять. 

Більшість термінів є стилістично нейтральними (версія, еволюція, діапазон, планета, 

композитор, магніт, сувенір, скелет, культура, герменевтика). Проте автор також вживає 

стилістично забарвлені лексеми (віртуаль, гамадрил, катастрофа).  

З усіх проаналізованих термінів, походження 118 одиниць можна чітко визначити. Вони 

становлять 73,75% від загальної кількості й походять від латинської, грецької, французької, 

англійської, німецької, італійської, старослов’янської та голландської мов.  

• Усього 52 терміни мають латинське походження: аспірантура, інститут, акт, депресія, 

репродуктор, торпеда, інерція, композитор, орбіта, міністерство, міґрація, детермінація.  

• Від грецької мови походять 28 термінів, серед яких: меланхолік, програма, 

арифметика, категорія, саркофаг, калейдоскоп, фобія, метод, галактика, епідемія, скелет.  

• Від французької мови походять 19 слів-термінів: кабінет, феміністка, метро, 

ґільйотина, транспарант, маріонетка, палантин, тираж, барельєф, дизель, ризик, бюрократ.  

• Всього 13 термінологічних одиниць походять від англійської мови: дискомфорт, 

білборд, конвеєр, мітинг, танк, бумеранг, шоу, офіс, лайнер, біфштекс, лідер, коктейль. 

• Серед усіх термінів іншомовного походження у романі, 2 одиниці походять з 

німецької мови, а саме: ерзац, шлейф. 

• Є лише 2 терміни італійського походження: контрабанда, бандитизм. 
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• Серед проаналізованих термінів є 1 термін старослов’янського (вертеп) і 1 термін 

голландського (дамба) походження. 

Походження деяких інших термінів (10 одиниць) поєднує корені з двох мов, що 

становить 6,25%.  А саме:  

• Латинська і грецька (7 одиниць): флегматик, фантазія, бомба, маніяк, тонус, хімія, 

квазідемократія. 

• Грецька і французька (1 термін): фантом.  

• Грецька і датська (1 термін): центр. 

• Німецька і французька (1термін):  принцеса. 

Щодо решти проаналізованих термінів (32 одиниці), то їхнє точне походження 

визначити складно. Такі терміни становлять 20% від усіх проаналізованих. До них, зокрема, 

можна віднести наступні: емоціо, режим, псевдосоціалізм, директор, вестибюль, репутація, 

експрес, інвестиція, центрифуга, фунікулер, каста, джунглі, оптимізм, капітал, авторитет. 

Усі подані терміни можна проаналізувати за лексико-семантичними характеристиками. 

15 термінологічних одиниць є назвами істот (9,38%). До таких належать: абонент, лідер, 

директор, феміністка, маніяк, інженер, принцеса, клієнт, композитор, меланхолік. Решта 

термінів (145 одиниць), що становлять 90,62% є назвами неістот, зокрема: вертикаль, 

інститут, фірма, білборд, коктейль, вестибюль, конкуренція, планета, імперія, інвестиція, 

елемент. 

За іншим критерієм, подані терміни можна поділити на такі, що називають конкретні 

поняття і становлять 46 одиниць від загальної кількості (28, 75%): емблема, пістолет, 

конвеєр, експрес, ракета, саркофаг, центрифуга, репродуктор, калейдоскоп, бомба, 

торпеда, реактор; і такі, що називають абстрактні поняття і становлять 114 одиниць, або 

71,25%: психіка, принцип, режим, реклама, зона, фантазія, конкуренція, пролонгація, 

діапазон, категорія, ера, фантом, стихія, акція, фобія, криза, інерція, метод, ініціатива, 

цинізм, детермінація, дифузія, фактор, радіація.  

Терміни, представлені збірними іменниками у романі становлять 52 лексеми, або 

32,5%: раціо, колектив, прокуратура, енергетика, економіка, інформація, вертеп, джунґлі, 

тонус, шоу, патронат, контрабанда, бандитизм, квазідемократія. Щодо незбірних іменників, 

які є термінами у романі, то таких є 108 одиниць, або 67,5%: центр, гібрид, версія, секта, 

міф, фальсифікат, механізм, ідея, секція, парк, магніт, дамба, сувенір, пейзаж.  

Висновки. Аналіз термінолексики іншомовного походження у романі Ліни Костенко 

«Записки українського самашедшого» показав: 1) більша частина слів-термінів походять від 

латинської та грецької мов; 2) абсолютна більшість із загальної кількості використовується 

для позначення неістот; 3) для позначення абстрактних явищ вжито 71,25% лексем; 4) із 

загальної кількості перелічених термінів (враховуючи їх поділ на такі, що називають збірні 

та незбірні поняття), незбірних термінів є удвічі більше, ніж збірних.  

Загалом, роман насичений термінолексикою різних систем, що робить його цікавим для 

досліджень, і показує, наскільки широко слова-терміни вживають  у всіх сферах життя 

людей. 
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Кожна мова має свої особливості сполучуваності слів. Людина, яка не дуже добре 

володіє іноземною мовою, часто робить помилки, сполучуючи слова подібно до рідної 

мови. 

Мета дослідження – виявити найпродуктивніші та найбільш вживані сучасні фрази 

дієслово + іменник з дієсловом to have в англійській мові і з дієсловом мати в українській 

мові, виявити схожості та відмінності даних фраз. Об’єкт дослідження: 820 англійських 

фраз з дієсловом to have і 120 українських фраз з дієсловом мати. У цих фразах дієслово 

+ іменник дієслова to have і мати виконують роль основних граматичних компонентів. 

Правила сполучуваності слів визначаються такими трьома факторами: логічною 

мотивацією, граматичною структурою та мовною традицією. Наприклад, ми можемо 

сказати: біла стіна, співати пісню, розв’язати задачу і так далі, проте ми не можемо 

сказати білий відмінок, підсмажувати пісню, проціджувати задачу, бо це не логічно. Тому 

оцінюючи деякі фрази відповідно до їхнього сприйняття чи браку цього сприйняття, 

експерти перевіряють їхню логічну мотивацію [1]. 

Словосполучення – це поєднання слів, утворене за нормами мови з двох або більше 

повнозначних слів, пов'язаних між собою синтаксично, яку використовують як лексично-

семантичний матеріал номінативної (знакової) функції в реченні й поза ним. 

Вільне словосполучення – це словосполучення в якому будь який його елемент 

може замінитися на інший. Наприклад: I like this idea. I dislike this idea. He likes the idea. I like 

that idea. I like this thought. Друга група комбінації слів це напіввільні словосполучення – 

словосполучення в яких заміна можлива, але є обмеженою. Наприклад: to cut a 

poor/funny/strange figure. Неподільні словосполучення – це словосполучення в яких 

заміна є неможливою. Наприклад: to come clean, to be in low water [2]. 

Класифікація словосполучень професора В. Виноградова є синхронною. Він 

вдосконалив систему поділу словосполучень, яка вперше була розроблена шведським 

лінгвістом Ч. Баллі [3]. 

Дана класифікація включає в себе: фразеологічні сполучення (standardised word 

combinations) – «тип фраз, створюваних реалізацією зв'язаних значень слів». 

Фразеологічні сполучення не є безумовними семантичними єдностями: have a bath, have a 

breakfast, have a shower, have a break, have a chat, have a dance, have a dream, мати 

можливість, мати нагоду, мати потребу, мати план, мати значення; фразеологічні 

єдності (phraseological unities) – семантично неподільні фразеологічні одиниці, але 

цілісне значення їх умотивоване значенням компонентів: have a running nose, have the 

game in one's hands, have the gift of with, have wheels in one's head,, мати руки в крові, 

мати шматок хліба, мати гору над чимось, мати голову на плечах, мати віжки р руках; 

фразеологічні зрощення (fusions) – абсолютно неподільні, нерозкладні, немотивовані 

фразеологічні одиниці, у значенні яких «немає ніякого зв'язку, навіть потенційного, зі 

значенням їх компонентів»: have a foot on the loud pedal, have wit at well, have tickets on 

oneself, мати Бога в серці, мати зуб на когось, мати камінь за пазухою, мати мед на 

язиці. 
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Результати дослідження. Було виявлено майже однакову кількість словосполучень 

кожної групи. Тим не менш, група фразеологічних одиниць є трохи більше; це дозволяє нам 

сказати, що ця група з фразеологічних єдностей є більш продуктивною в англійській мові. 

Вона включає в себе 302 одиниці, які складають 37.66%. Менш продуктивною групою є 

фразеологічні словосполучення 252 одиниці – 31,42%. І остання група – група 

фразеологічних зрощень 248 одиниць – 30.92%. 

В українському корпусі спостерігаємо зовсім іншу ситуацію. Група фразеологічних 

словосполучень є найбільшою. Вона містить 99 одиниць, що складають 82.5% від загальної 

кількості. Група фразеологічних єдностей займає друге місце і містить 15 одиниць – 12.5%. 

І нарешті найменш продуктивна група в українській мові – група фразеологічних зрощень, 

до якої входить 6 фразеологічних зрощень, що складає лише 5%. 

Аналізуючи корпус англійських та українських фраз, ми також покласифікували їх згідно 

структури, яку пропонує Е. Вишенкова [4].  

Корпус англійських фраз: першою є група із структурою Дієслово + Іменник (V + (d) 

+ N). У корпусі англійських фраз є 230 одиниць такого типу (28.04%): have a bath, have a 

break, have a business, have a dance, have a fright. Друга група Дієслово + Прикметник + 

Іменник (V + (d) + Adj + N), яка містить 222 трикомпонентні фразеологічні одиниці. 

Наприклад: have a bad name, have a clean habit, have a general idea, have a good rest, have a 

high temperature, have a limited circle of friends, have a low boiling point. Інша структурна 

модель Дієслово + Іменник + Прийменник (V + (d) + N + Prep + q) складається з 271 

одиниці (33.04%). Наприклад: have a bad head for smth., have a chat with smb, have a 

snowball chance in hell, have a foot in the door, have a good memory for smth, have a heart of 

gold. Група Дієслово + Іменник + Прийменник + Особовий займенник + Іменник (V + (d) 

+ N + Prep + q's + N) вміщує 97 одиниць – 11.87%. Наприклад: have a bee in one's bonnet, 

have a chip on one's shoulder, have a difference with one's friend, have a drop in one's eye [5; 6; 

7]. 

У корпусі українських фраз знайдено 78 одиниць (65%) зі структурою Дієслово + 

Іменник (V + (d) + N): мати автономію, мати алібі, мати борги, мати дефект, мати 

освіту, мати підстави, мати потребу, мати право, мати проблеми, мати рацію. Зі 

структурою Дієслово + прикметник + Іменник (V + (d) + Adj + N) знайдено лише 8 

одиниць (6.67%): мати банківський рахунок, мати вищий статус, мати добре ім'я, мати 

добру славу, мати залізні нерви. Група фразеологічних одиниць зі структурою Дієслово + 

Іменник + Прийменник (V + (d) + N + Prep + q) складається з 34 одиниць (28.33%). 

Наприклад: мати Бога в серці, мати віжки в руках, мати голову на плечах, мати гору над 

чимось, мати дах над головою, мати зуб на когось, мати камінь за пазухою. Нажаль, в 

корпусі українських фраз не знайдено жодних фразеологічних одиниць зі структурою 

Дієслово + Іменник + Прийменник + Особовий займенник + Іменник (V + (d) + N + Prep 

+ q's + N) [5; 6; 7]. 

Висновки. Згідно класифікації професора В. Виноградова ми виявили майже однакову 

кількість фразеологічних сполучень, фразеологічних єдностей та фразеологічних зрощень. 

Проте в корпусі українських фраз найпродуктивнішими виявилися фразеологічні 

сполучення. На нашу думку, це залежить від побудови фраз. В англійській мові ми 

говоримо have a breakfast (мати сніданок), а в українській – снідати. Іншими словами, в 

українській мові ми вживаємо одне дієслово замість цілої фрази, ось декілька прикладів 

щоб це довести: have fun – веселитися, have a miff – розсердитися, have a bite – 

перекусити, have a chat with smb – поговорити з кимось, have a dance – потанцювати, 

have a fight – побитися, have a hunch – підозрювати. 
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самостоятельная работа. 

Общество развивается под влиянием процессов технологизации и информатизации, 

заинтересовано в специалистах, умеющих самостоятельно приобретать необходимые 

знания и успешно применять их в своей профессиональной деятельности, учитывать 

особенности представителей разных культур, пользующихся английским языком как 

средством международного общения в письменной и устной коммуникации на бытовом, 

личностном и профессиональном уровнях. Именно эти факторы обусловливают 

актуальность темы. С позиции компетентностного подхода использование ресурсов сети 

Интернет не только дает возможность для получения информации на иностранном языке, 

но и дает возможность в реальном времени общаться с представителями культуры этого 

иностранного языка и развивать навыки самообразования, которое является необходимым 

условием формирования практически любых компетенций. Важнейшим преимуществом 

ресурсов в сети Интернет является их аутентичность и широчайший ряд способов 

использования в обучении. Знакомство с  культурой изучаемого иностранного языка может 

происходить в непосредственном общении с носителями этого языка, что, несомненно, 

повышает мотивацию учащихся и дает им возможности, которых лишены учебники. 

Основная цель данного исследования заключается в разработке пособия для 

самостоятельной работы с аутентичными ресурсами Интернета и разработка ряда 

упражнений и заданий для формирования лингвокультурологической компетенции в 

процессе работы с этими ресурсами. 
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1. 1 Компетентностный подход к обучению иностранному языку является одним из 

актуальных вопросов современной методики преподавания иностранных языков. Он 

должен осуществляться путем применения коммуникативной методики обучения языку, 

которая опирается на новые педагогические технологии, широкое использование 

технических средств и обучающих компьютерных программ. Компетентностный подход к 

изучению иностранных языков рассматривается как средство организации учебно-

познавательной деятельности учащихся, обеспечивает усвоение ими содержания 

обучения и достижения целей обучения при решении определенных проблемных задач. 

Компетенстностный подход в методике преподавания ранее изучали Н.И. Алмазова, П. 

Я. Гальперин, И.А. Зимняя, И. В. Роберт, А.В. Хуторской,  В. Д. Шадриков, И. С. Якиманская 

и др. Такой подход нацелен «на усвоение обобщенных знаний, умений и способов 

деятельности» [Кузнецова Н.С., с. 197]. 

Компетентностный подход предполагает формирование и развитие не знаний, умений 

и навыков, а совершенно иного явления – компетенции. Так как значение термина 

«компетентность» близко к значению термина «компетенция», рассмотрим различие этих 

понятий. Компетентностный подход предполагает разработку новой системы 

качественного образования и подготовки специалистов в соответствии с потребностями 

мирового рынка труда. В компетентностном подходе, в отличии от подхода, в котором 

главной целью было формирование и развитие знаний, умений и навыков, целью является 

такой способ передачи знаний, который не просто заставляет учащихся усваивать 

информацию, а искать ее, анализировать, фильтровать и усваивать с целью 

использования в дальнейшей профессиональной или ежедневной жизни, то есть 

формирование такого «набора ключевых компетенций, реализация которых позволит им 

(обучаемым) успешно социализироваться» [Кузнецова, с. 197].  

Определение компетенции и компетентности, предложенное различными авторами, 

отражают сущностные характеристики этих понятий. Как отмечает В. Д. Шадриков, 

«различия наблюдаются в понимании компетентности актуальной качества личности или 

скрытых психологических новообразований; предметной наполняемости компетенций как 

системных новообразований, качеств личности» [Компетентностный подход ред. Зимняя, 

с.13]. С. Бондарь приводит следующее определение компетенции: «Компетенция - это 

способность решать проблемы, обеспечиваются не только владением готовой 

информацией, но и интенсивной участием ума, опыта, творческих способностей учащихся» 

[Компетентсностный подход в образовании сборник, c. 18], далее отмечает, что «... 

компетентность - это способность личности действовать. Но ни один человек не будет 

действовать, если он лично не заинтересован в этом. Природа компетентности такова, что 

она может проявляться только в органическом единстве с ценностями человека, то есть в 

условиях глубокой личностной заинтересованности в данном виде деятельности ... Итак, 

ценности являются основой любых компетенций» [Компетентсностный подход в 

образовании сборник, с. 19]. 

Компетентностный подход определяет новые цели и задачи обучения. Так, особое 

внимание в нем уделяется развитию у обучаемых способности самостоятельно решать 

проблемы в различных сферах и видах деятельности, причем к этим проблемам относят 

не только проблемы обучения или профессиональной деятельности, но и познавательные, 

мировоззренческие, нравственные, проблемы самообразования, развития личности и 

другие проблемы [Кузнецова, с. 198]. 

В нашем исследовании рабочим избрано определение А.В. Хуторского:  компетенция 

«включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 
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процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 

ним». Компетентность – это «владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» 

[Хуторской А.В.]. Иными словами, компетенция обозначает круг предметов конкретной 

области знания, а компетентность – это уровневая категория, которая показывает степень 

овладения обучающимся компетенцией [Денисова, с. 3].  

Формирование компетенций не ограничивается учебой в школе или вузе, так же, как и 

рамками одного предмета. Формирование ключевых компетенций требует освоения 

разных предметов и приобретения совокупности знаний, умений и навыков, опыта 

деятельности, наличия желания и готовности обучаться и формировать компетентность, 

способности сознательно контролировать процесс и результаты своей деятельности 

[Денисова]. 

Для изучающих иностранный язык, особенно для будущих специалистов в сфере 

иностранного языка, одной из важнейших является иноязычная коммуникативная 

компетенция, среди составляющих которой находится и социокультурная с ее 

лингвокультурологическим компонентом. Поскольку лингвокультурологическая 

составляющая является ядром социокультурной компетенции, есть смысл говорить об 

лингвокультурологической компетенции. 

1.2 Изменение научной парадигмы и переход от системно-структурной к 

антропоцентрической, привел к тому, что и в лингвистике, и в методике обучения 

иностранным языкам системное изучение и усвоение языка осуществляется сквозь призму 

человеческого фактора. Термин «лингвокультурология» появился в 90-е годы XX века в 

работах лингвистов Ю.С.Степанова, А.Д.Арутюновой, В.В.Воробьева, В.А.Масловой, 

В.Н.Телии и других исследователей, что было важной приметой интегративных процессов 

в гуманитарной науке. Установлению тесной связи языка и культуры посвящены многие 

работы С.Г.Тер-Минасовой. 

Лингвокультурология как междисциплинарная наука, представляет собой «продукт 

антропоцентрической парадигмы в лингвистике» [Маслова, с. 8]. В методике обучения 

иностранным языкам появление лингвокультурологии породило необходимость изучения и 

освоения лингвокультурологической компетенции. По мнению В.И.Карасика, 

«лингвокультурология - комплексная область научного знания о взаимосвязи и 

взаимовлиянии языка и культуры» [Карасик, 2004, c. 87] 

Несомненно, лингвокультурологическая компетенция входит в состав общей 

культурной компетентности личности и «проявляется в общении и представляет собой 

совокупность взаимосвязанных представлений об общих нормах, правилах и традициях 

вербального и невербального общения в рамках данной лингвокультуры» [Городецкая, с. 

4].  

1.3 Изменения подхода в обучении иностранному языку обязательно приводят к 

изменениям различных составляющих этого процесса – приемов, методов, форм работы, 

используемых материалов, целей и задач. Сама концепция современного образования 

претерпевает изменения: «меняются формы и методы организации занятий – обучение 

приобретает деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, 

продуктивную работу учащихся в малых группах, выстраивание индивидуальных учебных 

траекторий, использование межпредметных связей, развитие самостоятельности 

учащихся и личной ответственности за принятие решений» [Кузнецова, с. 198]. 

Общение или коммуникация на иностранном языке в ситуациях, близких к реальным, в 

которых используется материал из реальной жизни, кроме развития у учащихся умений 

решать коммуникативные задачи средствами иностранного языка, свободно общаться с 



 

 

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2016: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ XІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

  
 

40 

его носителями. Свободное усвоения языка путем естественного общения на уроке 

организовывает учитель или преподаватель. Но занятия в классе – это лишь небольшая 

часть активной работы в обучении иностранному языку. Чтобы углублять знания языка и 

развивать умение общаться, учащийся постоянно должен действовать. Поэтому 

возрастает потребность в организации самостоятельной работы в изучении иностранного 

языка. 

Кроме собственно языковой и речевой практики, Интернет-ресурсы предлагают 

широкие возможности для социокультурного обучения, которое «предполагает изучение 

индивидуального и коллективного менталитета, формирование системного мышления, 

способности одновременного восприятия двух культурных измерений и сведения языковых 

и культурных фактов к единой системе лингвокультурных явлений. Каждое изменение в 

языковой структуре отражает возникновение новых общественно значимых формаций, 

влияющих на становление внутренней жизни народа. 

Кроме языковых, коммуникативных и культурных преимуществ, Интернет-ресурсы 

также дают ряд возможностей для развития навыков самостоятельной работы и 

самообразования, развития мышления и общей осведомленности о современном мире 

путем создания информационно-предметной среды, дают понятие и развивают навыки 

информационной безопасности и пр. Однако одно только наличие доступа к Интернет-

ресурсам не является гарантом быстрого и качественного языкового образования. 

«Методически неграмотно построенная работа учащихся с Интернет-ресурсами 

способствует формированию у них не только ложных стереотипов и обобщений о культуре 

страны изучаемого языка, но даже расизма и ксенофобии. 

В англоязычной литературе выделяются пять видов учебных Интернет-материалов: 

хотлист (hotlist), треже хант (treasure hunt), сабджект сэмпле (subject sampler), мультимедиа 

скрэпбук (multimedia scrapbook), и вебквест (webquest). Каждый из них выполняет свою 

роль в обучении иностранному языку и может быть использован для работы в классе, но 

более всего для самостоятельной работы или выполнения определенного вида заданий, 

например, проектов. 

Использование материалов Интернета в обучении иностранному языку помогает 

решать целый комплекс сложных вопросов в обучении, а также способствует реализации 

целей информатизации языкового образования, что является актуальным заданием 

современного образования. «Информатизация языкового образования – комплексный и 

сложный процесс, который требует усилий специалистов различных профессий, например 

для организации подготовки кадров в области информатизации языкового образования 

или обеспечения информационной безопасности учащихся» [Евстигнеев, с. 97]. 

Изучение иностранного языка с помощью информационных технологий и ресурсов 

Интернета выполняет важную роль в глобализированном мире, где жители разных стран 

имеют доступ к одной и той же информации. Использование такой информации, общение с 

представителями других культур в реальном времени посредством социальных сетей или 

форумов, создания «международных» квестр-групп, участие в онлайн-курсах различных 

учебных заведений сближает людей, помогает представителям разных культур находить 

общие темы, интересы и ценности, что, в конечном счете, и есть целью образования. 

Итак, компетентностный подход, пришедший на замену подходу знаний, умений и 

навыков, предполагает овладения рядом компетенций и обретения компетентностей. 

Понятие «компетентность» в европейском понимании – это способность успешно 

удовлетворять индивидуальные и социальные потребности, действовать самостоятельно 

и успешно решать задания в любой сфере деятельности человека, связанной с социумом. 

Компетентность базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте человека. 
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Переход к компетентностному подходу в сфере обучения иностранным языкам 

означает смещение акцентов с усвоения готовых знаний, развития умений и 

формирования навыков на формирование способности практической деятельности, 

развития и использования навыков критического мышления и рефлексии, организацию 

самостоятельной работы и использования успешного опыта для решения актуальных 

задач образовательного и профессионального характера. 

Использование ресурсов сети Интернет позволяет решать проблему развития 

лингвокультурологической компетенции комплексно. Обладая высоким мотивационным 

потенциалом, разные типы информационно-коммуникативных ресурсов могут быть 

использованы для формирования языковых и речевых умений, поисково-аналитических 

навыков и служить основой для повышения информационной компетенции в целом. 
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В современных условиях возрастающей интеграции образования разных стран 

бывшего СССР, особенно, высшего образования этих стран в мировое образовательное 

пространство одним из важнейших требований к выпускникам школ и вузов практически 
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любой сферы является владение иностранным языком (ИЯ), обеспечивающее 

эффективное личностное и профессиональное взаимодействие с носителями различных 

языков и культур. Нормативные документы, предписывающие стандарты владения и 

оценивания владения ИЯ, например, Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, Teaching, Assessment [2], описывают ряд компетенций, владение 

которыми на различных уровнях считается достаточным для учебы в университетах 

Европы и других стран. Одной из важнейших компетенций является коммуникативная. 

Выпускник школы, а тем более выпускник вуза должен уметь использовать ИЯ как в 

межличностном общении, так и в профессиональной деятельности, владеть ИЯ на уровне, 

достаточном для продолжения образования, если такое потребуется. Таким образом, 

основной целью дисциплины «Иностранный язык» в школах и вузах становится развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. Различные аспекты теории и практики 

развития иноязычной коммуникативной компетенции освещены в работах многих 

исследователей из разных стран. 

Ученые рассматривают иноязычную коммуникативную компетенцию как: способность 

человека понимать и воспроизводить иностранный язык в соответствии 

с социолингвистической ситуацией реальной жизни (М. Финоккиаро), как способность 

полноценно общаться на иностранном языке в устной и письменной формах 

в разнообразных ситуациях для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, Р. П. Мильруд, В. В. Сафонова, 

Е. Н. Соловова и др.) [1, c. 726]. 

Термин «компетенция» в языке и обучении языку был введен Н. Хомским. 

Основываясь на его определении лингвистической компетенции, зарубежная методика 

выработала термин «коммуникативная компетенция», под которым стали понимать 

«способность осуществлять общение посредством языка, то есть передавать мысли и 

обмениваться или в различных ситуациях в процессе взаимодействия с другими 

участниками общения, правильно используя систему языковых и речевых норм и выбирая 

коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения»     [4, с. 45]. 

Коммуникативная компетенция не является врожденной особенностью, она формируется в 

процессе обучения и общения.  

Формирование коммуникативной компетенции предполагает развитие у изучающих 

язык способности использовать язык правильно и надлежащим образом для достижения 

разных коммуникативных целей. Желаемый результат обучения ИЯ – это не просто 

умение использовать языковые единицы правильно или умение разговаривать на языке, 

как его носители, что само по себе практически невозможно без долговременного 

пребывания в стране этого языка. Это именно использование языка компетентно, то есть 

обладание основательными знаниями и практическими навыками использования языка 

соответственно ситуации, окружению, цели общения. Главная цель изучающих ИЯ – 

усвоить язык так, чтобы их мог понять любой, кто говорит с ними на этом языке, при этом 

учитывая различные тонкости, вроде умения избежать грубых или обидных с точки зрения 

носителя или другого пользователя выражений, двусмысленных фраз, неправильного 

произношения, ошибок в грамматике или лексике, владения стратегиями распознавания и 

исправления коммуникативных проблем.  

Здесь важно различать коммуникативную и языковую (лингвистическую компетенцию). 

Языковая компетенция – это знание и построение грамматически безошибочного и 

лексически правильного предложения или высказывания. А коммуникативная компетенция 

предполагает умение использования таких предложений в ситуациях реального общения, 

умение учитывать особенности коммуникации с не-носителями языка, особенно в случае с 
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английским, который выполняет роль языка международного общения, понятие о 

социокультурных нормах использования языка в общении с носителями и гибком их 

применении в ситуации с не-носителями [Common European Framework of Reference for 

Languages]. Иными словами, коммуникативная компетенция – это умение высказаться на 

иностранном языке так, чтобы слушающий без усилий понял именно то, что подразумевает 

говорящий.   

Описание сути коммуникативной компетенции в работах различных исследователей 

включает в себя множество элементов, поясняющих сложный характер этого явления. 

Сюда входят: «знание процедуры общения, владение языком, умение ориентироваться в 

объекте общения, эмпатия, личностные характеристики самого субъекта общения, 

способность к ориентации или ориентированность в различных ситуациях общения, 

система внутренних ресурсов, необходимых для посторения эффективного 

коммуникативного действия в кругу ситуаций межличностного взаимодействия, 

коммуникативные способности, коммуникативные знания, адекватные коммуникативным 

задача и достаточные для их решения» [3, с. 113]. Поэтому, коммуникативная компетенция 

предполагает не только наличие личных качеств участников общения, но и 

последовательное обучение тем ее компонентам, которые обусловлены использованием 

ИЯ в процессе коммуникации.  

Лингвистическая компетенция – «запас словарных единиц и грамматических правил, 

которые преобразуют лексические единицы в осмысленное высказывание»    [4, с. 46]. 

Социолингвистическая компетенция – «способность вбирать и использовать 

адекватные языковые формы и средства в зависимости от цели и ситуации общения, от 

социальных ролей участников коммуникации, то есть от того, кто является партнером по 

общению» [4, с. 46].  

Для того, чтобы коммуникация состоялась, чтобы она была успешной и закрепилась в 

сознании учащихся, учитель должен учесть два фактора: создание коммуникативной 

ситуации и подбор языкового материала, который поможет решить коммуникативное 

задание.  

Так как в коммуникативном методе анализу языка отводиться лишь незначительное 

время на этапе ознакомления с языковыми единицами, то языковой материал должен 

представлять собой готовые к употреблению элементы: лексико-грамматические сращения 

(на улице, в школе), свободные сочетания, фразы. Деятельность, практика коммуникации 

становится главным видом работы на уроке, а ко всем упражнениям предъявляются 

«требования наличия речевой задачи, ситуативности, преимущественной направленности 

сознания на содержание высказывания, использования в полном объеме диалогических 

единств, слияния лексической, грамматической и произносительной сторон речевой 

деятельности, коммуникативной ценности фраз, одноязычности и др.» [5, с. 44-45]. 

Отбирая языковой материал, учителю следует прежде всего оценить его 

коммуникативный потенциал, коммуникативность, предполагающий выделение для 

заучивания готовых стандартных выражений, обусловленных узусом, т.е. принятым в 

данной языковой среде употреблением языковых средств. К ним относятся, прежде всего, 

разговорные реплики и ситуационные клише» [5, с. 44]. Чем ближе такой материал к жизни, 

к реальным ситуациям, тем легче будет учащимся преодолеть стереотип школьных знаний 

и перенести в живое, реальное общение.  

Коммуникативная компетенция – сложное и комплексное явление, включающее в себя 

взаимосвязанные и взаимоопределяющие языковую, дискурсивную, социокультурную, 

стратегическую компетенции, к которым современные исследователи добавили 

деятельностную, социальную и социолингвистическую компетенции.  
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Формирование коммуникативной компетенции – одна из главных задач современной 

методики и практики изучения иностранного языка. 

Главным методом, с помощью которого осуществляется формирование 

коммуникативной компетенции, является коммуникативный метод, ключевым принципом 

которого является создание на занятиях ситуаций общения, близких к реальным. Критика 

коммуникативного метода указывает на его слабые стороны – опору только на 

содержательную сторону и исключение работы над языковой формой. Поэтому для работы 

над формированием коммуникативной компетенции учителю следует использовать ряд 

методов и приемов, которые нацелены на формирование языковой, социокультурной, 

стратегической, и как следствие, коммуникативной компетенции.  

Кроме методов и приемов, не менее важным для формирования коммуникативной 

компетенции является отбор материала и ресурсов для обучения. Высокий 

мотивационный потенциал несут в себе аутентичные ресурсы и возможности живого 

общения, которые предоставляет сеть Интернет. Однако, использование этих ресурсов 

предполагает некоторую адаптацию аутентичных материалов учителем и контроль с его 

стороны. Также, несмотря на все достоинства этих ресурсов, у них есть определенные 

недостатки как контентного, так и технического характера, которые нужно учитывать. 
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Аннотация. В статье приводятся примеры разных способов и методов анализа 

художественного текста. 

Ключевые слова: гипертекст, декодирование, контент-анализ. 

Современная прикладная лингвистика столь же многообразна, как и области 

практической деятельности человека. Если выбирать ключевые слова, характеризующие 

новейшие области практической жизни человечества, то это термины «компьютерные 

технологии», «коммуникация», «общество». Пример объединения этих концептов – 
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Интернет, ставший зримым проявлением новой информационной среды XXI века. 

Гипертекстовые технологии, непосредственно связанные с эксплуатацией и развитием 

Интернета, претендуют на то, чтобы стать важнейшей сферой учебного процесса и 

деятельности студентов-лингвистов. Так, в рамках курса «История зарубежной 

литературы» осуществляется разработка веб-сайтов для самостоятельной и 

индивидуальной работы студентов по проблемным вопросам дисциплины. Степень 

освоения электронного гипертекста студентами-лингвистами в рамках курса «История 

зарубежной литературы» уже существенна; электронный гипертекст в целом 

воспринимается студентами как естественное продолжение аудиторных занятий в 

изучении той или иной темы. Поэтому успешная разработка электронных программ 

студентами-лингвистами в своих дипломных работах особенно актуальна в рамках 

учебного процесса сегодня.  

Интересны, на наш взгляд, темы дипломных работ (2013–2015 учебные годы): 

«Разработка веб-сайта для индивидуальной работы студентов: “Поэтика массовой 

культуры: способы кодирования и прочтения художественных текстов”», «Разработка веб-

сайта для индивидуальной работы студентов: «Значение коммуникативного акта “автор-

читатель” в постмодернистском дискурсе», «Разработка веб-сайта для самостоятельной 

работы студентов по теме: «Данте и Куатье: проблемы декодирования текстов» «Создание 

автоматизированного словаря текстов произведений женской прозы», «Контент-анализ 

текстов произведений античных авторов: Лонга, Петрония и Апулея» и другие.  

Авторы дипломных работ подчеркивают, что будучи наукой самостоятельной, 

литературоведение, однако, не изолировано от других наук, из которых оно вышло и 

потребность в отношениях с которыми постоянно чувствуется. Соответственно, 

существует разные способы изучения литературных явлений, разные методы анализа 

художественного текста, а именно: классические способы (биографический, 

социологический, формальный, сравнительный, ритуально-мифологический, историко-

функциональный) и более современные методы анализа, которые связаны со смежными 

науками (семиотика, стилистика, социолингвистика, философия, психология, эстетика, 

лингвистика). 

Художественная литература изучает человека, и так как литература связана с другими 

науками, человека можно изучать с разных сторон. Для более полного понимания 

художественного замысла автора, философского, эстетического и аллегорического 

содержания его произведений, во время литературоведческого анализа можно привлекать 

один или несколько из вышеупомянутых методов, например стилистический способ 

интерпретации произведений, а именно стилистику декодирования художественных 

текстов, которая исследует пути толкования произведений с целью их целостного и 

глубокого понимания.  

Так, главной целью дипломной работы на тему: «Разработка веб-сайта для 

самостоятельной работы студентов по теме: «Данте и Куатье: проблемы декодирования 

текстов» стала попытка декодирования текстов авторов, а именно через текст 

произведений «Божественная комедия» Данте и циклов романов «В поисках скрижалей» и 

«Тайна печатей» А. де Куатье автор дипломной работы сделал, на наш взгляд, удачную 

попытку интерпретации писательских замыслов, определения идеи произведений, роли 

главных героев в системе образов и распознавания возможных уровней прочтения текстов 

писателей.  

Термин «декодирование» заимствован из стилистики декодирования и был предложен 

основателем «стилистики декодирования» или «стилистики восприятия языка» 

американским филологом Майклом Риффатером. Текст для него интересен как объект 
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впечатлений для читателей, функцию влияния текста на читателя он назвал 

стилистической, а саму стилистику определил как науку, которая изучает образ мнений 

автора (кодировка сообщения) в интерпретации читателя (декодирование сообщения). То 

есть декодирование трактуется как «перевод» языка автора (его кода) каждым читателем 

по разному. Объектом интерпретации выступает исключительно целостный текст, а не 

отдельные его части.  

Так, автор дипломной работы приходит к выводам, что у Данте идея средневекового 

дуализма, которая резко разделяла мир на полярные пары противоположностей, 

выражена в фигуральном образе спуска-подъема: верх – небо, Бог, добро, дух; низ – 

земное, дьявол, зло, материя. Это означает, что дух и добро венчают райские высоты, а 

зло и материя концентрируются внизу. То есть Данте обращается в своем творчестве к 

категории «верха» и «низа», к полярным переходам от возвышенного к низменному – 

определяющих координат средневековой картины мира.  

В творчестве Куатье представления об эстетично моральных категориях выглядят не 

так однолинейно. Писательский код Куатье, по мнению автора дипломной работы, 

заключается в возможных способах прочтения его произведения «В поисках скрижалей». 

Первый способ – отождествление романов автора с философскими романами, второй – с 

психологическими и третий – с интеллектуально-аналитическими. Соответственно, 

анализируется и лексика произведений автора, например определенная частотность 

употребление слов. Их число ассоциируются с определенным значением. Например, слова 

«душа», «сила», «надежда», «чувство», «сердце» и др. предопределены числовой 

семантикой цифры «7» – означает Дух, «9» – число связано с Богом, (производная Святой 

Троицы), число «8» – символизирует бесконечность и т.д. В подобном «декодировании» 

смыслов текстов заключается смысл постмодернистской игры. Именно по насыщенности 

такой лексикой текстов произведений Куатье автор дипломной работы судил о поэтике 

произведений автора и о динамике его философских взглядов.  

Возможности контент-анализа в сфере изучения литературного текста также еще не 

оценены по достоинству в литературоведении, хотя использование этого метода 

позволяет существенно уточнить традиционные способы литературоведческого 

исследования и по-новому взглянуть на уже имеющиеся представления об авторах и 

литературных произведениях. В рамках литературоведения для контент-анализа может 

быть поставлена задача изучения особенностей творческого метода писателя и специфики 

изображения литературных персонажей.  

Так, объектом контентного анализа в дипломной работе на тему: «Контент-анализ 

текстов произведений античных авторов: Лонга, Петрония и Апулея» стали произведения 

указанных выше авторов с целью выявления динамики развития жанра античного романа 

и сравнения его греческого варианта с римским. Так как все произведения атрибутивны 

(т.е. установлен автор, время и место создания), у автора дипломной работы была 

возможность провести на материале этих романов классическое контент-аналитическое 

исследование, результаты которого было интересно сопоставить с традиционными 

литературоведческими истолкованиями. С учетом того, что роман Лонга «Дафнис и Хлоя» 

по типу является любовным, автор дипломной работы создал семантико-прагматические 

репрезентанты категорий: «любовь», «страсть», «чувство», «нежность», «поцелуй» и др. и 

сравнил частоту их употребления с частотностью употребления в римском романе. 

С учетом поставленной задачи была сформирована концептуальная переменная, которая 

выглядит так:  

Частотность употреблений словоформ «любовь», «страсть», «чувство», «нежность», 

«поцелуй» и других в романе Лонга «Дафнис и Хлоя» 
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«Любовь» – 13; «Страсть» – 8; «Чувство» – 4; «Нежный, нежность» – 21; «Влюблен», 

«любить» – 20; «Целовать», «поцелуй»  – 62. 

Как видим, частота этих словоформ достаточна, чтобы автор акцентировал внимание 

на тематике и проблематике своего произведения. У Лонга оправданно присутствует в 

тексте словоформа «Сострадание» – 1 раз, но отсутствуют словоформы «ненависть», 

«жестокость». В романе царит атмосфера легкости, веселости, торжественности событий. 

Так, словоформы «Играть» употребляются 41 раз; «Свирель» – 48, «Дар», «подарки» – 70 

раз!!! «Зла» нет, оно употребляется только в качестве двух словосочетаний «не причинял 

зла» и «не помнить зла»).  

Частотность употреблений словоформ «любовь», «страсть», «чувство», «нежность», 

«поцелуй» и других в романе Петрония «Сатирикон»: 

«Любовь» – 9; «Страсть» – 7;«Чувство» – 3; «Бог» – 5. Отсутствуют такие словоформы, 

как «нежность», «ласка», «забота», «жалость», «страх», «молитва», «поцелуй». Это 

позволяет говорить о субъективном отношении автора к описываемым событиям, и в том 

числе о морально-этических проблемах, которые он поднимает в романе.  

Частотность употреблений словоформ «любовь», «страсть», «чувство», «нежность», 

«поцелуй» в романе «Метаморфозы, или Золотой осел» Апулея:  

«Любовь» – 10; «Поцелуй», «целовать» – 47; «Страсть» – 13; «Чувство» – 19, что 

также позволяет сделать вывод об интересе автора к внутреннему миру человека. Но в 

отличие от Лонга Апулей на примере жизни своего героя и других образов романа 

раскрывает пороки современного ему общества. Так, словоформа «Труд» в тексте романа 

используется только 2 раза (у Лонга – 20 раз), зато словоформы «Разбойник» – 5 раз; 

«Убийство», «грабеж» – 10; «Несчастье» – 19. Словоформа «Жестоко» встречается 57 

раз!!! 

Автор дипломной работы сделал вывод о том, что акценты римских писателей 

Петрония и Апулея, в отличие от греческого автора Лонга, несколько смещаются от 

морально-этической в сторону социально-бытовой проблематики, что подтверждает чисто 

литературоведческий анализ этих произведений, выполненный в дипломной работе. 

Отойдя от идиллического любовного греческого романа, римские писатели поднимают 

важные социальные вопросы современного им общества: такие, как отсутствие любви, 

взаимопонимания и взаимоуважения между людьми, жестокость по отношению друг к 

другу и окружающему миру, стремление к легкой наживе и прочим низменным поступкам. 

Так, контент-анализ данных произведений, выполненный в дипломной работе, позволяет 

более полно представить интенции писателей в художественном тексте. 

Кроме того, программная разработка дипломных работ – создание веб-сайта, который 

способствует совершенствованию знаний студентов и комплексному усвоению ими 

материала темы – остается важной на сегодня при написании дипломных работ 

студентами-лингвистами. С компьютерными технологиями связана и другая 

развивающаяся проблематика, имеющая существенный лингвистический потенциал – 

компьютерный дизайн текста и его компонентов, в том числе шрифта. Имеющееся 

программное обеспечение позволяет выводить на монитор компьютера всю полосу 

печатного текста книги, журнала, газеты, рекламного буклета и компоновать текст и 

изобразительные элементы оригинал-макета в единое целое. В этом случае текст 

выступает как элемент изображения, а изображение как часть текста. Чисто практические 

принципы построения оригинал-макета издания могут поддерживаться исследованиями в 

области лингвистики и семиотики, выявляющими законы сочетания содержания текста, 

изображения, семантики гарнитуры (шрифта) и способов выделения компонентов текста 

(курсив, разрядка, отступ и т.д.). Так, разработанные студентами прикладной лингвистики 



 

 

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2016: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ XІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

  
 

48 

информационные веб-сайты просты и удобны в использовании и служат хорошей базой 

для оптимизации учебного процесса. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности формирования и развития движения 

«контркультуры» в американской литературе. 

Ключевые слова: культура, контркультура, субкультура, андерграунд, хардрок-

панк, хиппи, битники. 

Контркультура – специфический вид субкультуры. Она, как правило, не просто имеет 

парадигму, которая отличается от парадигмы доминирующей культуры, но и явно 

противопоставляет себя доминирующей культуре, ставит под сомнение господствующие 

культурные ценности, нормы и моральные принципы, создает свою собственную систему 

норм и ценностей. Четкую границу между контркультурой и субкультурой провести можно 

не всегда, потому иногда к одному явлению применяются оба названия. Примерами 

контркультуры являются некоторые молодежные движения и субкультуры XX века (хиппи, 

в СССР – андерграундная рок-культура). В современном западном мире примером 

контркультуры является движение хардрок-панк. В русскоязычном Интернете слово 

«контркультура» может применяться к идеологии вымышленной авторами проекта ФАКРУ. 

Исконно целью проекта стало смешное и нецензурный изложение новостей и насущных 

проблем общества, потом к этому добавилось перекрученное написание русских слов 

(«падонки», «превед!» и другое – современное отражение этой контркультуры). 

В 1950-ые годы массовая литература, массовая культура и массовое общество все 

более влияли на структуризацию американского образа жизни. Формируется consummering 

society, потребительское общество. И. Хау называет 10 признаков этого общества, среди 

них он отличает то, что классы существуют, но между ними нет четкой границы, как в 

период первичного капитализма; стратифицированное общество стремится к 

гомогенизации, которая и становится основой массовой культуры. Вместе с 

распространением массовой культуры, которая опирается не столько на печатное слово, 

сколько на видеоряд, на образ из экрана, на масс-медиа, начинается ее теоретическое 

изучение. Первые теоретические сборники, посвященные массовой культуре, появляются 

в 1957 г., и в них приводятся доказательства «за», «о» и «контра» массовой культуры. 

Последующее существование феномена приводит к сложным и широким обобщениям 

теоретического плана. 

Американской контркультуре 1960-х предшествовала ситуация, когда борцы за 

гражданские права – белые молодые люди из среднего класса – испытали то «несчастное» 

состояние, которое воспринималось как «естественный» образ жизни чернокожего 

населения Юга США [2]. Молодежь среднего класса хотела «выпасть» из общества для 

того, чтобы вырваться из ловушек культуры материального потребления своих родителей 
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и стать ближе к природе. В то же время рабочая молодежь была воодушевлена 

противоположным стремлением – получить доступ в мир потребления и возможность 

самовыражаться в этом мире. В пользу того, что средние классы все еще продолжают 

ассоциировать себя с контркультурой, в наши дни говорит существование культуры 

киберпанков и хакеров [1]. 

Понятие контркультуры в Америке тесно связано с понятием «разбитое поколение» 

(англ. beat generation). Иное название «разбитого поколения» – «битники» – литературное 

и молодежное движение в США сер. 1950-х – нач. 60-х гг. Оно провозглашало 

добровольную бедность, бродяжничество, эротическую свободу, анархический гедонизм, 

отрешенность от социальных проблем, увлечение дзэн-буддизмом. Писатели «разбитого 

поколения» (Дж. Керуак, А. Гинзберг, Л. Ферлингетти) тяготели к бессюжетности, 

свободному стиху, метафорическому языку, шокирующей лексике, импрессионистичности 

и натуралистичности описаний. Нигилистические тенденции обусловили распад движения. 

«Битничество» – это явление, близкое к хипстеризму, но и отличающееся от него. 

Корень слова «To be beat» – быть побитым, а -ник – это суффикс русский, потому что 

именно в это время был запущен первый спутник. Как утверждается в словаре 

американского сленга, суффикс приходит из русского языка через идиш. “Вeatnik – member 

of the Bohemian subculture that flourished in the 1950s (The ‘Nik’ is from Russian via Yiddish). 

New Webster Dictionary of the English Language: beat-nik (From beat and nik, а suffix meaning 

“person, individual” in Yiddish). A person who lives with а noncomformist life; а member of the 

beat generation; one who disregards conventional behavior dress and is preoccupied with avant-

garde philosophizing and self-expression”. В других изданиях подчеркивается, что это 

молодой человек, который “prefers free life, who spends his time among the jazz and drugs” 

[2]. 

Американские издания подчеркивают настроенность битников на самопознание и 

самоутверждение: “There were the people, who discover the great level of culture of the post-

war period, who denied the atmosphere of rampant terrorism and the political repression of the 

cold war and instead of the responsibility and affluence; their priorities were pleasure and 

freedom of expression. They dance, listen to jazz, read Henry Miller, live for adventures. They 

were the mad generation” [Там же]. Следовательно, акцент делается на самовыражении – 

self-expression, freedom of expression. В американском обществе это возвращение к 

сущности, к американской традиции. Это протест против редуцирования личности, против 

индивидуальности, которую хотят вмонтировать в определенную систему.  

Непосредственными предшественниками битников были отдельные фигуры старшего 

поколения американских писателей, прежде всего Генри Миллер, Вильям Берроуз, Джек 

Керуак. 

Самое известное произведение Дж. Керуака «На дороге» (1951) было написано за три 

недели в бешеном темпе. Без остановок, печатая на рулоне бумаги для телетайпа и не 

внося исправления, Керуак создал что-то новое, что не имело прецедентов в мировой 

литературе. Свой метод он назвал «спонтанным письмом». Существует мнение, что это 

лишь модификация забытого трансового письма Йейтса (Керуак позже сам говорил о том, 

что писал с оглядкою на него, стремясь к подобному эффекту) – или же автоматического, 

изобретенного французскими сюрреалистами. Без сомнения, Керуак был так или иначе 

знаком и с тем, и с другим, но мотивирования подобного подхода к словесности лежат в 

другой области. Страстный любитель джаза, Керуак мечтал перенести музыкальную 

импровизацию на литературную почву. Отсюда выплывает и нежелание возвращаться к 

работе с текстом после написания, и рваный ритм – сплошные тире. Да и именно слово 

beat, будучи функцией глагола, значит еще и «отбивать ритм». Состав уподобляется 
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дыханию, ассоциации фиксируются в первобытных формах. Дорога, движение – сугубо 

американская метафора жизни. Опыт жизни Керуака и его поколения, который описывает 

автор в романе, служит метафорой американской жизни midcentury. Название «На дороге» 

– аллегория жизни вообще и бит-культуры в частности, до предела лаконичное кредо 

автора. 

Значительным в нашей работе является и то, что в условиях новой организации 

учебного процесса важным является создание средств учебы для индивидуальной работы 

студентов. Веб-сайт, созданный на основе исследуемого материала (контркультуры в 

Америке и творчества ее представителей) имеет практическую ценность для студентов, 

изучающих курс «История зарубежной литературы». Систематизация основных принципов 

и положений американской контркультуры в американской литературе позволяет 

разработать на их основе информационный веб-сайт, который дает возможность 

обобщить и систематизировать знания студентов по теме «Американская литература ХХ 

века» в рамках курса «История зарубежной литературы». Программные разработки могут 

способствовать совершенствованию знаний студентов и комплексному усвоению ими 

материала по указанной теме. 

Научная новизна полученных результатов заключается в сочетании теоретических 

принципов с программными разработками в этой области. В работе представлено 

своеобразное структурированное теоретическое исследование проблем американской 

контркультуры по указанным выше принципам.  

Практическое значение работы заключается в том, что результаты исследования могут 

быть включены в курсы по историю и теории литературы, культуры, а также 

использоваться при изучении литературы США и Европы. 
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Неможливо уявити художню літературу без набору стилістичних засобів. Англійська 

література має особливу популярність завдяки цікавому та незвичайному гумору авторів. 

Серед засобів творення комічного важливе місце займає парадокс – явище поширене, але 

неоднозначне. Питання статусу парадокса та доцільності віднесення його до фігур мови та 

стилістичних прийомів довгий час дискутувалося. 

Дослідженням парадокса як лінгвістичного явища займалися такі науковці як О.А. 

Яшина, Б.Т. Ганеєва, М.Ф. Мисник, О.В. Ємець, В. Стехіна, J. Caris. Стилістична природа 

парадокса не є повністю досліджена, досі немає єдиного варіанту визначення цього явища. 

Частина дослідників відносить його оксюморону, однак також парадокс тлумачиться як 

алогізм. Крім того, проблема місця парадокса у художній літературі, а особливо у сучасній 

англійській літературі, досліджувалася мало. Багато письменників із цікавими для аналізу 
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творами, таких як Террі Пратчетт, залишаються поза увагою лінгвістів. Тому актуальність 

статті полягає у потребі подальшого дослідження парадоксу як лінгвістичного явища, 

особливо на прикладі цікавих з точки зору стилістики творів сучасної англійської 

літератури.  

Метою дослідження є аналіз лінгвістичних засобів  реалізації парадокса та визначення 

його типів у творі Террі Пратчетта «Going postal» («Поштування»). Об’єктом дослідження є 

парадокс у художніх творах, а предметом дослідження виступає роман Террі Пратчетта 

«Going postal». 

У найбільш поширеному розумінні, парадокс є словесною композицією, твердженням, 

яке здається абсурдним і суперечить здоровому глузду, думкою, яка різко розходиться із 

загальноприйнятою [1, c. 337]. Парадокс як стилістичний прийом часто вживається в 

художній літературі, адже дозволяє створити ефект обманутого очікування, розкрити 

абсурдність ситуації, надати емоційності тексту, підкреслити характеристики персонажів, 

досягти ефекту комічності, іронічності тощо [2, c. 35]. 

За О. А. Яшиною [3], парадокс можна класифікувати за трьома ознаками: 

– за способом синтактичної організації парадокси поділяються на реалізовані на рівні 

словосполучення та реалізовані у мікроконтексті й контексті твору в цілому; 

– за функціональними ознаками парадокс може бути характерологічний, історичний, 

іронічний, філософський; 

– за семантикою парадокси бувають засновані на зіставленні, засновані на 

протиставленні або контрасті та парадокси-перифрази відомих висловлювань. 

Майстром творення комічного в сучасній літературі вважається Террі Пратчетт. Його 

пародійна серія книг «Discworld» наповнена іронією, грою слів, сатирою  і сарказмом, є 

великим надбанням світової літератури і постає цікавим матеріалом для дослідження 

стилістичних явищ. У статті ми проаналізували парадокс у романі Т. Пратчетта, виражений 

такими стилістичними фігурами як оксюморон, перифраз відомого висловлювання, 

контраст, протиставлення.  

Прикладом, коли парадокс застосовується, щоб виділити особливу рису персонажа, є 

цей уривок із роману «Going postal»: «‘Why the helmet?’ said Moist. ‘It’s a disguise,’ said Alex. 

‘A big horned helmet?’ ‘Yes. It makes me so noticeable that no one will suspect I’m trying not to 

be noticed, so they won’t bother to notice me.’» Тут парадокс побудований на основі 

протиставлення поняття маскування, “disguise”, та великого шлему із рогами, “a big horned 

helmet”, який ніяк не сумісний із спробами здаватися непомітним. Однак персонаж Алекс 

робить суперечливий висновок, що вигляд, який занадто кидається у вічі, є найкращим 

маскуванням, адже ніхто й не запідозрить, що він таким чином прагне бути непоміченим. 

Можемо спостерігати такий парадокс як: найвищим ступенем прикметника “noticeable” 

виступає його антонім “not to notice”. Цей характерологічний парадокс підкреслює 

одночасно кмітливість персонажа та його незвичайний погляд на звичні речі, а також 

створює комічний ефект. 

Зразком філософського парадоксу є наступний уривок із тексту: «People were strange 

like that. Steal five dollars and you were a petty thief. Steal thousands of dollars and you were 

either a government or a hero». Він заснований на контрасті, що підкреслений нелогічним 

порядком у суспільстві: за крадіння невеликої суми людину вважають злочинцем, в той же 

час на набагато серйозніші злочини влади закриваються очі. Тут ми бачимо оксюморон, 

виражений через співставлення та градацію: “five dollars – thief”, “thousands of dollars – 

government or hero”. Зі зростанням суми, що крадеться, зростає впливовість особи у 

соціумі. Таким прийомом Террі Пратчетт викриває вади суспільства, створюючи іронічний 

ефект.  
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«Speak softly and employ a huge man with a crowbar». У цьому уривку із тексту ми 

можемо проаналізувати вживання слів “softly” та “huge man with a crowbar”, які фактично 

суперечать одне одному. Однак автор навмисне поєднує їх задля сатиричного ефекту. Ця 

цитата – парадокс-перифраза відомого висловлювання Теодора Рузвельта: «Speak softly 

and carry a big stick; you will go far». Різниця між оригіналом висловлювання та новим 

варіантом полягає у тому, що персонаж, який промовляє книги підкреслює думку, що задля 

збереження хорошого іміджу необхідно застосовувати силу не власноруч. Безумовно, у 

цьому текстовому фрагменті парадокс є характерологічним, а також несе дещо пародійний 

ефект.  

Наступна цитата із тексту є поєднанням іронічного та філософського парадоксів: «They 

say that the prospect of being hanged in the morning concentrates a man’s mind wonderfully; 

unfortunately, what the mind inevitably concentrates on is that it is in a body that, in the morning, 

is going to be hanged». Перш за все, це висловлювання є перифразою афоризму Семюеля 

Джонсона, що звучить у його біографії, написаній Джеймсом Боусвеллом: «Depend upon it, 

sir, when a man knows he is to be hanged in a fortnight, it concentrates his mind wonderfully». 

Террі Пратчетт подає саркастичне тлумачення висловлювання, перефразовує його, 

доводячи думку до кінця. Парадокс полягає у неминучості смерті, безпорадності людини, 

що потрапила у таку ситуацію: маючи змогу сконцентруватися на думках, він не здатний 

концентруватися на жодній думці, окрім передчуття смерті. Текстовий фрагмент 

розрахований на те, щоб створити пародійну ситуацію, разом з тим змушує читача 

задуматися.  

Таким чином, ми визначили найбільш характерні для Террі Пратчетта засоби реалізації 

парадоксу. У романі «Going postal» найпоширенішим типом парадоксу за семантикою є 

заснований на протиставленні або контрасті. Більшість розглянутих фрагментів із тексту 

містили оксюморон. Це пояснюється тим, що твір наповнений сатиристичними паралелями 

із соціальними, політичними й культурними проблемами сучасності, адже оксюморон 

дозволяє автору виразити своє ставлення стосовно зображених у романі ситуацій. Не так 

часто використовується, проте виступає типовим для Террі Пратчетта засобом парадокс-

перифраз відомих висловлювань, що зумовлюється пародійним характером книги. За 

функціональними ознаками переважає поєднання філософського та іронічного типів 

парадокса, які відповідають жанру роману – гумористична фентезі, менш застосованим є 

характерологічний парадокс, в той час як історичний тип у творі не представлений. 
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Кожній мові світу притаманна низка терміносистем, що належать до різних галузей. 

Сьогодні в сучасній українській мові спостерігається тенденція до розвитку пожежно-

технічної терміносистеми, у якій лексико-семантичний спосіб творення виявляється 

найактивнішим. Значна кількість однослівних номінацій виникає внаслідок термінологізації 

загальновживаної лексики на основі метафоризації або метонімії [1]. На сьогодні не існує 

укладеного в один словник повного зібрання українських пожежно-технічних термінів, що 

становить проблему для мовознавців. 

До ознак, за якими відбувається перетворення початкових значень, належать схожість 

функції, зовнішня схожість, поєднані функціональна й зовнішня схожість. У цьому аспекті 

найпоширенішою визнається метафора, яка ґрунтується на схожості функції, оскільки 

принцип функції, дії вважають основною категорією техніки. Часто вживаною виявляється 

метафора за функціональною й зовнішньою схожістю порівнюваних об’єктів[2]. 

Об’єктом пропонованої наукової розвідки слугує Державний стандарт України (ДСТУ) 

2272-93. Опрацьовуючи дані щодо пожежно-технічних термінів, було досліджено терміни, 

утворені способом метафоризації, зокрема: 

Амфібія – багатоцільовий пожежний автомобіль, який може використовуватись як в 

місцевих умовах, так і на бездоріжжі чи у воді. (Утворено на основі функціональної ознаки. 

Початкове значення: Земноводна тварина (жаба, саламандра та ін.), личинка якої дихає 

зябрами, а дозріла особина — легенями. Земноводна рослина, яка може жити і в воді, і на 

суші.) 

Котушка – пристрій, призначений для намотування і розмотування попередньо 

з'єднаних напірних рукавів. (Утворено на основі функціональної та зовнішньої ознаки. 

Початкове значення: Предмет циліндричної форми для намотування різного типу 

матеріалів.) 

Місток – пристрій, призначений для захисту пожежного рукава від ушкодження під час 

наїзду на нього транспортного засобу. (Утворено на основі функціональної і зовнішньої 

ознак. Початкове значення: Зменшувально-пестливе позначення для слова «міст»). 

Коліно – пристрій, призначений для запобігання надмірному вигину або пошкодженню 

пожежного рукава під час його прокладання через перепони. (Утворено на основі 

зовнішньої ознаки. Початкове значення: Суглоб, що з'єднує стегнову і гомілкову кістки; 

місце згину ноги). 

Касета – пристрій, призначений для розміщення та зберігання укладеного певним 

способом напірного рукава. (Утворено на основі функціональної ознаки. Початкове 

значення: Пристрій, який вміщує та зберігає певну інформацію чи дані). 

Пожежний ствол – пристрій, який встановлюється на виході напірної рукавної лінії, 

призначений для формування, спрямування та (або) регулювання струменя вогнегасної 

речовини. (Утворено на основі зовнішньої та функціональної ознак. Початкове значення: 

Основна частина вогнепальної зброї, призначена для кидання снаряду (міни, гранати, 

кулі) з певною початковою швидкістю і надання йому стійкого польоту в бажаному 

напрямі). 
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Пожежний рукав – гнучкий трубопровід, призначений для транспортування 

вогнегасних речовин. (Утворено на основі зовнішньої ознаки. Початкове значення: 

Деталь одягу, що покриває цілу руку, або частину руки). 

Пожежні гідравлічні ножиці призначені для руйнування та розрізання металевих 

конструкцій, стрижнів, хомутів, болтів, гайок різного профілю в умовах, коли неприпустиме 

використання іншого ріжучого інструменту. Найчастіше їх використовують під час 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. (Утворено на основі 

зовнішньої та функціональної ознак. Початкове значення: інструмент, який складається 

з наступних частин — 2 кінці, 2 кільця, 2 з'єднувальні елементи з отворами та 

з'єднувальний болт з гайкою та призначений для різання певного матеріалу). 

Розглянуті приклади підтверджують тезу про різноманітність метафоричних термінів в 

українській пожежно-технічній термінології. Зауважимо також, що метонімічні зв’язки 

значень терміна-полісеманта слугують аналогом реальних відношень між предметами. На 

основі проведеного семантичного аналізу моделі метонімічного перенесення найменувань 

можна зробити висновок про те, що найпоширенішою метафоричною ознакою утворення 

таких термінів в українській пожежно-технічній термінології є функціональна та зовнішня 

ознаки зіставлюваних об’єктів. 
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Дослідження концепту «ДРУЖБА» в англомовній лінгвокультурі було предметом 

розгляду фахівців різних галузей знань, серед яких когнітивісти, лінгвокультурологи, 

філософи, соціологи, політологи та інші. Зусиллями цих науковців накопичено значний 

досвід у підходах до вибору джерел, методів та аспектів вивчення цього концепту, що 

зумовлює актуальність проблеми систематизації результатів наукових розвідок. 

Аналіз наукової літератури та бібліографічних баз даних у мережі Інтернет дозволив 

виявити, що концепт «ДРУЖБА» досліджували в англомовній лінгвокультурі на матеріалах 

англійської або американської англійської мови. Концептуальний аналіз здійснювали як в 

одній із цих мов, так і на зіставному рівні між двома, чи трьома мовами. Так, вербалізатори 

концепту «ДРУЖБА» досліджували лише в англійській мові Трубаєва О. І., Симон С. М. [11], 

а в американській – Кузнецова Є. Г. [5]; Родичева А. А., Зайцева Т. А., Кузнєцова А. М. [8]; 

Шаричева Л. О. [15] та інші вчені. 

Зіставний метод дослідження було реалізовано для виявлення національно-мовної 

специфіки концепту «ДРУЖБА» на рівні двох мов: англійська↔латинська (Грущак О. С. [1]); 
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англійська↔німецька (Хаметова М. Ф. [13]); англійська↔російська (Домбровська Н. М. [2]; 

Лунцова О. М. [6]; Толчина Н. Ю. [10];  американська↔російська (Зайцева Т. А., Родичева 

А. А. [3]; Кугель А. В. [4]); Хизова М. О. [14]); англійська↔якутська (Федорова К. І., Яковлева 

М. М. [12]); та на рівні трьох мов: англійська↔російська↔іспанська (Нікольська О. М. [7]); 

англійська↔російська↔німецька (Сінкевич І. С. [9]). 

Дослідження когнітивної семантики концепту «ДРУЖБА» здійснювалося у зіставленні з 

близькими за змістом концептами: «ДРУЖБА» ↔ «МИР» ↔ «ВОРОЖНЕЧА» (Лунцова О. М. 

[6]) та «ЛЮБОВ» ↔ «ДРУЖБА» (Сінкевич І. С. [9]). 

Джерелами дослідження концепту «ДРУЖБА» були мовні засоби репрезантації 

концепта в цілому (Трубаєва О. І., Симон С. М. [11]; Хаметова М. Ф. [13]; Хизова М. О. [14]), 

чи конкретний тип вербалізаторів, наприклад: лексичний склад мови (Лунцова О. М. [6]); 

прислів’я (Кугель А. В. [4]); паремії (Грущак О. С. [1]; Сінкевич І. С. [9]); фразеологічний 

фонд мови (Лунцова О. М. [6]; Федорова К. І., Яковлева М. М. [12]). За історичними 

параметрами розглядали мову в цілому, а також її сучасний зріз (Трубаєва О. І., Симон С. 

М. [11]). За обсягом охоплюваного матеріалу це міг бути конкретний твір якогось одного 

автора, наприклад, твір-мемуари Джона Грогена «Марлі і Я» (Кузнецова Є. Г. [5]) та 

оповідання О. Генрі «Останній листок» (Шаричева Л. О. [15]); або один із жанрів, стилів, 

або типів дискурсу, наприклад: розмовна мова (Толчина Н. Ю. [10]); гендерний дискурс 

(Нікольська О. М. [7]); дискурс молодіжних серіалів (Родичева А. А., Зайцева Т. А., 

Кузнєцова А. М. [8]). 

Отже, стан дослідженості концепту «ДРУЖБА» в англомовній лінгвокультурі дає 

підстави стверджувати, що на даному етапі потрібна узагальнююча праця, де буде 

застосовано комплексний підхід, для максимально повного виявлення репрезентантів 

цього концепта в англомовній лінгвокультурі. Така робота передбачає аналіз дефініцій 

лексем, що містять когнітивну сему «friendship», яка становить ядро досліджуваного 

концепта. Матеріалами цього дослідження крім тлумачних, використовуються також 

етимологічні, культурологічні, фразеологічні словники, словники прислів'їв і приказок, а 

також корпуси англомовних текстів. 

Таким чином, ми здійснили аналіз електронних каталогів мережі Інтернет та виявили 

джерела, присвячені дослідженню концепту «ДРУЖБА». Практичним результатом нашої 

роботи став електронний модуль програми, база даних якого дає можливість фіксувати та 

аналізувати наукові дослідження, присвячені вивченню концепту «ДРУЖБА» за багатьма 

критеріями, серед яких найважливішими є ознаки: належності до певної лінгвокультури, 

кількість зіставлюваних лінгвокультур, джерела виявлення концептуального змісту та інші. 

Перспективою подальших досліджень може бути розширення створеного модуля, за 

рахунок внесення даних про інші концепти. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства обсяг та складність інформаційних потоків 

досить великий і з кожним роком збільшується. Тому традиційна система навчання у вищих 

навчальних закладах потребує постійного удосконалення на основі сучасних досягнень 
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науки та техніки, що пов'язано з покращенням методики організації та проведення 

навчального процесу. 

У зв’язку зі зменшенням кількість годин такої дисципліни як лінгвокраїнознавство, 

студентові необхідно більше часу для ознайомлення та засвоєння того чи іншого 

матеріалу. Тому багато з викладачів застосують таку методику, де студент повинен 

самостійно вивчити тему, тобто студент виконує завдання під методичним керівництвом 

викладача, але без його особової участі.  

Незважаючи на певний прогрес, однією з труднощів навчання іноземної мови є досить 

обмежена можливість спілкування з носіями мови та використання навичок розмовної мови 

поза університетом. Тому важливим завданням викладача є створення реальних і уявних 

ситуацій спілкування на уроці іноземної мови з використанням різних прийомів роботи. Не 

менш важливим також вважається залучення студентів до культурних цінностей народу-

носія мови. У цих цілях велике значення мають автентичні матеріали − відеофільми і різні 

відеоматеріали [2, c.21]. 

Дехто може сказати, що відеоматеріали не допомагають у навчанні, але  у сучасних 

умовах інформатизації суспільства та оновлюваної педагогічної системи проблема 

самостійності виходить на якісно новий рівень. Аналіз досліджень з проблеми використання 

інформаційних технологій у навчанні студентів дозволяє визначити основні напрями 

активного застосування інформаційних технологій у навчальному середовищі: розширення 

можливостей підвищення якості освіти, відкриття нових можливостей розвитку мислення 

студентів, підбір індивідуальних способів отримання знань шляхом самостійної роботи за 

допомогою інформаційно-комп’ютерних технологій, як фактор зближення сфери освіти з 

реальним світом, поєднуючи традиційні та сучасні методи навчання, що сприяє створенню 

єдиного освітнього інформаційного середовища. 

Інформаційно-комунікативні технології сприяють розширенню дидактичних 

можливостей в організації самостійної роботи студентів, а саме [1]: 

1) забезпечення гнучкості навчального процесу за допомогою варіативності; 

2) трансформація змісту, методів і форм навчання, організації навчальних занять, 

поєднання різних методик навчання для студентів різнорівневої підготовки; 

3) варіювання складності та об’єму завдань, темпу їх виконання; 

4) посилення мотивації і пізнавального інтересу студентів у навчанні за рахунок інновацій 

методів навчання, можливості індивідуалізації навчання тощо. 

Існує величезна кількість відеоматеріалів, які за стилем переданої інформації можна 

розділити на наступні [4, c.70-71]: 

1) художні (мультфільми, різні художні фільми, фрагменти вистав)  

2) науково-популярні, публіцистичні (інтерв'ю, документальні та навчальні фільми)  

3) інформаційні (реклама, записи новин, телепередач, відеоролики)  

4) відеоекскурсії  

Найбільш важливою в методичному плані є така класифікація відеоматеріалів [4, с. 62-

63]:  

1) спеціально призначені для навчання іноземної мови (відеокурси та інші навчальні 

фільми);  

2) призначені для носіїв мови або автентичні, включаючи художні фільми і пряму 

трансляцію телепрограм в ефір;  

3) розроблені самими викладачами та учнями;  

Основні цілі, які виконує будь-який відеоролик: 

1) практична: навчитися сприймати інформацію на слух; 
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2) освітня: розширити освітній кругозір; вміти використати отримані знання при виконанні 

завдань, а також у побутовому житті; 

3) розвиваюча: розвивати фонетичний слух, мовну здогадку та логічний виклад думок; 

4) виховна: виховувати життєві позиції, які зазначені у відео; порівнювати реальну 

інформацію с побаченим. 

Існують чинники, що містять основні елементи відповідності до перегляду [5]: 

1. Ступінь візуальної підтримки (Щоб перевірити ступінь візуальної підтримки у 

відеофільмі чи уривки з нього, потрібно спочатку переглянути його із вимкнутим звуком, аби 

зрозуміти, наскільки зрозумілий сюжет безпосередньо з відеоряду. Зйомка місцеположення 

може також допомогти розумінню, встановлюючи певний контекст, відповідний конкретній 

сцені, що, у свою чергу, робить мову більш передбачуваною для студентів) 

2. Ясність промови (норми мови і акценту – є визначальними чинниками. Нечіткість 

промови мовця може спричинити дефекти у сприйнятті інформації. Акценти також можуть 

перешкодити розумінню). 

3. Мовний рівень (рівень труднощів мови відеоматеріалів є також важливим критерієм 

у доборі матеріалу для самостійної роботи. Адже повинна існувати співвіднесеність між 

рівнем знань студента та рівнем англійської мови, що представлений у відео). 

4. Тривалість (багато прибічників щодо навчання за допомогою відеоматеріалу 

захищають використання короткометражних відео: одні рекомендують використовувати 

тривалість менш як 5 хвилин ; інші пропонуються ролики тривалістю від 30 секунд до 12 

хвилин. Використання коротких відео із фільмів дозволяє студенту виконувати завдання до 

його перегляду). 

Для пошуків відповідних відео файлів, я використовувала більш відомі інформаційні 

системи, які, в свою чергу, містять відео різної тематики, тривалості та рівнем англійської 

мови. Але значними стали системи: популярний відео-хостинг 21 століття Youtube та 

Британська телерадіомовна компанія (BBC). Також інтернет-ресурсом стала рубрика BBC − 

Anglophenia, що включає різні цікаві відеоматеріали про Великобританію та її різницю між 

американським суспільством. Оскільки, лінгвокраїнознавство досить розгалужена 

дисципліна, но для неї характерна наявність соціокультурної компетенції, яку необхідно 

враховувати при перегляді відеоролику. 

Можу сказати, що більшість відеоматеріалів є культурно-пізнавальними, але вони не 

відповідають тим критеріям, які зазначені вище. Насамперед, дуже важливо пам’ятати , що 

відео не повинно містити в собі навантаження, як розумового так і фізичного. 

У практичній діяльності викладач, вибираючи методи педагогічної діяльності, керується 

метою і завданнями навчання й виховання та їх змістом. Вирішуючи конкретне педагогічне 

завдання, викладач сам визначає, які методи взяти собі на озброєння. Метод не може бути 

ні добрим, ні поганим. Основою педагогічного процесу слугують не самі методи, а їх 

система. Методи педагогічної діяльності, за допомогою яких досягаються очікувані 

результати, залишаючись принципово однаковими, нескінченно варіюються в залежності 

від різноманітних обставин і умов реалізації педагогічного процесу. Педагогічною 

майстерністю оволодіває лише той викладач, який знаходить оптимальну відповідність 

методів закономірностям вікового й індивідуального розвитку студентів [3]. 

Провідну роль в організації самостійної роботи студентів мають інформаційні 

технології, бо вони відкривають студентам доступ до самоосвіти, нетрадиційного 

накопичення знань через джерела ІКТ, розширюють можливості для творчості, 

неординарного підходу у вирішенні виробничих ситуацій, це не просто засоби навчання, а й 

якісно нові технології в підготовці конкурентоспроможних фахівців, в переході від 

початкового до вищого рівнів самостійності. 
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Інноваційні освітні технології спрямовані на те, щоб підвищити інтерес до навчання, 

привчити студента працювати самостійно, бути компетентним, адаптуватися до вимог 

сучасного суспільства. 
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Проблема омонимии привлекает внимание многих исследователей, поскольку она 

распространена во многих языках и имеет большое значение для характеристики лексико-

семантической системы языка. Её изучению посвящены работы А. А. Потебни, В. В 

Виноградова, Ю. Д. Апресяна, О. С. Ахмановой, Д. Н. Шмелева, Н. Ф. Клименко, М. 

П. Кочергана и других ученых, которые предлагают те, или иные подходы к выявлению 

омонимии. Поскольку единства взглядов по этому вопросу не наблюдается, то в 

лингвистической литературе вообще нет общепринятой классификации омонимов. В 

теоретическом аспекте лексико-грамматическая омонимия исследовалась 

преимущественно в контексте общих проблем языковой неоднозначности, омонимии и 

полисемии, обусловленных потребностями лексикографии, лексикологии и грамматики.  

Особенностью нашего подхода к изучению этой проблемы является использование 

конкорданса, который в нашем исследовании одновременно является источником 

иллюстративного материала и инструментом решения теоретических задач: создание 

списков коллокаций слов; анализ частотности слов.  

Теоретической базой данного исследования являются достижения теории и практики 

создания конкордансов, представленные в работах Алексеевой Н. И. [1], Атаманова Н. В. 

[2] Бобуновой М. А. [3], Бук С. Н. [4], Воробей И. А. [5], Добрыниной К. С. [6]; Праведникова 

С. П. [8]; Хроленка А. Т. [9] и других.  

Еще одним важным этапом исследования являлось изучение программных продуктов, 

предназначенных для построения конкордансов [7], которые получили название 

конкордансеров.  

Среди наиболее простых в использование, бесплатно распространяемых программ, 

выделим CONCORDER (http://www.crm.umontreal.ca/~rand/Concorder.html); HUM, который 

кроме частотных характеристик, также производит статистические расчеты, например, 

длины слова (ftp://cIr.nmsu.edu/CLR/tools/concordances~~pobj); LEXA – программа для 
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системного анализа корпуса текстов (ftp://www.hd.uib.no/lexainf.html).  

MONOCONC – конкордансер, работающий в среде ОС Windows, может: 1) сортировать 

полученные списки по правому и левому контексту; 2) работать а аннотированными 

корпусами (форматы html и xml); 3) создавать сложные запросы по шаблону (часть слова, 

позиция слова в предложении, поиск внутри тегов и др.); 4) просматривать контекст 

ключевого слова в отдельной области окна программы; 5) получать частотные данные 

(http://www.athelstan.com).  

MULTICONC – программа для обработки параллельных текстов. Этот конкордансер 

работает только в среде ОС Windows на компьютере (http://web.bham). 

PARACONC – конкордансер, свободно распространяемый в сети Интернета 

(http://www.ruf.rice.edu/~barlow/para.html).  

QWICK – конкордансер, который находится в свободном доступе для загрузки из 

Интернета. Эта программа содержит компонент построения коллокаций, а также включает 

модуль для сложных статистических расчетов (http://www-clg.bham.ac.uk/QWICK/ и 

http://www-clg.bham.ac.uk/CUE/). 

TACT – конкордансер, который по функциональным возможностям близок к 

Wordcruncher. Он позволяет пользователю исследовать слова в текстах корпусов, и 

включает возможность выявления статистически значимых коллокаций, с использованием 

Z-счета. Важным отличительным признаком этой программы также является генератор, 

который строит основной список коллокаций и группирует слова в соответствии с 

определенным пользовательским запросом (например, по семантическим полям) 

(ftp://cpas.utoronto.ca/pub/cch/tact/tact2.1). 

WORDCRUNCHER – простой в использовании пакет, который может выбирать 

коллокации, создавать частотные списки, производить другие статистические вычисления 

для выбранных пользователем слов (http://www.wordcruncher.com). 

WORDSMITH TOOLS – набор инструментов для построения конкордансов, 

работающих под управлением Microsoft Windows. Инструменты позволяют пользователю 

идентифицировать и извлекать коллокации и кластеры слов 

(http://www.liv.ac.uk/~ms2928/homepage.html). 

Исследование особенностей работы алгоритмов конкордансеров оказалось полезным 

при построении конкорданса ing-форм английского языка. 

Материалом исследования послужили корпуса текстов: Открытый американский 

национальный корпус (Open American National Corpus (OANC)) и Корпус современного 

английского языка (Corpus of Contemporary American English (COCA)). На основе OANC был 

создан конкорданс и исследован омонимический потенциал ing-форм английского языка. 

Этот корпус был избран потому, что он открывает доступ к файлам морфологической 

разметки, что позволило выявить особенности кодирования ing-форм английского языка и 

создать конкорданс. 

Исследованы 50 самых частотных -ing форм, по данным Корпуса современного 

английского языка (COCA). Исходя из понимания того, что разделение омонимов требует 

диагностирования правосторонних и левосторонних окружений слова в тексте, основой для 

исследования этих окружений стала выборка из размеченного корпуса текстов. Для 

удобства работы с корпусами, а также для просмотра классификации -ing-форм в 

различных источниках были исследованы особенности грамматического кодирования в 

системе автоматической обработки текста. 

Диагностирование окружений -ing форм в тексте позволило установить их формально-

грамматические признаки, на основе которых было установлено, что в предложении -ing-

форма может выступать как Noun, Verb, Adjective, Preposition, Conjunction или Adverb. По 

ftp://www.hd.uib.no/lexainf.html
http://web.bham/
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данным Открытого американского национального корпуса (OANC), установлено 6 типов 

омонимических цепей и рассчитаны их частотные характеристики.  

Таким образом, исследование показало, что конкорданс, включающий статистическую 

характеристику и исчерпывающее число контекстов слова с паспортизацией, стал хорошей 

основой для проведения исследований омонимии -ing-форм английского языка. -ing-форм 
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Современные состояния развитие методики показывают, что большинство 

исследователи сходить своих взглядах на то, что такое методика иностранного языка. 

«Методика преподавания английского языка – это педагогическая наука, изучающая цели, 

содержание, методы, средства обучения, а также способы учения, воспитания и развития 

на материале английского языка» [6, c. 46]. 
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Большинство ученых видят объект преподавания английского языка как обучение 

взаимодействии того, кто учит с обучаемым, с целью передачи одним и усвоения другим 

социального опыта т.е. все это базируется на общем понимании методики как раздел 

педагогической науке. «Объектом методики преподавания английского языка является 

обучение (акт взаимодействия того, кто учит с обучаемым, с целью передачи одним и 

усвоения другим социального опыта), предметом - языковой содержание образования, а 

также теория обучение конкретной английского языка» [6, с. 46]. 

В философском словаре «метод – в самом общем значении – способ достижения 

цели, определенным образом упорядоченная деятельность», – отмечается в 

философском словаре. Очевидно, что и в процессе обучения метод выступает как 

упорядоченный способ взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся по достижению 

определенных учебно- воспитательных задач» [2, c. 109]. 

Методика чаще всего употребляется в трех значениях: 1) «методика» как 

теоретический курс, как учебная дисциплина в педагогическом вузе или училище; 2) 

«методика» как совокупность форм, методов и приемов работы учителя, т. е. как 

«технология» профессиональной практической деятельности; 3) «методика» как 

педагогическая наука, имеющая, с одной стороны, характеристики, присущие любой науке 

вообще (теоретический фундамент, экспериментальную базу, рабочее поле для проверки 

научно обоснованных гипотез), а с другой — специфические объекты исследования, 

обусловленные как сущностью самого предмета, так и путями овладения им [3, c. 95]. 

Метод сопровождается с наборами прием обучения, которые реализуются ключевые 

особенности этого метода. «Прием обучения – это составная часть или отдельная сторона 

метода обучения. Несколько забегая вперед, скажем, на¬пример, что в методе 

упражнения, который применяется для выработки у учащихся практических умений и 

навыков, выделяются сле¬дующие приемы: показ учителя, как нужно применять 

изучаемый мате риал на практике, воспроизведение учащимися, показанных учителем, 

действий и последующая тренировка по совершенствованию отрабатываемых умений и 

навыков. В дальнейшем будет показано, что и другие методы обучения складываются из 

целого ряда специфических приемов» [4, c.87]. 

Традиционный метод обучения базируется на информационно-иллюстративной 

деятельности (рассказ, показ, беседа) преподавателя и репродуктивной деятельности 

обучающегося. Обучающийся знакомится с неизвестными ему фактами, путями 

рассуждений, действий, решая задачу, осмысливает их и применяет. При этом у студента 

работает в основном ассоциативная память, так как знания даются в готовом виде.  

Главный недостаток традиционного метода обучения -получение обучающимися 

знаний-копий, которые быстро забываются и не могут быть перенесены на другой класс 

задач. Информационно-репродуктивное обучение не является развивающим. 

«Настоящее время при преподавании иностранного языка в высших учебных 

заведениях чаще всего используются классические методы. А именно: 

– Грамматико-переводной метод обучения; 

– Прямой метод; 

– Аудиовизуальный и аудиолингвальный методы; 

– Коммуникативный метод. 

Грамматико-переводной метод является основным в современной системе 

образования. Это классический метод, которые используется уже не одно десятилетие. 

Такая его распространенность обусловлена и тем, что большая часть преподавателей 

сами обучались при помощи такого метода. 
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Цель грамматико-переводного метода научиться читать и переводить при помощи 

грамматических правил.  

«Прямой метод обучения английским языкам представляет значительный интерес, 

хотя и не является свободным от недостатков. Его основные положения могут быть с 

определенными оговорками использованы в отечественных вузах и на курсах иностранных 

языков» [2, c. 98].  

Суть данной методики состоит в том, что преподаватель больше внимания уделяет 

изучению непосредственно разговорного языка, который используют в повседневной 

жизни. Разработчики этого метода посчитали, что язык-посредник, то есть язык, на котором 

ведется преподавание, тормозит изучение иностранного языка. Таким образом, студентов 

искусственно вводят в мир изучаемого ими языка.  

Прямой метод обучение языка является не много сложными чем другие методы, но 

лучше способ изучение иностранного языка. «Основа прямого метода заключается в том, 

что обучение иностранному языку должно имитировать овладение родным языком и 

протекать естественно, без специально организованной тренировки. Название «прямой 

метод» вытекает из положения о том, что значение иностранного слова, фразы и других 

единиц языка должно передаваться учащимся напрямую (directly), путем создания 

ассоаций между языковыми формами и соответствующими им понятиями, которые 

демонстрируются с помощью мимики, жестов, действий, предметов, ситуаций общения и т. 

д.» [3, c.86].  

Аудиолингвальный метод представляет собой обновленную модификацию прямого 

метода. Создателями его были лингвист-структуралист Ч. Фриз и методист Р.Ладо. 

Значительное влияние на создание этого метода оказали работы крупного лингвиста Л. 

Блумфилда. 

Аудиовизуальный, как и аудиолингвальный метод, генетически восходит к прямому 

методу. В его создании основную роль играли такие ученые как Р. Губерина и П. Риван. 

Суть обоих методов состоит в передаче языка через четкие структуры, заучивание 

происходит при помощи аудио и видеозаписей.  

Аудиовизуальный метод обучения подразумевает иллюстрирование речи 

соответствующими картинками, то есть студентам показывают видеоролики, 

художественные и документальные фильмы на английском языке. В этом случае у 

обучаемых работает одновременно два канала восприятия - зрительный и слуховой, в 

результате чего в голове студентов возникают ассоциации, что позволяет лучше 

запоминать язык. Целью методов является овладение живым, разговорным языком [4, с. 

67]. 

В настоящее время все большее количество преподавателей обращаются к 

коммуникативному методу изучения английского языка.   Объектом этого метода является 

сама речь, то есть такая методика в первую очередь учит общаться. 

Суть коммуникативного метода заключается в создании реальных ситуаций общения. 

При воссоздании диалога студент имеет возможность применить на практике все 

полученные знания. Очень важным преимуществом коммуникативного метода можно 

считать то, что он обладает огромным разнообразием упражнений: здесь используются 

ролевые игры, диалоги, симуляция реальной коммуникации [3, с. 85]. 

Существует много авторских и альтернативных методик изучения английского языка. 

Каждый из методов имеет определенные особенности, некоторые обладают большей 

популярностью и востребованностью, некоторые меньшей. Самыми известными являются 

метод Роббина Каллана, которые изучения языка происходит, как в детстве, - сначала 

запоминается новые слова, затем строятся предложения, впоследствии практикуется 
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чтение и наконец написание; методика Реймонда Марфи, который делает на акцент 

изучении грамматики с помощью простых упражнений и интересных иллюстраций; 

методика Виталия Левенталя, являющийся честным подходам, никому не сулит ни 

быстрых успехов, ни легкого обучения и тесно связано с русским языком в процессе 

изучения английского; методика Дмитрия Петрова, которые отсутствует сложных 

грамматических схем и необходимости заучивать правила. 
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Аннотация. В статье рассматривается концепция моделирования 

действительности и конструирования новых миров в западноевропейской литературе 

модернизма. 

Ключевые слова: модернизм, дадаизм, экспрессионизм, футуризм, сюрреализм, 

экзистенциализм, «новый роман», «драма абсурда». 

Модернизм XX века выступает как новая модель художественного творчества. 

Модернизм – общее название разнородных направлений, объединенных своей 

противопоставленностью реалистической и романтической моделям (а также связанным с 

ними натурализму, символизму, неоромантизму), стремлением разрушить формы 

искусства, воспринимаемые в начале XX в. как слишком традиционные, консервативные, 

мертвые, и создать новый художественный язык, чтобы отразить тотальную переоценку 

ценностей человечества. Его характер тесно связан с общей культурной ситуацией рубежа 

XIX–XX вв. – переходного периода, отмеченного множественностью и пестротой подходов, 

мозаичностью научного знания и культурных явлений в целом, разрушением старых 

систем, казавшихся незыблемыми, открытостью новых научных и художественных систем, 
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позволяющей им соединяться в различных сочетаниях (от эклектизма до синтеза), 

переоценкой культурных ценностей, ощущением неустойчивости, призрачности мира и 

страстным желанием найти первоначала как мироздания, так и человеческого существа. 

В выдвинутых в первые годы XX века теории относительности Эйнштейна, идеях 

психоанализа Фрейда ясно видны попытки пересмотреть все мировые законы, заново 

определить первоначала. Эта тенденция прослеживается в самых различных областях 

науки и искусства. Аналогичный процесс происходит и в литературе (притчеобразность Ф. 

Кафки, «поток сознания» М. Пруста и Дж. Джойса). Модернисты на протяжении всего XX 

века ищут первоначала то в самой жизни (прежде всего – в человеке), то в искусстве. Для 

экзистенциалистов важнее первоэлементы жизни (экзистенция), для абстракционистов – 

первоэлементы художественного языка. В ряде случаев ведутся поиски сразу в двух 

направлениях. 

Здесь кроется наиболее глубокая причина противостояния модернизма и реализма XX 

века.: модернисты пытаются найти первоосновы, в то время как реалисты воодушевлены 

стремлением создать общую, цельную картину бытия. В модернизме часть (первоэлемент) 

становится больше, важнее целого, которое обычно замещается мифом. В реализме XX 

века, напротив, целое (картина действительности) значительнее любой части, которая 

нередко может замещаться мифом. Модернистам в области поэтики важен микроуровень, 

поэтому художественный язык, относящийся к этому уровню, пересматривается, в то 

время как макроуровень (жанр, вид) мало затрагивается. Так, М. Пруст пишет необычный, 

но роман; Ф. Кафка – нетрадиционные, но притчи и новеллы; Ж.П. Сартр, А. Камю, Ж. Ануй 

– трагедии и т.д., подобно тому как «Черный квадрат» остается картиной. Реалисты более 

внимательны к жанрам, но ведущей для них становится тенденция выявить в избранном 

жанре его возможности передать целое. Рождение и развитие модернизма в литературе 

XX века подготовлено многими факторами, среди которых особое место занимает 

философия и – шире – традиция философствования, а также новая психология [1, с. 343].  

Таким образом, актуальность нашей дипломной работы заключается в систематизации 

знаний о модернистской литературе, необходимостью изучения особенностей творчества 

основных представителей этого художественного направления в западноевропейском 

художественном творчестве, необходимостью анализа полученной информации по теме 

«Модернизм» в рамках курса «История зарубежной литературы. ХХ век. Постмодернизм. 

Массовая культура и литература».  

Объектом исследования является произведения таких представителей модернистской 

литературы, как Т. Тцара, Ф.Т. Маринеттти, Г. Аполинер, А. Камю, Ж-П. Сартр, Н. Саррот, 

Ал. Роб-Грийе, Є. Ионеско, С. Беккет и др. 

Предмет анализа составляет принцип моделирования и конструирования новых миров 

художественного направления модернизма ХХ века. 

В данном исследовании мы рассматриваем особенности создания обобщенного, 

лишенного детализации образа действительности, «картины мира», сохраняющей 

ориентирующую функцию, адекватность и жизнеспособность в модернизме. По такой 

модели можно изучать объект этого моделирования.  

Целью работы является исследование отличительных черт модернизма, опираясь на 

творчество указанных выше писателей ХХ века. 

Достижение цели возможно при решении таких задач: 

1. исследование причин и условий формирования модернизма как художественного 

направления; 

2. определение философских и психологических основ модернизма;  

3. анализ проблемы мифа и мифотворчества в художественной культуре ХХ века; 
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4. выявление «игровой» концепции творчества в модернистской художественной 

модели; 

5. формирования модели действительности в модернистской реальности (на примере 

творчества Т. Тцары, Р. Зорге, Ф.Т. Маринеттти, Г. Аполинера, А. Камю, Ж-П. Сартра, Н. 

Саррот, Ал. Роб-Грийе, Э. Ионеско, С. Беккета и других представителей модернизма). 

Методологическую основу данного исследования составляет: 

-  метод систематизации и обобщения литературно-критического опыта; 

- сопоставимо-сравнительный метод для выявления сходства и разногласия в 

моделировании мира в творчестве представителей разных направлений модернизма 

(дадаизм, экзистенциализм, «театр абсурда» и др.); 

- метод формализации для формирования модели модернизма. 

Новизна работы заключается в том, что разработанный комплексный подход к 

исследованию явления модернизма западноевропейской литературы позволяет увидеть и 

постичь глубже многообразие его художественных моделей и определить значение этой 

художественной системы для европейского культурного пространства. Была создана 

концепция, которая обобщает и развивает уже добытые знания о модернизме в сфере 

литературной деятельности как части культуры человечества. В целях систематизации и 

обобщения творческого метода модернизма исследовано творчество многих его 

представителей – художников ХХ века. На данном материале исследовано многообразие 

художественных моделей модернизма в рамках таких его художественных направлений, 

как дадаизм, экспрессионизм, футуризм, сюрреализм, экзистенциализм, «новый роман» и 

«драма абсурда».  

Научная новизна полученных результатов заключается в сочетании теоретических 

принципов с программными разработками в этой области. В работе представлено 

своеобразное структурированное теоретическое исследование проблем модернизма по 

указанным выше принципам. 

Практическое значение работы заключается в том, что результаты исследования могут 

быть включены в курсы по истории и теории литературы и культуры, а также 

использоваться при изучении литературы модернизма. 

В условиях новой организации учебного процесса важным является и создание 

средств учебы для индивидуальной работы студентов. Веб-сайт, созданный на основе 

дипломной работы имеет практическую ценность для студентов, изучающих курс «История 

зарубежной литературы». Систематизация основных принципов и положений 

МОДЕРНИЗМА в западноевропейской литературе позволяет разработать на их основе 

информационный веб-сайт, который дает возможность обобщить и систематизировать 

знания студентов по теме «Литература модернизма» в рамках курса «История зарубежной 

литературы». Программные разработки дипломной работы будут способствовать 

совершенствованию знаний студентов и комплексному усвоению ими материала по 

указанной теме. 
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Доповідь присвячена створенню електронного навчального словника-посібника для 

вивчення  дисципліни «Психолінгвістика» студентами філологічних та лінгвістичних 

спеціальностей. Розглянуто термін «словник» та поняття «навчальний словник», 

описано ознаки та специфіку навчального словника для вивчення дисципліни 

«Психолінгвістика», особливості відбору лексичного матеріалу, його структура.  

Ключові слова: психолінгвістика, термін, терміносистема, навчальний словник, 

прикладна лінгвістика, словник, словотворення, філологія.  

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю поглиблення уявлень про 

закономірності формування та функціонування мовлення, вплив мови на психічний 

розвиток людини, психологічну зумовленість мовних явищ. Не дивлячись на те, що 

Психолінгвістика як наука виникла порівняно недавно, проте вже посіла належне їй місце 

серед інших наук завдяки власній міждисциплінарності, новітнім підходам та 

результативності досліджень. 

Мета роботи полягає у поясненні необхідності використання навчального словника, а 

саме словника-посібника для вивчення дисципліни «Психолінгвістика», а також у 

визначенні структури, теоретичних засад та особливостей відбору мовних одиниць для 

навчальних словників. Для досягнення поставленої мети необхідно визначити підходи та 

критерії укладення навчального словника для вивчення дисципліни «Психолінгвістика».   

Передусім важливо дати  визначення поняттю термін. Незважаючи на відносно 

тривале існування термінознавства, до нашого часу немає одного загальноприйнятого 

визначення слова термін. Роблячи спробу дати визначення терміна, ми маємо на увазі 

дати не свою нову дефініцію, а лише його "уточнюючу дефініцію" (обидва терміни С. 

Леймана) шляхом аналізу та синтезу вже існуючих визначень. Термін, як і всі інші мовні 

універсалії, важко піддається дефінуванню. Не можливо не погодитися з цією думкою, 

оскільки огляд наукових праць демонструє присутність великої кількості визначень терміна 

[2].  

Науково-технічний прогрес вносить значні зміни у всі сфери розвитку суспільства, в 

тому числі у мовну картину світу, в зв’язку з чим виникає нагальна потреба вдосконалення 

системи передавання та обробки інформації, співробітництва науковців різних країн у 

найрізноманітніших сферах науки й техніки. Одна з найістотніших змін полягає в тому, що 

переважну частину лінгвістичного фонду складає фахова лексика, і доля термінів у 

лексичному складі мови стрімко зростає. Тому цілком природно, що лінгвісти надають 

велике значення вивченню закономірностей утворення термінів, їх структури та семантики, 

аспектам упорядкування, питанням перекладу [3].  

Термінологія складає більшу частину лексичного складу мови. Ця частина мови досить 

інтенсивно розвивається, оскільки надає велику кількість новоутворень. Термінологія мови 

складається з багатьох систем термінів. «Термін – це будь-яке слово чи група слів, які 

використовуються, щоб називати поняття, характерне для спеціальної сфери знань, 

промисловості чи культури».  
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Дослідження походження терміну та його вибору при укладанні електронного словника 

з психолінгвістики полягає у тому, що необхідно виявити   суть семантики конкретної 

лексеми й розуміння відмінностей між знанням повного і неповного змісту слова [5].  

Морфологічний тип – є одним з найпродуктивніших способів творення українських 

термінів. Морфологічні способи словотворення поділяються на афіксальні, безафіксальні 

(осново- і словоскладання, абревіація). Залежно від того, які афікси використовуються для 

творення похідних слів, серед афіксального словотворення виокремлюють такі його 

різновиди: суфіксальний, префіксальний, суфіксально-префіксальний, постфіксальний, 

безафіксний [1]. 

У сучасній терміносистемі функціонують терміни, що утворені за допомогою 

суфіксації,  де похідне слово утворюється за допомогою суфікса. Наприклад, у словнику 

психолінгвістичних термінів зустрічаються такі іменники:  language (мова): «The study of 

language variation is an important part of sociolinguistics, to the extent that it requires reference 

to social factors» (« Вивчення зміни мови є важливою частиною соціолінгвістики, в тій мірі, 

що вона вимагає посилання на соціальні чинники»). 

Також у словах-термінах зустрічаються визначені слова із  закінченням –ing, що 

буквально  тлумачиться як – ння; 

- saying, де до дієслова say приєдналось закінчення ing, внаслідок чого утворився 

іменник «висловлювання»; 

Найбільш важливі значення можуть бути згруповані в малій кількості основних значень, 

утворюють абстрактні іменники, яким, зокрема, належить суфіікс –ness, наприклад: 

сonsciousness (свідомість): Consciousness fits uneasily into our conception of the natural world 

(Свідомість легко вписується в нашу концепцію природного світу) [4].  

Також  в англійській мові серед способів словотворення термінів простежується такий 

спосіб як основоскладання, наприклад, слово: рsycholinguistics,  який утворився внаслідок 

поєднання слів «псих» (від грецького слова «psyché» — душа) та слова лінгвістика 

(«linguistics» - наука про мову), які поєднує голосний - о. 

Таким чином,  в  психолінгвістиці походження термінів та їх систематизація полягає у 

з’ясуванні їх сутності, семантичного та лексичного значення.   

Характуризуючи терімнологічну систему психолінгвістики, слід наголосити на тому, що 

тут наявний такий спосіб словотворення як абревіація: метод семантичного диференціалу 

(SD), метод семантичного радикалу (SR) [6]. 

Синтаксичний тип словотворення термінів – використання словосполук для 

називання наукових понять. Сюди належать  терміни : 

 однокомпонентні: semantics (семантика), іntellect (інтелект), strategy (стратегія), value 

(значення), lexicon (лексикон) та інші: Trust Intellect workflow management systems to run 

your company in the most efficient manner (Довіра до інтелекту системи управління 

робочим процесом, щоб запустити вашу компанію в найбільш ефективним чином),  

 двокомпонентні терміни – представлені таким чином: прикметник + іменник: Active 

theory (активні теорії): «Active Theory is a creative digital production studio based in Venice, 

California (Активна теорія є творчою цифровою виробничою студією, що базується в 

Венеції, штат Каліфорнія), associative experiment (асоціативний експеримент),  

сommunicative competence (комунікативна компетентність), Speech mechanisms 

(мовленнєві механізми), language systems (мовні системи), semantic triangle 

(семантичний трикутник) та інші. 

 трикомпонентні конструкції, до складу яких входять: прикметник + іменник + іменник:   

Cognitive models of perception (когнітивні моделі сприйняття), Passive theory of perception 

(пасивні теорії сприйняття); іменник + прикметник + іменник: The principle deep 
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predication (принцип глибинної предикації), The principle of semantic replacements 

(принцип смислових замін). 

 багатокомпонентні аналітичні терміни, що мають чотири і більше компонентів - 

Psycholinguistic research methods fonosemantic characteristics of words, writing features 

psyhohrafologic (Психолінгвістичні методи дослідження фоносемантичних характеристик 

слів, психографологічних особливостей писемного мовлення) [7]. 

Висновки 

Електронний навчальний словник-посібник для вивчення дисципліни 

«Психолінгвістика» є новим типом лексикографічної праці. Навчальний словник 

призначений допомогти студентам засвоїти дисципліну «Психолінгвістика», тому словник 

повинен бути складений відповідно до вимог дисципліни, які описані у типовій навчальній 

програмі. Реєстр навчального словника повинен відповідати змісту дисципліни. 
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Розвиток військової термінології становить актуальну проблему українського 

термінознавства. Впродовж свого становлення українська військова термінологія зазнала 

періоди як розвитку, так і занепаду. У період незaлежності й визвольних змагань військова 

терміносистема збагачувалась внаслідок появи власної зброї, форми одягу тощо. Проте, за 

умов перебування під владою інших держав українська військова термінологія як 

самостійна царина мовознавчої науки пережила русифікацію, яка супроводжувалась 

вилученням з обігу термінів, ствoрених на власній мовній основі та шляхом насадження 

чужих. Потреба створення власної військової терміносистеми, яка слугувала б засобом 

усного та писемного спілкування в сучасній армії, виникла в результаті набуття Україною 

статусу незалежності та створення власних збройних сил.  

Наукові розвідки з військової термінології належать таким вітчизняним науковцям, як 

Н. Гарбовський, С. Гриценко, Т. Михайленко, Г. Халимоненко, Я. Яремко, Н. Яценко. Ця 
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галузева терміносистема є завершеною й водночас відкритою системою термінів, різних за 

походженням, утворених лексичним (створені або запозичені терміни), семантичним 

(загальновживані слова, що отримали термінологічне значення) та синтаксичним способом 

(новостворені словосполучення номінативного характеру) [1]. 

Під військовим терміном розуміють "спеціальне найменування, яке має просту або 

складну формальну структуру (словосполучення), що співвідноситься з певним поняттям з 

галузі військової справи (військової науки, техніки, життєдіяльності військ тощо), в 

семантичній структурі якого присутня сема "військовий", "бойовий" [2]. 

До тематичної групи лексики «військова справа» належать такі лексико-семантичні 

групи: військове маневрування (марш, експедиція, пась); військова тактика і стратегія, 

військові дії (утарчка, бамбул, боєвати, поражка, штурмовати, отпудити, побоиско); 

військові підрозділи та роди військ, тип військової служби (гуфець, ґвардия, легионь, 

ватага, варта, карауль); організація війська та його побутування (вербунок, строй, 

поратунокь,курінь,табір); військове спорядження (бехтерь, гелмь, зверцадло,айстро, 

цекавза); назви зброї та її частин (зброя, бронь, арматура, риштунок); назви вогнепальної 

зброї (гаковница, мушкеть, флінта, граната); назви холодної зброї (шпада, шабля, 

желязко, карбач, сагайдак); військове командування та його діяльність (директорь, 

гетмань, конфедерать, джура, отаман, осавула); атрибути військової влади та символіка 

(гелмь, барабан, кобза, сурма, тулумбас); воїн, зброєносець (гермекь, драбь, гайдук, 

запасник, козак, лазука, стражь); військові трофеї (жолдь); військово-транспортна техніка 

та її складові частини (байдак, катарга, каюк, сала, чайка, табун); полон, поранення, 

смерть, як наслідок військових дій (крвавє, помордувати, страчене, єнець); назви 

оборонних, фортифікаційних споруд (зашанцованьє, привалокь, стражница, белюарда) [3]. 

Військова термінологія на позначення предметів одягу налічує всі структурні типи 

термінів: терміни-однослови (френч, бушлат), терміни-композити (шапка-вушанка, 

гермошолом, однострій, плащ-накидка) і терміни-словосполучення (парадно-вихідне 

обмундирування, плащ брезентовий) [1]. 

Військовій лексиці як іншим галузевим терміносистемам властива історія розвитку, яка 

безпосередньо пов’язана з історією становлення державного війська. Зокрема, в 

діахронічному аспекті дослідник Н. Яценко виокремлює 7 основних етапів розвитку 

української військової термінології:  

І (XI- XIII ст) – початковий, представлений такими пам’ятками літератури як Слово о 

полку Ігоревім, Повість минулих літ, Іпатіївський літопис. Терміни цього етапу зазвичай є 

праслов’янського походження (доспhхъ, плащъ, кожухъ, съвита, поясъ, ремень, 

нарамьница) та aктивнo входять до зaгaльного та військового вжиткy.  

ІІ (XIV-XVI ст) – становлення козацького війська та поширення на українських землях 

польського військового устрою, представлений Лексиконом словенороським Памва 

Беринди, Літописом Величка, Літописом Самовидця. Писемні пам’ятки цього періоду 

вказують на те, що поряд із термінами слов’янського походження (писар, суддя) 

з’являються полонізми (залога, в’язень, жовнір). 

ІІІ (XVI-XVII) – етап першого українського Відродження. Саме в цей період українську 

військову лексику значно поповнили іншомовні терміни, запозичені з німецької (гільза, куля, 

штик, шомпол), французької (амуніція, карабін, лафет, петарда), латинської та 

італійської (мушкет, пістолет, картеч), чеської (гуфниця, рушниця), угорської (булат) 

мов. 

IV (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) – становлення військової термінології на науковій основі в 

Галичині. Формування військової лексики цього періоду пов’язується із створенням таких 
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організацій, як «Січ», «Сокіл», легіонів УСС, УГА. Основою стає козацька термінологія та 

запозичення з німецької та польської мов (шаровари, кант, кітель, кашкет). 

V (1923 – 1932 рр) – період українізації, який можна назвати найінтенсивнішим. Цей 

період став визначальним для розбудови саме української військової термінології в якій 

проявляється національно-мовна самобутність, активно використовуються засоби народної 

мови (лаштування, лаштунок, набійниця, пасок, підборідник). 

VI (1939-1990 рр.) – період гальмування розвитку національної термінології. Впродовж 

цього періоду спостерігається наближення до російської військової термінології, оскільки в 

СРСР мовою армії була російська. Були запроваджені російські терміни (уніформа, 

екіпіровка, портянка, пов’язка, тільняшка, плаш-палатка) замість українських (однострій, 

спорядження, онуча, опаска, тільник, плащ-намет) [1]. 

VII (90-і рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) – процеси перегляду, відродження та впорядкування 

української військової термінології відповідно до норм термінотворення та 

терміновживання. Цей етап характеризується укладенням військових словників: 

Б.Канцелярук «Словник військових термінів» (1993р.), А. Бурячок, М. Демський, Б. 

Якимович “Російсько-український словник для військовиків” (1995 р.) та введенням в дію 

Статутів ЗСУ (2002 р.). 

Отже, сучасна українська війська терміносистема є специфічною через наявність в ній 

незначної кількості термінів-композитів, утворених шляхом сполучення в одну лексему двох 

чи більше основ. Це частково пояснюється фактом, що українці намагаються певним чином 

спростити мову та замість опису певної речі чи явища виражають дві чи більше ідеї в 

одному слові. Українська військова термінологія пережила значний іншомовний вплив, 

внаслідок чого постає питання співвідношення й використання запозиченої та власної 

лексики, що детермінує розгляд глибшої проблеми – відтворення повної історії української 

мови. 
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роман. 

Термин «жанровая генерализация» используется для обобщенной характеристики 

жанровой ситуации в парадигме литературы «культурного запроса» («концептуально-

авторской»), хотя он применим и к парадигме «массовой беллетристики» («литературной 

индустрии»), и, таким образом, связан с общей спецификой культуры ХХ столетия. 

Генерализация (от лат. generalis – общий, главный) в науке означает обобщение, переход 

от частного к общему, подчинение частных явлений общему принципу. Здесь очевидны 

две составляющие: принцип и процесс – процесс «кристаллизации», когда общий принцип 

притягивает к себе, подчиняет, определенным образом структурирует частные явления, 

составляя их общий «знаменатель». Жанровая генерализация в этом случае означает 

процесс объединения жанров (нередко относящихся к разным видам и родам искусства) 

для реализации нежанрового (обычно проблемно-тематического) общего принципа.  

Важно отметить, что формирование философской жанровой генерализации как формы 

развития западноевропейской литературы ХХ века начинается уже в XVII–XVIII вв., когда 

появляются философская поэзия Дж. Донна, религиозно-философские драмы 

П. Кальдерона, философский роман М. Монтескьё, философские повести Вольтера, 

философский диалог Д. Дидро и другие произведения, дающие основание говорить о 

начале возникновения философской жанровой генерализации. В XX веке философская 

литература становится одной из основных в кругу чтения высокообразованной 

интеллигенции мира. 

Принцип философствования предполагает, что основными героями произведения 

становятся не персонажи, а идеи. Это меняет структуру произведения. Философские 

жанры, сохраняя черты романа, драмы, поэмы и других исходных жанровых структур, 

группируются вокруг общих («метажанровых») моделей – притчи и параболы. 

Литературовед С.С. Аверинцев дает емкую характеристику этого древнего жанра: 

притча – дидактико-аллегорический жанр литературы, в основных чертах близкий басне. В 

отличие от нее форма притчи возникает в некотором контексте, в связи с чем она 

допускает отсутствие развитого сюжетного движения и может редуцироваться до простого 

сравнения, сохраняющего, однако, символическую наполненность; и с содержательной 

стороны отличается тяготением к глубинной «премудрости» религиозного или 

моралистического порядка. В своих модификациях притча – универсальное явление 

мирового фольклора и литературного творчества [1].  

Парабола, по мнению ученого, (от гр. parabole – сравнение, сопоставление, подобие) – 

близкая притче жанровая модификация в драме и прозе XX века. В основе параболы 

лежит иносказательный образ, тяготеющий к символу, многозначному иносказанию (в 

отличие от однозначности аллегории и однонаправленного второго плана притчи); поэтому 

иногда параболу определяют как «символическую притчу». Однако, приближаясь к 

символическому, иносказательный план параболы не подавляет предметного, 

ситуативного плана, а остается взаимосоотнесенным с ним. Незавершенная 

многоплановость, содержательная емкость параболы привлекают писателей разных стран, 

среди которых называют Ф. Кафку («Процесс»), Г. Гессе («Игра в бисер»), Ж.П. Сартра 

(«Дьявол и Господь Бог»), Э. Хемингуэя («Старик и море»), Г.Г. Маркеса («Сто лет 

одиночества»), К. Абэ («Женщина в песках») [Там же].  

Крупнейшими представителями интеллектуально-философской прозы в литературе 

XX века стали немецкие писатели Т. Манн («Волшебная гора», «Доктор Фаустус», «Смерть 

в Венеции», «Марио и волшебник»), Г. Гессе («Степной волк», «Игра в бисер»), 

австрийский писатель Р. Музиль («Человек без свойств»), французские писатели-
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экзистенциалисты Ж.П. Сартр («Тошнота», «Дороги свободы»), А. Камю («Посторонний», 

«Чума», «Падение»), английские писатели Д. Оруэлл («Скотный двор», «1984»), У. Голдинг 

(«Повелитель мух», «Шпиль»), А. Мёрдок («Черный принц»), Д.Фаулз («Волхв»), 

аргентинские писатели X.JI. Борхес («История вечности», «Вавилонская библиотека»), X. 

Кортасар («Игра в классики», «Южное шоссе»), колумбийский писатель Г.Г. Маркес («Сто 

лет одиночества»). 

В романах, повестях, новеллах, эссе этих писателей обычно уже заглавие содержит 

открытый, а чаще скрытый, представленный символом ключ к идейному содержанию 

произведения. Нередко название относит читателя к фундаментальному для романа 

мифу, легенде. Так, «волшебная гора» в названии романа Т. Манна, – это Герзельберг, 

Греховная, или Волшебная гора, где, согласно легенде, миннезингер Тангейзер провел 

семь лет у богини Венеры. 

Названия произведений отсылают и к литературным произведениям и героям. Так, 

название романа А. Мердок «Черный принц» намекает на шекспировского Гамлета, чьи 

извечные вопросы должны решить для себя герои романа. 

В философской прозе широко представлен мотив игры, что также обозначено в 

некоторых названиях («Игра в бисер» Гессе, «Игра в классики» Кортасара). В игру 

вступают идеи, игра – сама по себе одна из организующих идей философской прозы. 

Одно из наиболее значительных произведений Г. Гессе – философский роман 

«Степной волк» (1927). Его герой – интеллигент Гарри Галлер становится одиночкой, 

«степным волком», живущим вне «стада» обывателей. Гессе необычайно усложняет 

повествование, вводя в него мотив игры: кульминационные события, утрачивая 

реальность, разворачиваются в некоем «магическом театре», мистическое и веселое 

сливаются. «Бессмертные», среди которых Гёте и Моцарт, помогают Галлеру преодолеть 

одиночество и вернуться к людям.  

Близкие мотивы, образы, приемы, но на новом уровне создают ткань самого 

известного произведения Гессе – «Игра в бисер» (1943). Он посвящен «паломникам в 

страну Востока». Этот образ взят из повести Гессе «Поломничество в страну Востока» 

(1930), где Восток – не какая-то реальная страна или регион, а присутствующий всюду и 

нигде конкретно мир романтики, гармонии, идеала, добра. 

В поэзии философичность также присутствует со времен Античности. Однако 

центральной линией такой поэзии была направленность на философское осмысление 

мироустройства, мировой гармонии («О природе вещей» Лукреция, «Опыт о человеке» А. 

Поупа, «Листья травы» У. Уитмена), дисгармоничность же мира чаще представала как 

личное переживание, приобретая лирическое, а не философское звучание. В поэзии XX в. 

обе линии сливаются, при этом острота лирического чувства ослабляется 

интеллектуальным постижением бытия. Многие поэты подчеркивают абсурдность мира, 

ничтожность человека. Среди выдающихся поэтов XX в., отдавших дань философской 

жанровой генерализации, – американец Э. Паунд, англо-американский поэт Т.С. Элиот, 

австриец Р.М. Рильке и др.  

Одно из самых заметных явлений культуры XX в. – развитие философской драмы. В 

основе ее конфликта – идейное противостояние, выраженное в обширных монологах и в 

диалогах-дискуссиях. Авторы обращаются к античным мифам, средневековой истории, 

современной жизни, но трактуют материал сквозь призму театральной условности, 

внеисторично, так как рассматривают вечные философские вопросы. Широко используется 

принцип параболы. Среди выдающихся мастеров философской драмы XX в. – Б. Шоу, 

А. Камю, Ж.П. Сартр, Ж. Ануй, Б. Брехт и др. 
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Таким образом, актуальность нашей работы заключается в систематизации знаний о 

философской жанровой генерализации, необходимостью изучения особенностей 

творчества основных представителей этого художественного направления в 

западноевропейском творчестве, необходимостью анализа полученной информации по 

теме «Модернизм» в рамках курса «История зарубежной литературы. ХХ век. 

Постмодернизм. Массовая культура и литература».  

Объектом исследования является произведения таких представителей философской 

литературы, как Г. Гессе, Т.С. Элиот, Б. Брехт Т. Манн, А. Мердок, Д. Оруэлл и др. 

Предмет анализа составляет принцип формирования философской жанровой 

генерализации как специфики развития западноевропейской литературы ХХ века. 

Целью работы является исследование отличительных черт философской литературы, 

опираясь на творчество указанных выше писателей ХХ века. 

Достижение цели возможно при решении таких задач: 

1. исследование причин формирования философской жанровой генерализации; 

2. анализ условий формирования метажанровых моделей литературы – притчи, 

параболы, «интеллектуальной прозы»;  

3. выявление моделей интеллектуально-философской прозы, поэзии и драмы как 

специфики развития западноевропейской литературы ХХ века; 

4. формирования модели действительности в философской литературе (на примере 

творчества Г. Гессе, Т.С. Элиота, Б. Брехта, Т. Манна, А. Мердок, Д. Оруэлла и других 

представителей философской прозы, поэзии и драмы). 

Методологическую основу данного исследования составляет: 

-  метод систематизации и обобщения литературно-критического опыта; 

- метод формализации для формирования модели философской литературы и др. 

Новизна работы заключается в том, что разработанный комплексный подход к 

исследованию явления философской литературы позволяет увидеть многообразие ее 

художественных моделей и определить значение этой художественной системы для 

европейского культурного пространства. Была создана концепция, которая обобщает и 

развивает уже добытые знания о философской жанровой генерализации в сфере 

литературной деятельности как части культуры человечества. В целях систематизации и 

обобщения творческого метода философской литературы исследовано творчество многих 

ее представителей – художников ХХ века. На данном материале исследовано 

многообразие художественных моделей философской литературы в рамках таких ее 

художественных направлений, как экзистенциализм, «эпический театр» и др.  

Научная новизна полученных результатов заключается в сочетании теоретических 

принципов с программными разработками в этой области. В работе представлено 

своеобразное структурированное теоретическое исследование проблем философской 

прозы по указанным выше принципам.  

Практическое значение работы заключается в том, что результаты исследования могут 

быть включены в курсы по истории и теории литературы и культуры, а также 

использоваться при изучении западноевропейской литературы ХХ века.  

В условиях новой организации учебного процесса важным является и создание 

средств учебы для индивидуальной работы студентов. Веб-сайт, созданный на основе 

дипломной работы имеет практическую ценность для студентов, изучающих курс «История 

зарубежной литературы». Систематизация основных принципов и положений 

ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ в западноевропейской художественной системе позволяет 

разработать на их основе информационный веб-сайт, который дает возможность 

обобщить и систематизировать знания студентов по теме «Литература ХХ века» в рамках 
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курса «История зарубежной литературы». Программные разработки дипломной работы 

будут способствовать совершенствованию знаний студентов и комплексному усвоению 

ими материала по указанной теме. 
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Графологія («графо» – пишу і «логос» – слово) – наука про почерк людини, вивчення 

проявів у почерку індивідуальних особливостей людської особистості [1, c. 8]. Графологія 

оцінює почерк із метою визначення рис характеру, а також схильностей людини до тих чи 

інших учинків. Почерк, так само як жести й міміка, відображає особливості людини. 

Як і сама людина, почерк унікальний, тому його характерні деталі говорять про певні 

якості особистості. Розмір літер, нахил, сила натиску, особливості пунктуації й різні петлі 

допомагають виявити в кожній людині індивідуальність з особливими, тільки їй 

притаманними якостями [2, с. 23]. 

Історія графології починається з античних часів і перші висловлювання про зв’язок 

почерку й особистості можна знайти в працях Аристотеля, Діона Галікарнаського, 

Теофраста та інших. Одним із перших, хто звернув увагу на особливості почерку, був 

римський історик Светоній. Характеризуючи скупість імператора Августа, він зазначав, що 

останній «писав слова, ставлячи букви тісно одна до іншої, та приписував ще під рядками». 

Таку характеристику можна вважати першим фрагментом графологічного дослідження, що 

дійшов до нас. 

Початок «переднаукового», емпіричного етапу розвитку графології зазвичай пов’язують 

із появою у 1622 р. роботи італійця К. Бальдо «Як дізнатися про природу і якості людини, 

поглянувши на букву, яку вона написала» [3, c. 70]. 

Поступово число людей, зацікавлених графологічним аналізом, стало зростати. 

Наступна робота на цю тему опублікована в 1778 р. Її автором став учений Цюріхського 

університету, теолог і поет Йоган Каспар Лафатер, який вважав, що «кожна людина володіє 

індивідуальним неповторним почерком». Крім того, він вивів закономірність між почерком і 

фізичним та емоційним станом людини в момент письма, а також взаємозв’язок між 

почерком, ходою та звуками голосу [3, c. 76-78].  

Аж до початку XIX ст. графологічний аналіз вважали просто захоплюючою грою. Однак 

у Франції абат Луї Ж. Г. Фландрен зацікавився графологією всерйоз. Він зробив 

неоціненний внесок у науку тим, що підготував і виховав талановитого графолога свого 

часу абата Жана-Іполита Мішона, колишнього асистента Фландрена. У 1875 р. Мішон 

написав та опублікував наукову працю під назвою «Практична система графології», чим 

значно розширив людські пізнання в галузі графологічного аналізу. Його вважають батьком 

сучасної графології, який збирав та каталогізував специфічні особливості почерку й 

намагався встановити суворі відповідності між ними й особистісними якостями [4, c. 9]. 
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Метод Мішона став популярний унаслідок його відносної простоти, оскільки припускав, що 

наявність однієї графологічної ознаки відповідає одній певній рисі характеру, а його 

відсутність – протилежну рису [5, c. 35].  

Наступник Мішона, зокрема його учень Жюль Креп’є-Жамен, не погодився з цим 

принципом, а також із практикою приписування жорстких інтерпретацій до окремих ознак. 

До кожного елементу в почерку Креп’є-Жамен приписував діапазон можливих значень; він 

послідовно стверджував, що цінність будь-якої такої ознаки окремо не встановлена і що 

його значення та інтерпретація може змінитися в залежності від інших особливостей 

письма (іншими словами, ніяка окрема особливість почерку не може виразно 

характеризувати автора листа, якщо тільки вона не підтверджена іншими ознаками). 

Сучасна професійна графологія приймає саме цю теорію [5, c. 42-43]. 

Наприкінці XIX і на початку XX ст. в історії розвитку графології настає період, названий 

пізніше класичним. Він пов’язаний із діяльністю німецьких графологів В. Лангенбруха, Г. 

Буссе, В. Прайера, Г. Майера та особливо Л. Клагеса. Так, В. Лангенбрухом в основу 

тлумачення ознак покладено так званий «компас» почерку, в якому певний напрям рухів у 

почерку зв’язується з конкретними рисами характеру. Так, рядок що піднімається, на його 

думку, означає душевний підйом, який опускається – занепад духу; великий розгін – 

показник марнотратства, малий – жадібності. Починаючи з В. Лангенбруха, графологи 

стали усвідомлювати необхідність ймовірнісної оцінки ознак почерку [6, c. 93-95]. Основи 

так званої судової графології з 1899 р. розробляв Г. Буссе. Згідно з його дослідженнями, 

судова графологія займається встановленням виконавця рукопису та робить власний 

внесок в отримання даних про характер підсудних, позивачів і свідків.  

У цей же час питаннями графології зацікавилися представники природничих наук. 

Біолог В. Прайер вивчав питання фізіології, психології та патології листів, експериментував 

над листами під гіпнозом. Він вселяв людині, яка знаходиться під гіпнозом, що вона хитра, 

потайна й у той же час змушував її писати під диктовку. В результаті почерки в кожному 

випадку виходили різні, не схожі на почерк певної особи в звичайному для неї стані та 

містили ознаки, що інтерпретуються графологами як ознаки скритності, хитрості та ін.  

У той же час у Німеччині В. Прайер, професор університету в Берліні, вивчав схожість 

зразків тексту, написаного однією людиною, але по-різному: руками, ротом, ногою тощо. У 

ході експерименту з’ясувалося, що у всіх згаданих випадках наявними були основні 

характеристики особистості незалежно від того, яким способом текстовий фрагмент 

виконувався [7, c. 62-65]. 

У кінці ХІХ ст. з’являються дослідження члена німецького Центру графологічних 

досліджень доктора Людвіга Клагеса, який також робить висновок про те, що правильний та 

достовірний результат у процесі вивчення ознак почерку можна отримати тільки під час 

звернення уваги не на одну-дві окремі ознаки, а на поєднання їх комплексу. Пізніше до 

таких висновків дійшов у своїх наукових розробках російський учений В. Берлов. 

У XX ст. інтерес до графології зростає, і багато вчених пропонують широкому загалу на 

цю тему цікаві роботи. Серед них такі відомі особистості, як Д. Ентоні, У. Соннеманн, Н. 

Олянова, Ф. Клейн, А. Мендель, Т. Левінсон та І. Маркус [8, c. 116]. 

Отже, в графології зроблено спроби пов’язати почерк із деякими психічними 

відхиленнями особи, яка пише. Ці прагнення набагато випереджали наукове обґрунтування 

подібного зв’язку, перетворюючи графологію в техніку тлумачення психічних особливостей 

лише за почерком, надзвичайно довільну та суб’єктивну.  

Отже, графологія – це галузь знань, що вивчає характер людини за її почерком. Це 

визначення носить умовний характер та відображає сучасний стан графологічної науки. 
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Актуальність даної роботи пов’язана з тим, що на теперішній час, коли Україна обрала 

шлях інтеграції у європейське співтовариство, ребром постало питання – «Що необхідно 

для того, щоб не пасти задніх, та стати конкурентоздатними на європейському та світовому 

ринках?». Однією з найвідсталіших галузей, якщо брати темпи розвитку технологій, 

стандартизації та уніфікації, прийнято вважати архітектурно-будівельну. Темою даної 

роботи є необхідність вирішення проблеми фактору неузгодженості між українськими та 

світовими стандартами у архітектурно-будівельній галузі. Методом, що допоможе нам 

вирішити дану проблему став варіант створення англо-українського та українсько-

англійського електронного, навчального словника архітектурно-будівельних термінів для 

студентів вищих навчальних закладів, майбутніх архітекторів, інженерів будівельників та 

містобудівників. 

Факт відсталості українських технологій та стандартів від технологій і стандартів 

сучасного, розвиненого світу є основною проблемою нашого подальшого розвитку у галузі 

будівництва. Необхідно вирішити питання досягнення рівня конкурентоздатності. Для цього 

необхідно узгодити українські стандарти з сучасними стандартами розвинених країн. 

Ринкові та партнерські відносини між країнами набирають оберти, та щоб підвищити градус 

розуміння між ними, необхідні чіткі засоби порозуміння. Одним із таких засобів, що сприяє 

більш швидкій та продуктивній співпраці країн, прийнято вважати мову. Для того, щоб 

фахівці з різних країн мали змогу продуктивно співпрацювати один з одним, розуміння 
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понять та термінів повинні бути узгоджені. Узгодженість понять та термінів різних мов і є 

головним ключем порозуміння та співпраці.  

Одним із шляхів досягнення узгодженості між різними мовами є створення 

термінологічних словників, що перекладені на мови, які є рідними для сторін, що 

взаємодіють. Для більш швидкого пошуку необхідних термінів виникає потреба у створенні 

програмного засобу, що дає змогу фахівцям знаходити необхідну інформацію за лічені 

хвилини. 

Значення термінів та понять, як для однієї так і для іншої сторони, повинні бути 

однаковими або максимально наближеними. Це досягається використанням синтагматики, 

семантики, декомпресії та ін. 

Переклад архітектурно-будівельних термінів і понять з української на англійську мову 

та навпаки викликає труднощі. Іноді неможливо зробити точний переклад оригінального 

тексту.  

Ступінь відповідності текстів – оригінального та перекладного, які в ідеалі мають бути 

тотожними, але на практиці цього майже не досягається. Як адекватність, так і 

еквівалентність перекладу ніколи не бувають повними. І це не обов’язково звуження 

синтагматики чи семантики тексту перекладу, але інколи й розширення, тобто декомпресія. 

Перекладаючи оригінальні архітектурно-будівельні терміни надзвичайно важливо 

відтворити прагматичний аспект першоджерела. Дуже часто архітектурно-будівельні 

терміни в оригіналі стислі але мають великий змістовий вміст. Тому у перекладах часто 

спостерігається значне збільшення або зменшення кількості лексичних та граматичних 

трансформацій. У більшості випадків декомпресія є цілком виправданим кроком 

перекладача, завданням якого є відтворення форми та змісту оригінальними засобами 

рідної мови. 

Одним із механізмів створення терміносистем є побудова терміну.  

У процесі формування терміносистем все частіше використовується когнітивний підхід. 

У межах когнітивного підходу відбуваються як концептуальний так фреймовий аналізи 

термінів. Останній є головним елементом у побудові концептуальної моделі певної 

терміносистеми. 

У процесі побудови фреймових схем розкриваються додаткові важливі значення 

термінів. Виявлення концептуально-мовної структури термінів є головним етапом побудови 

будь якої галузевої терміносистеми. Так вирізняються концепти, що є основними для 

терміносистеми. На основі цих концептів вибудовується фреймова схема, яка враховує 

майже всю сукупність елементів з яких складається терміносистема. До складу фреймової 

системи входить: демонстрація термінів, що входить в її склад і виявлення основних 

існуючих між ними функціональних зв’язків. Опорні концепти в свою чергу є складно-

структурованими фреймами мікротерміносистем, які також можуть бути описані за 

допомогою фреймових систем. 

На основі таких словників і підручників як: «Термінологічний словник-довідник з 

будівництва та архітектури» автори: Р.А. Шмиг, В.М. Боярчук; «ENGLISH-RUSSIAN 

DICTIONARY OF CONSTRUCTION» автори: С.Н. КОРЧЕМКИН, С.К. КАШКИН; 

«DICTIONARY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION» author: Alan Jay 

Christensen; «DICTIONARY OF ARCHITECTURE & CONSTRUCTION» author: Cyril M. Harris; 

«Dictionary of Architecture and Building Construction» authors: Nikolas Davies and Erkki 

Jokiniemi; «A VISUAL DICTIONARY OF ARCH ITECTURE» author: FRANCIS D.K. CHING, 

електронних словників: «Англо-русский словарь строительных терминов» Академик; 

Multilex; REWORD; Google; враховуючі поради архітекторів, викладачів, докторів технічних 
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наук з кафедри «Архітектури та містобудування» Криворізького національного університету 

був побудований фрейм концептуально-релевантних термінів. 

Базою побудови фрейму до англо-українського та українсько-англійського 

електронного, навчального словника архітектурно-будівельних термінів для студентів 

вищих навчальних закладів слугували двісті п’ятдесят найнеобхідніших, з точки зору 

спеціалістів, архітектурно-будівельних термінів. Даний словник є відкритим і може 

поповнюватись. 
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Суспільству на сучасному етапі розвитку необхідно швидко обробляти великий потік 

інформації, тому все більш актуальним стає питання використання комп'ютера, як робочого 
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інструменту. Застосування прикладного програмного забезпечення суттєво розширює 

професійні можливості людини у будь-якій сфері діяльності, у тому числі будівельній галузі. 

Розробка прикладного програмного забезпечення англо-українського та українсько-

англійського електронного, навчального словника архітектурно-будівельних термінів для 

студентів вищих навчальних закладів проводилась на базі об'єктно-орієнтованої мови 

програмування систем управління реляційними базами даних - Microsoft Visual FoxPro.  

Головне завдання даної програми – формування уявлення про об'єкт шляхом пошуку 

інформації в базі даних. Пошук термінів реалізовано двома мовами (українською та 

англійською). Для більш чіткого розуміння поняття, база даних програми містить в собі не 

лише означення та його переклад, а й фото, креслення та гіперпосилання на літературу де 

терміни були узяті та перекладені.  

Розробка англо-українського та українсько-англійського електронного, навчального 

словника архітектурно-будівельних термінів для студентів вищих навчальних закладів і є 

вирішенням питання досягнення порозуміння з більш розвиненим світом у плані 

архітектурно-будівельної діяльності і закладення доброї основи на шляху розбудови 

України.  

Фрейм до англо-українського та українсько-англійського електронного, навчального 

словника архітектурно-будівельних термінів для студентів вищих навчальних закладів 

Список використаної літератури: 
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2. Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / Р.А. Шмиг, В.М. 

Боярчук, І.М. Добрянський, В.М. Барабаш; за заг. ред. Р.А. Шмига. – Львів, 2011. – 222 с. 

3. Корчемкин С.Н., Кашкин С.К., Курбатов С.В. Англо-русский строительный словарь. Ок. 

55000 терминов. М.: Рус. яз. 1995. — 672 с. 

 
 
 
УДК 81’234 

НЕЙРОЛІНҐВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ  

ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

Крива Уляна Романівна, 

студентка  

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

Нейролінґвістичне програмування (НЛП) – це водночас процес моделювання, 

комунікативна технологія та форма психотерапії. НЛП спрямоване на дослідження 

людської поведінки. Методики НЛП дають змогу змінювати світобачення індивіда та 

підвищувати рівень ефективності його комунікації. Як зазначає О. Селіванова, НЛП — це 

«міжгалузевий напрям дослідження оптимізації комунікативних процесів і комунікативного 

впливу, об’єктом якого є поведінкові механізми особистості, що на підставі певних 

когнітивних стратегій, моделей, умінь і навичок реалізують позитивні програми ефективного 

проведення дискурсу й управління ним» [1, с. 412]. НЛП сформувалось у 70-х роках ХХ ст. 

Його засновники — Р. Бендлер, студент Каліфорнійського університету, та Д. Ґриндер, 

професор лінґвістики Каліфорнійського університету. На становлення НЛП та формування 

його основних постулатів, як зазначає сам Р. Бендлер, відчутний вплив мала 

трансформаційна граматика Н. Хомського [2, с. 27-34] та  концепція «подвійного зв’язку» в 

теорії шизофренії Ґ. Бейтсона [3, с. 33-43]. НЛП як форма психотерапії первинно 



 

 

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2016: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ XІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

  
 

81 

базувалося на техніках та прийомах таких психотерапевтів, як М. Ериксон, В. Сатир та Ф. 

Перлз [1, с. 413]. 

За Д. Ґриндером, НЛП — це процес опрацювання індивідом реального світу, тобто його 

програмування, що відбувається на двох етапах: 1) перетворення зовнішніх сигналів, 

отриманих через сенсорні системи людини, нервовою системою; 2) їхнє лінґвістичне 

представлення [4, с. 13-16; 21-22]. Результат цього процесу називають «моделлю». Як 

зазначають Д. Ґриндер та Р. Бендлер, модель кожної особи є унікальною та несхожою на 

моделі інших [2, с. 12]. У процесі моделювання значна частина сигналів залишається 

неопрацьованою через нейрофізіологічні, соціально-лінґвістичні та індивідуальні 

обмеження [2, с. 8-13]. Отже, об’єкт вивчення НЛП – суб’єктивний досвід індивіда та його 

відповідність із «об’єктивною реальністю» [5]. Те, як індивід за допомогою мовної 

дискретизації представляє свою модель (свій досвід), Р. Бендлер та Д. Ґриндер називають 

метамоделлю [2, с. 24, 3, с. 3-7]. Крім цього, засновники НЛП говорять про наявність у 

людини провідної репрезентативної системи, яку можна виявити, дослідивши, які 

предикати вона найчастіше використовує у своєму мовленні [3, с. 8-9]. Залежно від того, 

яка репрезентативна система є провідною, в НЛП виділяють такі типи людей: кінестетики, 

логіки, аудіали та візуали [1, с. 413]. 

У середині 80-х років ХХ ст. Д. Ґриндер запроваджує поняття «нового коду» у НЛП. 

Деякі аспекти його формування належать також Дж. Делозьє. Основним поштовхом до 

створення нового коду НЛП Д. Ґриндер уважає відсутність практики самозастосування 

патернів НЛП [4, с. 155]. У новому коді (НЛП проектуванні) патерни він називає 

«форматами» [4, с. 41]. Нагадаємо, що патерн в НЛП – це частково чи повністю 

впорядкована послідовність висловів або дій, спрямована на досягнення ефективного 

результату у процесі моделювання [4, с. 40-41]. Отже, в основі ідеї нового коду НЛП – 

самомоделювання, тобто здатність індивіда змінювати свою поведінку до бажаної 

самостійно, без участі спеціаліста, який був обов’язковим для класичного коду. Д. Ґриндер 

вводить нове поняття «високопродуктивного стану», досягти якого індивід може завдяки 

іграм нового коду [4, с. 155-158]. Високопродуктивний стан – це стан «незнання», коли всі 

процеси індивід сприймає лише на підсвідомому рівні, а тому реакції на них, тобто форми 

своєї поведінки, також виробляє несвідомо [4, с. 158-160]. Д. Ґриндер критикує практиків, які 

за класичного коду НЛП вимагали від індивіда свідомо обирати бажану форму поведінки, та 

розцінює це як перенесення відповідальності за такі рішення на найменш компетентну у 

цьому питанні свідомість клієнта [4, с. 144-145]. Ще однією характерною рисою нового коду 

є те, що Д. Ґриндер диференціює такі поняття, як НЛП моделювання, тобто центральне 

ядро НЛП, та НЛП проектування, тобто практичне застосування патернів (форматів) НЛП 

[3]. 

У 1997 році М. Голл разом із Б. Боденгамером створюють новий напрям – 

нейросемантику як синтез НЛП та загальної семантики. В основі нейросемантики – модель 

метастанів (the Meta-States Model) [6]. Метастан – це «стан над станом», тобто роздуми 

особи про якісь її попередні почуття, що можуть викликати почуття щодо попередніх станів 

[7]. Таким чином, нейросемантика, на відміну від НЛП, яке розглядає мислення як процес 

лінійний, трактує його як процес циклічний [6]. Як і в НЛП, у нейросемантиці застосовують 

багато методик та прийомів з інших галузей, як, наприклад, комп’ютерних наук, кібернетики, 

нейробіології тощо. 

Отже, розвиток НЛП є надзвичайно динамічним процесом. Якщо спочатку технології 

НЛП застосовували лише вузькі спеціалісти, то зараз напрям набув популярності у 

різноманітних сферах, де комунікація відіграє провідну роль (політиці, менеджменті, освіті 

тощо). У багатьох країнах (США, Канаді, Австралії, Німеччині, Швеції, Данії, Росії) створено 
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центри, де фахівці навчають технологій НЛП та допомагають опановувати практику їхнього 

застосування. 
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Статтю присвячено з’ясуванню основних мовних засобів маніпуляції у сучасній 

українській телевізійній рекламі. 

Реклама є специфічним феноменом сучасності, що має  першочергове завдання – 

спонукати людину до виконання конкретної діяльності. Як елементу суспільної комунікації 

їй властива прагматична функція, яка полягає у тому, щоб у результаті передачі інформації 

здійснити вплив на адресата рекламного повідомлення, досягти бажаного комунікативного 

ефекту. [1, с. 119] Для досягнення цієї мети реклама використовує найрізноманітніші 

засоби маніпулювання свідомістю споживача, найпотужнішими з яких є мовні засоби. 

Аналіз мовних засобів маніпулювання здійснюється на матеріалі сучасної української 

телевізійної реклами. 

Мета статті – дослідження основних засобів мовного маніпулювання сучасної 

української телевізійної реклами. 

Створення ефективного, впливового рекламного тексту, який викликає зацікавлення 

споживача і збуджує в нього бажання придбати рекламовану річ, потребує точного відбору і 

вдалого поєднання мовленнєвих засобів. Джерелом збагачення, урізноманітнення, 

увиразнення мовлення реклами є низка лексико-стилістичних засобів: синонімів, антонімів, 

омонімів, емоційно-оцінної та імперативної лексики та образних засобів мови. 

Синоніми у сучасній українській рекламі виконують функцію урізноманітнення 

повідомлення, зумовлену прагненням уникнути повторень. Нанизування синонімічних 

властивостей дає змогу посилити зацікавлення читача. [1, с. 119] Наприклад: «Уролесан 

завдяки комбінації природних компонентів зменшує запалення, тамує біль», або: «Хілак 
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Фотре сприяє відновленню нормальної мікрофлори кишківника та допомагає позбутися 

неприємних симптомів дисбактеріозу».  

Широке використання синонімів підпорядковується основній меті – надати викладові 

найбільшої точності, виразності, простоти, оскільки це забезпечує зрозумілість тексту, 

робить текст доступним для великого кола читачів. [4, с. 102] Синонімічні конструкції 

зустрічаються у 38% від усієї кількості відібраного матеріалу. 

Активно функціонують у мовленні реклами антоніми, кількість яких складає 18%. 

Основним критерієм антонімічності слів є протилежність їх значень. Велику групу у рекламі 

становлять антоніми, які виражають градаційну протилежність у межах однієї фрази: «Від 

важкості до легкості. Панкреазим», «Просто брати – легко повертати. Кредити від 

банку Михайлівський».  

Широко представленим засобом мовної маніпуляції у сучасній українській телевізійній 

рекламі є емоційно-оцінна лексика, її кількість складає 47%. Для аргументації через 

апеляцію до почуттів використовується лексика, що виражає позитивну оцінку: «Мої 

найдорожчі чоловіки люблять дивувати мене чимось особливим. Квітами. Соусами 

«Торчин». До мяса – духмяний «Сацебелі». Креветки смакують з ніжним «Тартар». А смак 

курочки підкреслює пікантний «Папрік». 

Ефективним засобом мовним засобом маніпуляції свідомістю споживача виступає 

дієслово. Переважну більшість становлять дієслова у наказовому способі, які 

репрезентовані: 

1) формою другої особи майбутнього часу: «Скажи стоп сухому та вологому кашлю з 

сиропом «Гербіон!»; 

2) формою другої особи множини майбутнього часу: «Спілкуйтеся без кордонів. 

Зустрічайте Європу з «Vodaphone»; 

3) формами другої особи однини теперішнього часу: «Наздоганяй свої призи від АВК. 

Купуй коробки цукерок АВК надсилай штрих-коди та вигравай автомобіль, ноутбук та інші 

призи. АВК – якість гарантовано».  

В цілому велика кількість дієслів у рекламному тексті доцільна у разі необхідності 

створення атмосфери динаміки, рішучості, дії. [3, с. 280] У сучасній українській телевізійній 

рекламі відсоток використання імперативної лексики становить 66%.  

З метою маніпуляції свідомістю реципієнта у текстах сучасної української телевізійної 

реклами використовуються запозичення та термінологічна лексика, кількість якої становить 

19%. Наприклад: «Фурацилін – антисептичний засіб, активний проти різних видів 

бактерій», або: «Купуй ноутбук Lenovo B5030 з екраном 15 дюймів та процесором Intel за 

перевіреною ціною. Фокстрот». Вживання запозичених слів та термінів створює ефект 

наукової обґрунтованості інформації. 

Постійним джерелом оновлення та збагачення мовлення реклами є вдало використані 

образні засоби. Яскраві, емоційно забарвлені мовні одиниці підсилюють виразність 

рекламного образу. 

Важливим елементом впливу на реципієнта у сучасній телерекламі виступає 

метафора: «Kinder Сюрприз завжди дарує радість», «ЗвениГора – майстерність, що 

приходить з часом». У процесі сприйняття метафори відбувається своєрідний запуск 

необхідних асоціацій, аудиторія втягується безпосередньо в співпереживання ситуації або 

у переживання емоції, що виникла під час перегляду рекламного ролика. Метафора як 

особливий засіб маніпулювання свідомістю споживача функціонує у 28% українських 

рекламних роликів. 

Прагнучи підкреслити особливості рекламованого товару чи послуги, їхню винятковість, 

застосовують гіперболу. Гіпербола у сучасній українській телерекламі представлена як: 
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1) перебільшення кількісних характеристик рекламованого товару: «Вісім із десяти 

жінок обирають Dove», «Fructis – до 100% гладеньке та слухняне волосся»;  

2) перебільшення якісних характеристик рекламованого товару: «ПриватБанк – 

найвигідніші умови серед усіх великих банків», «Модна каста. Коли ми разом, то все 

дешевше!». 

Гіпербола зустрічається у 36% рекламних роликів. 

Аналіз лексичного складу сучасної української телевізійної реклами показав, що у цілях 

масової маніпуляції свідомістю потенційного споживача рекламісти послуговуються такими 

мовними засобами, як синонімія та антонімія, запозичення. Провідні позиції займають мовні 

засоби, що апелюють до почуттів людини та спрямовані на створення певного емоційного 

стану в читачів (метафора, гіпербола, емоційно-оцінні лексеми, форми імперативу), що 

дозволяє рекламним гаслам швидко та ефективно впливати на масову аудиторію. 
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Словник є одним із засобів накопичення результатів пізнавальної діяльності людства, 

показником культури народу. 

Словник – довідкова книга, яка містить зібрання слів (чи морфем, словосполучень, 

ідіом і т.д.), розташованих за визначеним принципом, і яка дає відомості про їхні значення, 

вживання, походження, переклад  іншою мову і т.п. (лінгвістичні словники) чи інформацію 

про поняття і предмети, що ними позначаються, про діячів у яких-небудь областях науки, 

культури й ін. [7, с. 612].  

Словники прийнято поділяти на два типи: енциклопедичні і лінгвістичні. Енциклопедичні 

(від грец. enkyklios paideia – навчання по всьому колу знань) словники містять 

екстралінгвістичну інформацію про описувані мовні одиниці; ці словники містять відомості 

про наукові поняття, терміни, історичні події, персоналії, географії і т.п. [1, с. 201]. 

Первинна функція словника полягає в описі значень слів, причому словарні описи, або 

тлумачення, повинні бути ясними і зрозумілими, по можливості без використання в них 

таких слів, які менш уживані і менш зрозумілі, ніж саме тлумачне слово. Зазвичай спочатку 

тлумачаться більш загальновживані значення, а за ними йдуть більш рідкісні. Оскільки 
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конкретне значення слова часто залежить від контексту, в більш докладних словниках 

наводяться приклади вживання слів у різних контекстах. 

Призначення словника зумовлює певні особливості його укладання. Так, при розробці 

тлумачного словника слід враховувати, що тлумачний словник повинен, перш за все, 

служити довідковим посібником у конкретній галузі, відображати систему її понять та 

містити всі терміни, необхідні для наукової і практичної роботи фахівців. Він повинен 

відобразити в термінах нові поняття, які виникають у зв'язку з останніми досягненнями 

науки і техніки та дати визначення цим поняттям, що дозволить фахівцям правильно 

використовувати терміни, що позначають нові поняття. 

Лінгвістичні словники у свою чергу підрозділяються на два типи: двомовні (рідше 

багатомовні), тобто перекладні, котрими ми користуємося при вивченні іноземної мови, у 

роботі з іншомовним текстом (українсько-англійський словник, польсько-український 

словник і т.п.), і одномовні [2, с. 14].  

Двомовні чи багатомовні - це перекладні словники. У них подано переклад слів з однієї 

мови на іншу. До найповніших двомовних (їх переважна більшість) належать: "Російсько-

український словник" у 3-ох томах (1968), в якому перекладено українською мовою близько 

120 тисяч російських слів; "Українсько-російський словник" у 6-ти томах; "Українсько-

російський словник" (Уклад.: Г. П. Іжакевич та інші, 1999); "Російсько-український словник" 

Д. І. Ганича, I. С. Олійника (1976, для потреб середньої школи); "Польсько-український 

словник" за ред. Л. Л. Гумецької (1958,1960); "Українсько-англійський словник" 

Ю. С. Жлуктенка, 2-е вид. (1987) та інші. 

Основним типом лінгвістичних словників є одномовні, в яких у певному аспекті 

розкриваються особливості слів. Вони поділяються на окремі різновиди словників: 

тлумачні, орфоепічні, орфографічні, етимологічні, історичні, словники іншомовних слів, 

термінологічні, фразеологічні, частотні, інверсійні, словники мови окремих письменників, 

словники конкретних лексичних груп (антонімів, синонімів, паронімів, омонімів, перифраз), 

словотвірні, морфемні тощо [2, с. 14-16]. 

Отже, в основі побудови словників лежить одна спільна диференційна ознака, 

пов’язана зі структурними особливостями та функціями:  

а) співвідношення лівої та правої частин словника;  

б) спосіб розміщення, склад та характер відбору реєстрового словнико-вого ряду;  

в) об’єкт відображення;  

г) відображення історичних процесів;  

д) мета і призначення словника.  

Лінгвокраїнознавчий словник є одним із важливих типів навчальних лексикографічних 

праць, його  мета – подати різні тематичні групи національно  значущих лексичних одиниць 

мови, ознайомити чужоземців з найвагомішими національними реаліями, позначеними 

власними назвами. У такому словнику семантизують лексику, що відображає історію, спосіб 

життя, традиції та звичаї народу, мову якого вивчають чужоземці. Адже відомо, що чужинці 

найчастіше мають труднощі з адекватним сприйняттям національно-специфічних образних 

засобів мови, що репрезентують самобутню культуру народу. Основним завданням 

лінгвокраїнознавчого словника є ефективне використання лексики як одного із засобів 

донесення інформації, допомога чужоземцям правильно розуміти й використовувати 

безеквівалентну та фонову лексику. В українській лексикографії ці завдання частково 

виконують словники – «Знаки української етнокультури: Словник-довідник» 

В. Жайворонка [3] «Шкільний словник з українознавства», О. Потапенка та В. Кузьменка [4] 

та «Україна в словах. Мовнокраїнознавчий словник-довідник» [5], який підготували 

викладачі Волинського державного університету імені Лесі Українки. Проте видання, у 
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якому було б комплексно описано власні назви в лінгвокраїнознавчому аспекті, в 

українському мовознавстві ще немає. Лексикографічні праці такого типу укладають 

переважно за тематичним принципом, тому реєстровими одиницями лінгвокраїнознавчого 

словника стали слова різних тематичних групп [6, с. 65]. 

До числа лексичних одиниць, що мають яскраво виявлену національно-культурну 

семантику, належать назви реалій  (визначення предметів та явищ, які є  характерними для  

однієї культури і відсутні у іншій), конототивна лексика (слова, що співпадають за основним 

значенням, та різняться за культурно-історичними асоціаціями) та фонова лексика 

(предмети та явища, які мають аналоги у культурі, що порівнюється, та розрізняються за 

якимись національними особливостями: функціонуванням, формою, призначенням 

предметів тощо). Крім цього величезний інтерес становлять також  фразеологізми, у яких 

відображаються національна своєрідність історії, культури, традиції життя народу-носія 

мови. Вибір одиниць з яскраво вираженою національно-культурною семантикою є задачею 

тих розділів лексикології та  фразеології, котрі виступають в якості лінгвістичної основи 

лінгвокраїнознавства і можуть бути названі країнознавчо-орієнтованою лексикою. 

Список використаної літератури: 

1. Бабенко Н.С. Лексикография и ее связь с языковым сознанием (размышления 

германиста) / Н.С. Бабенко // Общение. Языковое сознание. Межкультурная коммуникация. 

Сб.статей / Институт языкознания РАН. – Калуга: КГПУим. К. Э. Циолковского, 2005. – С. 

200-205. 

2. Барахоева Ж.М. Типы лексикографической информации в «Словаре лингвистических 

терминов». Специальность 10.02.01. – русский язык /Автореферат. канд. филол. наук. – 

Москва: Московский государственный областной университет, 2003. – 20 с. 

3. За статтею Ірини Процик: Жайворонок В. Знаки української  етнокультури: Словник-

довідник.  – К., 2006. – 703 с. 

4. За статтею Ірини Процик: Потапенко О., Кузьменко В. Шкільний словник з 

українознавства. – К., 1995. – 291 с. 

5. За статтею Ірини Процик: Україна в словах: Мовокраїнознавчий словник-довідник 

Упорядник і керівник  авторського колективу Н. Данилюк. – К., 2004. – 704 с. 

6. Мальцева Н. Б. Гиперонимические существительные в метаязыке словарных дефиниций 

//Словарь в современном мире. Материалы международной школы-семинара Иваново, 14-

16 сентября 1999. – Иваново: Издательский центр «Юнона», 2000. – С. 65-67. 

7. Новый энциклопедический словарь. – М.: БРБ, 2000. – 789 с. 

 
 
 
УДК 81’42 

КОМУНІКАТИВНІ ЦІЛІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

Луговой Олександр Ігорович, 

студент 

Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова 

 

Регуляція читацького, глядацького і слухацького сприйняття інформації є в наш час 

предметом дослідження багатьох наук. Способами мовного впливу творця мови на її 

реципієнта в останні роки активно займаються літературознавство і лінгвістика, зокрема 

лінгвістична прагматика, комунікативна стилістика і риторика, психологія та 

психолінгвістика. Останнім часом, зважаючи на оптимізацію спілкування в галузі суспільно-
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політичної діяльності, активно розвивається і нова спеціальна галузь знань – політична 

лінгвістика. 

Основним об’єктом дослідження цієї науки є політичний дискурс. Під дискурсом 

розуміють мовлення і його результат (текст), взяті в контексті прагматичної ситуації їх 

породження і сприйняття. У вузькому сенсі політичний дискурс обмежений лише тими 

жанрами, які належать до сфери політики, тобто урядовими обговореннями, 

парламентськими дебатами, партійними програмами, промовами політиків та ін. Широке 

розуміння передбачає характеристику політичного дискурсу як актуального використання 

мови в соціально-політичній сфері спілкування, а також сукупність дискурсивних практик, 

що ідентифікують учасників політичного дискурсу як таких або формують конкретну 

тематику політичної комунікації (Е.С. Шейгал, А.Н. Баранов та ін.) [1]. 

Громадське призначення політичного дискурсу полягає в тому, щоб нав’язати 

адресатам необхідність «політично правильних» дій та оцінок. Інакше кажучи, мета 

політичного дискурсу – не описати, а переконати, пробудивши в адресатові певні наміри, 

створити підґрунтя для переконання і спонукати до дії [2]. 

Також метою політичного дискурсу може бути створення або змінення думки адресатів 

щодо певного явища або особи. Руженцева Н.Б. виділяє систему засобів формування 

думки, оцінки, яку схематично можна представити в такий спосіб: 

1) інтенція автора, реалізована на практиці насамперед у виборі теми, комунікативної 

стратегії і відборі інформації про оцінюване явище або особу; 

2) суб'єктна організація висловлювання (образ автора, образ особи, котру звеличують 

або дискредитують, образ адресата і т.д.); 

3) досить стійка жанрова форма або така організація структури тексту, за допомогою 

якої оцінна інформація розташовується найбільш вигідним для формування думки 

способом; 

4) система аргументованих або необґрунтованих суджень і висновків щодо 

оцінюваного явища або особи; 

5) фонові відомості, які посилюють аргументацію; 

6) система мовних засобів (оціночна лексика, метафори і метафоричні вирази, 

прецедентні вислови, засоби графіки, словотвору і морфології, стилістичного синтаксису, 

міфологеми, ідеологеми і ін.), відбір яких допомагає організувати власне текст; 

7) пресупозиції адресата, які проявляються при відборі інформації, виборі конкретних 

мовних засобів і прийомів організації тексту, апеляціях до тієї чи іншої складової масової та 

національної свідомості [4]. 

Для політика важливо викликати довіру публіки, стати ближче до неї. З цією метою 

використовується такий засіб, як інтимізація. Інтимізація виражає емоційно-експресивний та 

інтелектуальний зміст тексту, що пов’язаний зі створенням ефекту спілкування, особистого 

контакту автора з читачем, з відтворенням невимушеної розмови, бесіди між ними. Метою 

цього мовного засобу є створення атмосфери, що сприяє формуванню таких почуттів, як 

співпереживання, співчуття і взаєморозуміння [3]. 
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Політична лінгвістика як один із нових напрямів прикладної лінгвістики сформувалась у 

90их рр. ХХ ст., про що свідчать масові публікації пов’язані з питаннями та проблемами 

політичної лінгвістики, хоча її витоки сягають ще античних часів.  

Проблемами політичної красномовності активно займались вже у Древній Греції та 

Римі, проте заміна античних демократій феодальними монархіями перервали цю традицію 

на багато століть [1]. 

Серед завдань прикладної лінгвістики є дослідження структури мови та її ролі у процесі 

комунікації, а також мовних проблем у різних сферах людської діяльності із застосуванням 

прикладних експериментальних методів. Завданнями політичної лінгвістики можна назвати 

дослідження політичної лексики, політичної комунікації у її діахронії та синхронії, політичних 

метафор та символів, теорії і практики політичної аргументації. Мова чи то в усній, чи в 

письмовій формі, є об’єктом прикладної та політичної лінгвістики, а завдання другої є 

тематично вужчими, таким чином в межах прикладної можна виокремити політичну 

лінгвістику. 

Зародження політичної лінгвістики як науки пов’язують в основному з трьома 

факторами: перший – це внутрішні потреби лінгвістичної теорії, яка в різні періоди історії 

лінгвістики зверталась до реальних сфер функціонування мовної системи, другий фактор – 

політологічні проблеми вивчення політичного мислення і його зв’язку з політичною 

поведінкою, тут виникає необхідність розробки методів аналізу політичних текстів для 

моніторингу різних тенденцій в сфері суспільної свідомості, і третім фактором є соціальне 

замовлення – спроби мислячої частини суспільства звільнити політичну комунікацію від 

маніпуляції політиків [2]. 

Сучасний етап розвитку політичної лінгвістики характеризується глобалізацією, 

розширенням сфери наукових інтересів шляхом включення до аналізу нових аспектів 

взаємодії мови, влади і суспільства. Якщо раніше політичну лінгвістику об’єднував лише 

матеріал дослідження (політична комунікація, «мова влади»), то сьогодні це процес 

становлення самостійного наукового напряму зі своїми традиціями і методиками та 

власними науковими школами (political linguistics, Politolinguistik) [1]. 

Російський лінгвіст А.Н. Баранов предметом політичної лінгвістики визначає політичний 

дискурс як сукупність дискурсивних практик, які ідентифікують учасників політичного 

дискурсу як таких або формують конкретну тематику політичної комунікації. Під 

«дискурсивною практикою» він розуміє тенденції у використанні близьких за функціями, 

альтернативних мовних засобів вираження певного смислу. Ці тенденції відображаються у 

частоті вживання відповідних феноменів фонетичного, морфологічного, синтаксичного і 

семантичного рівня [2]. 
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Становлення і поширення глобальної мережі Інтернет забезпечило можливість доступу 

до невичерпних ресурсів текстових даних, зокрема і до політичних текстів. Відповідно 

зросла потреба систематично та максимально об’єктивно досліджувати великі масиви 

документів та виявляти наміри авторів таких текстів, що не є вираженими експліцитно. Такі 

завдання виконує один з найпоширеніших методів аналізу текстової інформації – метод 

контент аналізу.  

Перші спроби використати технічні засоби для аналізу текстових документів пов’язані з 

іменем італійського священника Р. Бузи, який наприкінці 40-х років ХХ ст. розпочав роботу 

над створенням корпусу текстів Томи Аквінського і здійснив їх завершену лематизацію [3]. 

Контент-аналіз як сформований метод досліджень вивчення масових комунікацій 

спочатку був кількісно-орієнтованим. Вперше він був використаний Максом Вебером в 1910 

році для аналізу висвітлюваності пресою політичних акцій в Німеччині. Пізніше, в 1937 році 

метод контент-аналізу використали в США в дослідженні інавгураційних промов 

американських президентів, в рамках якого були вивчені найбільш загальні категорії, що 

відображають національні, історичні, фундаментальні і оціночні аспекти.  

Варто розглянути декілька репрезентативних визначень методу контент-аналізу. Один 

із засновників цього методу американський науковець в сфері  комунікації та мас-медіа 

Бернард.Берельсон описує його як метод дослідження для об’єктивного, систематичного та 

кількісного опису експліцитного змісту комунікації [4]. У визначенні Вернера Фрю 

наголошується, що контент-аналіз є емпіричним методом систематичного, інтерсуб’єктивно 

відтворюваного опису змістових і формальних ознак повідомлення [5]. Українські 

дослідники В. Іванов та Н. Костенко визначають контент-аналіз як: «якісно-кількісний метод 

вивчення документів, який характеризується об’єктивністю висновків і строгістю процедури 

та полягає у кількісній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів». А 

предметом цього методу, на їхню думку, можуть бути «як проблеми соціальної дійсності, 

котрі висловлюються чи навпаки приховуються у документах, так і внутрішні закономірності 

самого об'єкта дослідження.» [6, с.44] 

Типологія контент аналізу залежить від тієї мети, котру ставить перед собою дослідник 

і зумовлена нею. Контент-аналіз поділяють на кількісний аналіз, що характеризується більш 

формальним підходом, застосуванням статистичних методів, підрахунком частоти появи в 

тексті певних характеристик змісту, та якісний аналіз, який опираючись на здатність людини 

розуміти і інтерпретувати сенси, дозволяє робити висновки на основі наявності чи 

відсутності певної ознаки змісту.  

Під час використання контент-аналізу дослідники орієнтуються на квантитативні дані, 

на основі яких складаються висновки про якісні характеристики політичної комунікації. 

Основне завдання таких досліджень зводиться до виявлення зв'язку між соціально 

політичним життям суспільства і використанням політичної мови, пошуку закономірностей 

функціонування політичного дискурсу, зображених у статистичній формі [1]. 

Власне суть контент-аналізу полягає в тому, щоб за зовнішніми – кількісними – 

характеристиками тексту на рівні слів і словосполучень сформувати правдоподібне 

припущення про його план змісту і, як наслідок, зробити висновки про особливості 

мислення і свідомості автора тексту – його намірах, бажаннях, цінностях, орієнтаціях і т.д. 

Як і для будь-якого іншого методу існують фактори контролю його якості. Баранов виділяє 

такі фактори: надійності (стабільність, повторюваність та ретельність) і достовірності/ 

обґрунтованості. В теорії контент-аналізу значну увагу зосереджують на забезпеченні 

адекватності та точності проведення дослідження [2]. 

Висновки 
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З введенням комп’ютерів у суспільне життя відбулась автоматизація багатьох процесів, 

що значно спростило та мінімізувало час багатьох досліджень. Поява вдосконалених 

програм статистичної обробки текстових даних спричинили революцію у галузі якісних 

досліджень. Метод контент-аналізу увібрав в себе як кількісні, так і якісні параметри 

опрацювання текстової інформації. Широкого практичного застосування цей метод отримав 

і у політичній лінгвістиці, оскільки він дозволяє систематизувати текстовий матеріал та 

встановити семантичні зв'язки між його одиницями. 
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Зміни за час незалежності у житті українського народу по-новому поставили у 

фольклористичній науці питання про роль у духовному житті народу традиційного 

фольклору, зокрема у такому напрямі народознавчих студій, як локально-монографічне 

дослідження життя народу у всіх його сторонах — духовному та матеріальному. Під 

локально-монографічним дослідженням розуміють вичерпне фіксування за всіма 

правилами фольклористики та подальше дослідження репертуару деякої одиниці (міста, 

села, кутка, одного носія фольклору тощо) [1]. 

Таким чином при проведенні народознавчих студій лінгвіст-науковець має справу з 

фольклорними текстами, цитати з яких в подальшому будуть використані при аргументації 

тих чи інших висновків проведеного дослідження. 

З іншого боку, говорити на сьогоднішній день про проведення лінгвістичних досліджень 

без використання сучасних інформаційних технологій немає сенсу. Відповідно для 

лінгвістичних досліджень сьогодення характерне інтенсивне використання корпусів текстів, 

які є центральним об’єктом корпусної лінгвістики [2]. Тематиці корпусних досліджень 

присвячено численні публікації, серед яких монографії, наукові статті, підручники. У них 

подано історію становлення корпусної лінгвістики, пояснено чим є корпуси текстів, які вони 
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мають визначальні риси, їх класифікацію, методи та способи їхнього використання тощо [2-

4]. В цьому контексті актуальною є проблема автоматизації створення списку цитат з 

тексту, який досліджує науковець. 

Для її реалізації можна використати структурне роззначення тексту [3-4], яке 

використовують при створенні корпусів текстів. Ідея полягає в наступному. Якщо мати 

текст, у якому вставлені позначки дозволяють визначити місцезнаходження (сторінка, 

абзац, речення, тощо) вибраного для аналізу лінгвістичного об’єкта (слова, словосполуки і 

т. п.) і він відповідно теж виділений своїми позначками, то можна написати програму, 

наприклад мовою Python, яка формуватиме таблицю з двох колонок — лінгвістичний об’єкт, 

який аналізують та цитата, де він зустрічається. 

Відпрацювання такої технології розпочато на кафедрі прикладної лінгвістики 

Національного університету «Львівська політехніка». За об’єкт дослідження взято збірку 

«Народні пісні в записах Маркіяна Шашкевича» [5]. Для її структурної розмітки було 

розроблено таку систему позначок: 

 <dep> — початок розділу; якщо розділ вміщує підрозділи, використовується дане 

позначення: <dep#>, де # — порядковий номер підрозділу; якщо підрозділ в свою 

чергу поділяється на параграфи, то використовується таке позначення: <dep#a>, де 

# — порядковий номер підрозділу, а " a " — назва підрозділу. Для закриття розділу, 

підрозділу або параграфу використовується знак "/". Наприклад, </dep>. 

 <name> — використовується, щоб виділити назви розділу, підрозділу, параграфу 

або вірша. Для того щоб закрити назву розділу, підрозділу, параграфу або вірша 

застосовується знак "/". Наприклад, </name>. 

 <poem>…</poem> — виділяє межі вірша; щоб задати порядковий номер вірша, 

використовується знак "#", наприклад, <poem#>…</poem#>. 

 <text>…</text> — окреслює текстову частину вірша. Порядковий номер "#" — 

використовується, для того щоб розділити текстову частину на строфи, наприклад, 

<text#>…</text#> 

 <subtitle>…</subtitle> — виділяє вставки в вірші; якщо присутні кілька вставок, тоді 

використовується порядковий номер "#", наприклад, <subtitle#>…</subtitle#>. 

 <rem>…</rem> — виділення порядкового номера ремарки. 

 <remarca>…</remarca> — виділення всіх наявних в тексті ремарок. 

 <remtxt#>…</remtxt#> — виділення ремарки, де "#" — порядковий номер ремарки. 

 <txt>…</txt> — виділення власне тексту ремарки. 

<pg nr=#/> — вказує на номер сторінки в книжці, де "#" — власне номер сторінки. 
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Останнім часом посилюється тенденція до встановлення лінгвістичних параметрів 

художнього тексту в цілому та його складників, зв’язків і відношень зокрема. Про це 

свідчать роботи О. Ахманової, І. Гальперіна, А. Загнітка, І. Кочан, Ю. Маслова та ін. Увага 

до тексту як продукту культури, словесної творчості та мовленнєвої діяльності пояснюється 

спробою визначити основні закони семіотворення та побудувати універсальну модель його 

знакової структури (див. праці Ю. Лотмана, Ц. Тодорова, А. Уманець, Б. Успенського та ін.). 

Визнаючи, що згаданими дослідниками запропоновано доволі логічні підходи до 

моделювання текстового семіозису, проте їхня різноманітність зредуковує універсальність 

існуючих моделей, що й акцентує на необхідності здійснення аналізу та узагальнення 

теоретичних положень із цього питання. Відтак, актуальність порушеної проблематики 

зумовлюється двома факторами: по-перше, потребою у вирішенні дискусій щодо 

лінгвосеміотичного статусу тексту, по-друге, створення єдиної концепції для моделювання 

знакової тектоніки тексту.  

Мета статті – виявлення та лінгвістичний аналіз іконічних знаків, що функціонують у 

різнорідних синтаксичних структурах роману П. Куліша «Чорна рада». 

Відомим та доведеним є той факт, що неабияку роль у текстах художнього 

спрямування відіграють іконічні знаки, оскільки серед їхніх функцій створення наочного 

образу об’єктивно існуючої або вигаданої дійсності, зображення загальної атмосфери, 

відтворення підтексту твору та ідентифікація авторського стилю. Наведені функції цілком 

логічно випливають із дефініції поняття «ікона», що витлумачується як знак, що виражає 

відношення схожості між знаком та об’єктом. Цей знак відсилає до об’єкта, що він позначає 

лише завдяки властивим йому якостям, якими він володіє незалежно від того, існує такий 

об’єкт насправді чи ні. Якість, індивідуальне існування чи закон є іконою будь-чого за 

умови, що він подібний до цієї речі та використовується як її знак [3, с. 59]. До такої думки 

схиляється Ч. Пірс, а вслід за ним і Н. Андрейчук, О. Бразговська, О. Селіванова.  

У нашому дослідженні ми розглядаємо іконічний знак як на схожість або аналогію, що 

існує між знаком і образом об’єкта, що сформувався у свідомості людини в результаті її 

контактів із зовнішнім світом і репрезентується образними та діаграмними варіантами. 

Проте в межах художніх текстів, як показує огляд низки наукових праць із семіотики, 

найбільше іконічні знаки представлені на лексичному й синтаксичному рівнях. Беручи до 

уваги думки Р. Якобсона та Д. Болінджера про те, що іконічність у мові найбільш яскраво 

виявляється саме на синтаксичному рівні [5, с. 241], спробуємо виявити та дослідити цю 

закономірність у тексті роману «Чорна рада» П. Куліша. 

Зважаючи на те, що іконічний потенціал синтаксису виражається ергативними 

конструкціями, лінійним розміщенням слів [4, с. 111-126], синтаксичними фігурами: 

парцеляцією, асиндетоном, полісиндетоном, повторами, паралельними конструкціями [6, c. 

128-129]; еліптичними, номінативними реченнями; реченнями різної довжини, реченнями з 

однорідними дієсловами [2, c. 291]. Спробуємо визначити, в яких типах синтаксичних 

конструкцій найяскравіше виражені вищенаведені засоби репрезентації іконічності в тексті 

роману «Чорна рада» П. Куліша. 
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Один із критерієм класифікації речень є їхня структура, за чим розрізняються прості та 

складні речення (складносурядні: сполучникові / безсполучникові, елементарні / 

неелементарні, відкритої / закритої структури; складнопідрядні: розчленованої структури (з 

підрядними часу, причини, мети, місця, наслідку; допустові, порівняльні), нерозчленованої 

структури (з підрядним присубстантивно-атрибутивним, займенниково-співвідносні, 

з’ясувальні). 

В простих реченнях іконічність реалізується з метою вираження значення послідовності 

дії, її повторюваності, роблячи їх ускладненими: Петро скочив на землю і взяв од панотця 

коня [1, c. 21]; Петро нагнувсь із сідла і поціловавсь із Василем Невольником [1, c. 21]; 

Черевань доскочив собі незчисленного скарбу, та після війни й сів хутором коло Києва 

[1, c. 19]; Як почула ж се рада, то так і загула од радості [1, c. 24]; Зараз окрили Шрама 

шапками, військовими корогвами, дали йому до рук полковницькі клейноди, вдарили з 

гармат [1, c. 24]; Слухав його Шрам довго, а далі вийшов із-за дерева да й став 

навпроти Череваня [1, c. 25]; Да й обнявсь і поціловавсь із Шрамом [1, c. 26]; Почав 

гроші збирати, почав усякому годити, почав прохати уряду в гетьмана [1, c. 29]; 

Юрусь не зміг держатись на гетьманстві да пішов у ченці [1, c. 29]; Ляхи держались 

міцне за руки з недоляшками, гасили хутко полом'є і знов по-свойому обертали Україну 

[1, c. 22]; У нього здавна була охота до бджоли; так тепер певно вже пасічникує 

[1, c. 21]. Крім того, відсутність форми, що в семіотиці має назву нульового знака, 

виражається в еліптичних конструкціях, що є типом простого неповного речення: Замість 

ушул – рублена башта під гонтовим щитом [1, c. 20]; Е, да се в вас і бандура! [1, c. 25]; І 

бандура [1, c. 25]; Яким же, бгате, оце случаєм? [1, c. 26]; В мене, – каже, – одна дорога по 

всьому світу [1, c. 26]; А старшина ж із гетьманом на що? [1, c. 27]; Як нікого? А Сомко? 

[1, c. 27]; Чули,– каже Шрам [2, c. 28]; Іванця! – аж скрикнули всі у одно слово [1, c. 29]; 

Сила небесная! – закричав, ухопившись за голову, Шрам [1, c. 29]; Із божка! – каже Шрам 

[1, c. 33].  

Одиницями апеляції іконічність яскраво виражена також у простих реченнях, 

переважно односкладних: Бувай же здоров, панотче і пане полковнику! [1, c. 26]; Ну, 

нічого сказати, панотче! [1, c. 30]; Боже вас благослови, дітки мої! [1, c. 24]; Чолом вам, 

панове громадо! [1, c. 28];  А що нам, бгате, до Вкраїни? [1, c. 36]; Мистець, бгатику, їй-

богу, мистець! [1, c. 81];  А чом же не оддав би, бгате? [1, c. 36]; Ось подивись, дідусю, 

чи той се Шраменко, що переплив Случ під кулями? [1, c. 32]; – Ні, бгатику, не суєта! 

[1, c. 32]; Пане гетьмане, старого пса непристойно мішати в нашу компанію... [1, c. 28]; 

Як тобі здається, бгате Василю? [1, c. 28]; Та на добре діло, добродію, завсегда пора 

[1, c. 34]; Іродова душа! [1, c. 80]; Я не Литву, я вас би сік да рубав, бісові діти! [1, c. 44]; 

Не діждуть вони сього, невірнії душі! [1, c. 67]; Весело й тяжко згадувати нам тебе, 

старий паш діду Києве! [1, c. 41]; Моє ти коханнє! [1, c. 77]; Що ж ти, козаче, не 

нападаєш? [1, c. 81]; Проклята шкура! [1, c. 81]; О, неситая жадоба старшиновання! 

[1, c. 89]. 

Не меншою мірою іконічні знаки функціонують і в складних реченнях (скданосурядних, 

складнопідрядних та безсполучникових), виступаючи в них здебільшого засобами 

репрезентації збільшення тривалості й інтенсивності дії, імітації пауз: По гаю пішла луна, а 

в хуторі не озивавсь ніхто; да вже нескоро хтось за ворітьми почав кашляти [1, c. 20]; 

Шрам одвітовав, що на прощу до Києва, да й спитав сам у божого чоловіка [1, c. 26]; Чи 

молиться, чи божу службу служить, – одно в його на думці [1, c. 24]; Кидає пахар на полі 

плуг із волами, кидає пивовар казани в броварі, кидають шевці, кравці і ковалі свою 

роботу, батьки покидають маленьких дітей, сини – [пропущ. дієсл. покидають] 

немощних батьків і матірок [1, c. 23]; Оддалеки – так наче сама з собою розмовляла, а 
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тут і голос почав підтягувати до неї [1, c. 25]; Отаке як завелось міждо старшими 

головами, то й козаки пішли один против одного [1, c. 27]; Над щитом – гостроверхий 

гребінь із дубових паль, а округ хутора – годящий вал [1, c. 20]. 

Варто сказати, що одиницями апеляції у складних реченнях іконічність 

репрезентується рідко. Серед нечисленних прикладів: Ій-богу, бгате, коли б у мене не 

жінка та не дочка, то кинув би усяку суєту мирськую та й пішов до вас на Запорожжє! [1, 

c. 41]; Ходімо, бгате, в світлицю; нехай вони тут собі пораються [1, c. 32]; От як воно 

було, панове, коли хочете знати я сам там лучивсь, то й чув своїми ушима [1, c. 28]; 

Бачу й тебе, горда паніматко, чи так поглядатимеш звисока і тоді на нашого брата, 

як твій гетьман із сонцем на лобу проспить молоду не згірш од іншого гультая! [1, c. 76].  

Парентетичні вставки в складних реченнях також виступають засобом вираження 

іконічності: Бгатику, – каже (бо трохи картавив), – чи се ти сам, чи се твоя душа 

прилетіла послухати божого чоловіка? [1, c. 25]; От Іванець і собі до гурту – немовби 

гетьманський чура – да щось і блявкнув з просготи [1, c. 28]; Світлиця в Череваня була 

така ж, як і тепер буває в якого заможного козака (що ще то за луччих часів дід або 

батько збудовав) [1, c. 31]; Що се, Тарасе? – каже тоді Шрам господареві (а господар 

колись був у охочих козаках у Шрама сурмачем) [1, c. 42]; – Одумайся, бога ради, Тарасе! 

каже Шрам (уже йому докучило слухати п'яне верзяканнє) [1, c. 43]; – Коли усякому своє, – 

каже Тарас Сурмач (а пляшкою махає так, що аж горілка ллється) [1, c. 45]; «Сомко був 

воїн уроди, возраста і красоти зіло дивної» (пишуть у літописах) [1, c. 56]. 

Висновки. Отже, наведений фактаж дозволяє зробити висновок про те, що іконічність 

у межах простого речення найяскравіше репрезентує послідовність, повторюваність 

зображуваних подій, а також виражається одиницями апеляції, еліптичними конструкціями. 

Складне речення виступає контекстуальною умовою представлення імітації пауз, 

збільшення інтенсивності та тривалості дії, а також іконічності, презентованою одиницями 

апеляції, парентезою. Іконічність виступає важливим засобом створення вигаданої 

реальності та художніх образів у семіотичній моделі досліджуваного тексту.  
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Словники лінгвістичної термінології відрізняються від інших за своїм призначенням – 

частина з них розрахована на фахівців, частина спрямована на аудиторію, яка знаходиться 

на початковому етапі вивчення мовознавства або окремих його дисциплін, що впливає і на 

структуру словника, як, наприклад, у нашому навчальному термінологічному словнику, який 

розрахований на студентів спеціальності «прикладна лінгвістика», а тому основний 

принцип побудови словника – за розділами, тоді як усередині розділів застосовується 

звичний алфавітний принцип. Словник містить два розділи: 1) лінгвістичні терміни; 2) 

терміни інших галузей наук (історія англійської мови, лінгвокраїнознавство тощо). 

Кожен день в українській мові виникає велика кількість нових слів, інноваційних понять, 

які потребують нових найменувань і систематизації. Також, нові найменування виникають 

як назви нових аспектів уже давно відомих понять. Саме тому з’являється необхідність 

укладання словників та створення нових термінологічних словників, для більш детального 

вивчення мовних одиниць і термінів. 

При створенні термінологічного словника  виникає проблема у вирішені таких 

фундаментальних питань, як: що таке термін та терміносистема. Немає однозначного 

визначення на сьогоднішній день. Це питання було розглянуто багатьма дослідниками: Т.Р. 

Кияк, С. Лейман, Б.Н. Головін, І.А. Стернін, А.В. Лємов, А.С  Дьяков, З.Б. Куделько, 

Т.А. Журавлева. 

Завдання нашого навчального термінологічного словника: служити надійним, стислим і 

авторитетним джерелом та інструментом для студентів спеціальності «Прикладна 

лінгвістика», фахівців у даній галузі, а також спеціалістів суміжних наук, упорядкований 

предметний матеріал має містити визначення термінів з дисципліни «Комунікативна 

лінгвістика». Надійність такого словника забезпечується через максимально можливу 

представленість наявного термінологічного апарату, що існує на певному хронологічному 

зрізі (беремо до уваги реалістичність проекту створення повного словника термінів, 

зважаючи на вірогідність появи нових концепцій і відповідно включення нових термінів або 

ж модифікацію уже існуючих). Основне призначення словника полягає в як найповнішому 

описі сучасної метамови з включенням слів і словосполучень, які є в широкому науковому 

вжитку, що передбачає критичний підхід до відбору термінів та визначення реального 

функціонування термінів у складі термінів-словосполучень. Склад реєстру словника 

визначається потребою максимального представлення сучасної мовознавчої термінології 

необхідної для навчання студента спеціальності «Прикладна лінгвістика» [5: 23]. 

Відбираються базові терміни мовознавства, що стосуються дисципліни «Комунікативна 

лінгвістика», часткових наукових дисциплін, терміни новітніх наукових напрямів та 

дисциплін (соціолінгвістики, психолінгвістики, семіотики, корпусної лінгвістики, теорії 

перекладу та ін.). Комунікативна лінгвістика – галузь знань, яка динамічно розвивається, це 

розділ і водночас новий напрям сучасної науки про мову, предметом якої є процеси 

спілкування людей з використанням живої природної мови, а також з урахуванням усіх 

наявних складових комунікації (фізичних, фізіологічних, психологічних, соціальних, 

ситуативних та ін.) [1: 8]. Оскільки ця дисципліна тісно пов’язана з іншими галузями знань, 
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та наукових напрямів, створення навчального термінологічного словника стане в нагоді не 

тільки фахівцям та студентам спеціальності «Прикладна лінгвістика». 

Розташування термінів у розділах здійснюється згідно з алфавітним порядком. 

Переваги алфавітного розташування зазначає О. С. Герд: «алфавітний принцип давно і 

заслужено виправдав себе як найбільш зручний для користування спосіб розміщення слів в 

будь-якому словнику» (переклад мій. Є. Ш.) [3: 48]. Формат побудови нашого словника – 

алфавітний як у межах всього словника, так і статті, зважаючи на зручність пошуку терміна 

в усталеній послідовності його компонентів, тобто, якщо заголовний термін представлений 

словосполученням, то застосовується прямий порядок подачі його частин. 

Для зручності студенти зможуть користуватись пошуком термінів як за допомогою 

алфавітного покажчика, так і за розділами. За потреби знайти ширшу інформацію читач 

може легко знайти її, користуючись літературою, що зазначена до кожної словникової 

статті, де подані назви підручників, енциклопедій використаних при укладанні навчального 

термінологічного словника. 

Варто також звернути увагу на структуру словникової статті. Одне з важливих питань, 

яке стосується організації словникової статті, що б дозволило її певним чином 

формалізувати, є питання зон опису. Для термінологічного словника в структурі статті 

В. Я. Жалай пропонує виділяти такі зони: 

1) зона входу (початкової форми), де фіксуються український термін і його 

деривативний ряд; словотвірні, орфографічні варіанти та синоніми подаються в дужках 

після терміна. При наявності дублетів перевага надається тим, що мають найуживанішу 

сферу використання, а також достатній словотвірний потенціал; 

2) мовна зона (наголос, ім., прикм., синон.); 

3) зона характеристики мовної сфери або напряму чи школи (граматика, лексика, 

фонетика, теоретична граматика, соціолінгвістика, когнітивна лінгвістика, стилістика тощо); 

4) зона тлумачення, яка містить стислу дефініцію основного слова з можливою згадкою 

про час появи терміна; 

5) зона перекладу з відповідниками російською та англійською мовами. Крім цих 

основних, виділяються також необов’язкові, факультативні зони,  

6) зона сполучуваності з прикладами сполучуваності у складі інших термінів з їх 

перекладами; 

7) зона екземпліфікації. Зважаючи на вимогу стислості подачі, ілюстративний матеріал 

подається вибірково, коли є потреба унаочнити уживання терміна для спрощення 

розуміння; 

8) зона посилань, у тому числі перехресних, особливо коли йдеться про родо-видові 

відношення понять, а також, коли подаються контрарні терміни [5: 22] 

Отже, структура нашого словника характеризується тематичним та алфавітним 

порядком. Словникова стаття буде складатись із: 1) зони входу, 2) мовної зони, 3) зони 

характеристики мовної сфери або напряму лінгвістики, 4) зони тлумачення, 5) зона 

перекладу з відповідниками російською й англійською мовою та зона використаної 

літератури. 
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Створення електронних конкордансів є однією з найактуальніших проблем прикладної 

лінгвістики. Дослідники відзначають, що використання електронного конкордансу дозволяє 

пізнати з різних сторін функціональні властивості лексем як у синтагматичному так і в 

парадигматичному аспектах, а також допомагає правильно інтерпретувати мовну картину 

світу. Актуальність цієї проблеми зумовила появу значної кількості досліджень, у тому 

числі, присвячених: 1) вивченню ролі конкордансу в моделюванні художньої картини світу 

(Петрова Л. А.) [6]; 2) використанню конкордансу як інструменту аналізу мови необрядової 

лексики, художньої прози, фольклору, жанрової специфіки мови фольклору (Бобунова 

М. А.) [3], територіальної специфіки фольклорних і билинних текстів (Праведніков С. П.) [7]; 

3) застосування конкордансу в складі методу аналізу поетичного концепту (Воробей І. А.) 

[4]; 4) дослідженню ролі словника-конкордансу у вивченні поетичної мови (Атаманова Н. В.) 

[2]; 5) використанню програм-конкордансів у навчанні лінгвістів (Алексєєва М. І.) [1]; 6) 

розробці методів роботи над конкордансами (Добриніна К. С.) [5]; 7) технологіям складання 

конкордансів (Сівенкова Н. В. [8], Хроленко А. Т. [9]). 

Дослідники відзначають, що конкорданс володіє повнотою тезаурусного типу 

(словника, у якому максимально повно представлені слова з прикладами їх уживання в 

тексті), він є «нарізаним» корпусом, оскільки становить сукупність прикладів усіх уживань 

певного слова в корпусі текстів. Від списку словника конкорданс відрізняється наявністю 

морфологічної характеристики слововживань. У конкордансах морфологічний опис 

реалізується як лематизація, що дозволяє приписати кожній словоформі грамемну 

характеристику. Це, у свою чергу, дозволяє розрізнити омонімічні форми. Ураховуючи 

наявний досвід, ми обрали конкорданс інструментом для вивчення омонімічного потенціалу 

прислівників англійської мови [Там само].  

Завдання конкордансу полягає в тому, щоб відобразити всі можливі відмінності і 

особливості вживань, оскільки заздалегідь невідомо, які з них можуть виявитися 

значущими. У цьому відношенні конкорданси є базою для створення різного роду 

диференційних, у тому числі і тлумачних, словників [Там само]. Конкорданси 

використовуються для вирішення таких лінгвістичних завдань як порівняння різних уживань 

одного слова; аналіз ключових слів; аналіз частотності слів і словосполучень; дослідження 
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фраз і ідіом; пошук перекладу, наприклад, термінології; створення списків слів (що 

використовується при публікації) [5]. 

Вибір корпусів текстів як матеріалу для укладання конкордансу зумовлений 

необхідністю дослідження омонімічного потенціалу прислівників англійської мови, оскільки 

саме корпус текстів, як дослідницька база, допомагає найповніше виявити всі можливі 

відмінності і особливості слововживань слів; уточнити, завдяки аналізу ілюстративного 

матеріалу, тобто контекстів, лексичне оточення тієї чи іншої словоформи, не тільки її 

сполучуваність, але і в деяких випадках її значення; узагальнити матеріали джерел та 

розширити можливості використання даних досліджуваних текстів в наукових 

дослідженнях; перевірити поширення лексичних одиниць за документами різних текстів, 

враховуючи жанрове розмаїття [5]. 

У дослідженні використано матеріали таких дослідницьких корпусів англійської мови: 

Відкритий американський національний корпус (Open American National Corpus (OANC)), 

Британський національний корпус (British National Corpus (BNC)), Корпус сучасної 

англійської мови (Corpus of Contemporary American English (COCA)). На основі OANC було 

створено авторський конкорданс та досліджено омонімічний потенціал прислівників 

англійської мови. Ці корпуси було обрано тому, що вони мають якісну морфологічну 

розмітку. Особливу увагу в роботі було приділено Відкритому американському 

національному корпусу (OANC), оскільки в цьому корпусі відкрито доступ до файлів 

розмітки, що дозволило виявити особливості кодування прислівників англійської мови і 

створити конкорданс. 

Усього проаналізовано 100 найчастотніших прислівників за даними Корпусу сучасної 

англійської мови (COCA). На наступному етапі на матеріалі корпусу OANC було виявлено 2 

млн. 30 тисяч 504 колокації (оточення у корпусі текстів), що розподілилися наступним 

чином. Граматичний клас прислівників становив лише 393038 уживань, тобто 19,3% від 

загальної кількості 2 030 504 колокацій. Де, граматичні підкласи розподілилися так: RB 

(adverb) – 345595; RBR (comparative adverb) – 19636; RBS (superlative adverb) – 6836; RP 

(adverb which can also be a particle) – 20971. Решту вживань 81,7% (1 637 466 колокацій) 

становили омоніми до прислівників, що розподілилися за такими грамемами: CC 

(coordinating conjunction) – 4683; DT (determiner) – 358567; EX (existential there) – 24243; IN 

(preposition of subordinating conjunction) – 1068177; JJ (general adjective) – 26703; JJR 

(general comparative adjective) – 21340; JJS (adjective superlative) – 11745; NN (singular 

common noun) – 26400; NNP (singular common noun with word initial capital) – 3829; NNPS 

(plural common noun with word initial capital) – 31; NNS (plural common noun) – 2556; PDT 

(pre-determiner) – 6007; SYM (symbol) – 52; UH (interjection, or other isolate) – 1155; VB (base 

form of lexical verb) – 126; VBD (past tense of lexical verb) – 72; VBG (present participle of 

lexical verb / gerund) – 173; VBN (past participle of lexical verb) – 135; VBP (verb, non-3rd ps. 

singular present) – 22; VBZ (verb, 3rd ps. singular present) – 46; WDT (wh-determiner) – 40610; 

WRB (wh-adverb) – 40794. 

Отже, одержані результати дали можливість критично поглянути на проблему омонімії 

прислівників, та зробити висновки що конкорданс є ефективним інструментом дослідження 

цього явища. Перспективою подальших розвідок буде уточнення результатів за рахунок 

залучення більшої кількості морфологічно розмічених корпусів текстів. 
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Реклама стрімко ввірвалася в наше життя, вражаючи незвичайними ефектами, 

закликаючи привабливими пропозиціями, захоплюючи примарними сподіваннями [1,с. 52]. 

Ставши частиною нашого життєвого простору, реклама постійно поновлюється, 

пропонуючи споживачеві не тільки готові ідеї, але й готові персонажі, стереотипи, імідж, за 

зразками яких увесь цивілізований світ будує свою поведінку, тобто  відбувається 

інтернаціоналізація „нових” форм життєдіяльності людини. 

Реклама – це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в 

будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання 

прибутку [2, с. 35]. 

Реклама завжди звертається до людини, реклама впливає на її свідомість, на 

прийняття того або іншого рішення, тому без знання психології людини та засобів впливу 

на неї реклама не може бути ефективною. Основним засобом впливу реклами є мова. 

 Мова реклами постійно вимагає оновлення, оскільки виражальні засоби зношуються 

та, швидко поширюючись, починають відтворюватися механічно [3, с. 30–31]. У результаті 

стирається образність, а значить, знижується переконливість реклами. 
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Аналіз засобів образності рекламних текстів, у системі яких вагоме місце посідає 

метафора є метою пропонованої статті.  

Мова стає виразніше, якщо обігруються різні значення одного й того ж слова або 

виразу (багатозначність). Правда, специфіка реклами така, що слова вживаються, як 

правило, в основних значеннях, рідше – в переносних [2, с. 45]. Але іноді існування різних 

значень в одному тексті дозволяє активізувати мовну експресію шляхом зіставлення двох 

смислових планів – прямoгo та перенoснoгo: Блискуча репутація (у рекламі крему для 

взуття); Ветко. Свіжий погляд на фрукти; Мода змінюється – смак залишається. 

Цукерки Макро-С – подарунок зі смаком. 

Нерідко у рекламі використовують тропи, тобто обороти, в яких слово або вираз 

вживається у переносному значенні із метою досягнення більшої виразності, у рекламі вони 

використовуються для створення найбільш опуклого та зримого рекламного образу [4, 

с. 15]. 

Метафора у рекламному тексті є одним з образних засобів. Метафора у рекламі 

націлена на адекватне сприйняття інформації потенційним споживачем. За допомогою 

метафор можна подати суху та нецікаву інформацію у дуже вигідному світлі [5, с. 25–26]. 

Серед існуючих у рекламних текстах можна виділити такі типи метафор: 

а) так звані метафори організму. Зазвичай створюються на основі слів: „життя”, 

„здоров'я”. Ці метафори часто з'являються у рекламі косметики, парфумерії, ліків. 

Наприклад: Вдихніть життя у ваші ноги („Венитан-гель”), Аромат життя  (дезодорант 

8X4). А про „життєву силу”, заповнюючий шкіру після застосування крему, кажуть творці 

реклами і лабораторії „Garnier”. Реклама крему „Сінержі” у свій слоган: „СІНЕРЖІ. Щоб 

шкіра сяяла здоров'ям” теж містить таку метафору. Сюди ж можна віднести наступний 

слоган: Тепер у здоров'я два смаки: свіжа м'ята та лимон (зубна паста „Blend-a-med”); 

б) архітектурні метафори відносяться до ключових та будуються з використанням 

слів: „будинок”, „вікно”, „перебудова”, „фундамент”. Особливо в рекламі популярна 

метафора Вікно в Європу, Фундамент ваших нових перемог!; 

в) транспортні метафори пов'язані зі словами „шлях”, „кроки”, „рух”, „прагнення”. 

Даний вид вельми поширений у рекламі різних товарів та послуг. Наприклад: Ідеальний 

шлях до комфорту та відпочинку (кондиціонери фірми „Аттіс”); Шлях до нових 

можливостей Інтернет (процесор Pentium 3); Легкий шлях до краси! (косметика 

„Оріфлейм”); Ваш шлях до досконалості (прилади французької фірми „Жезанн”); Мюслі-

батончики Corny – ваш шлях до здорового способу життя!; Чоловічий шлях до успіху 

(журнал „Men's Fitness”); Прагнути до досконалості. Завжди. Цей слоган для реклами 

фітнес центру „Марк Аврелій” безпосередньо перекликається з широко відомим гаслом 

„Нескафе Голд” Прагнення до досконалості; 

г) досить часто зустрічаються такі транспортні метафори: „шлях до успіху”, „перший 

крок на шляху до багатства”, „рух до мети” та інші. Наприклад: Крок вперед в терапії 

болю (знеболювальний препарат „Раптен”); Один крок до мрії! („Мозаїка інтер'єру”); Крок 

до вічного двигуна (косметика для автомобілів „Chevron”); 

ґ) початково-кінцеві метафори. За допомогою слів „старт”, „фініш”, „увертюра”, 

„прелюдія”, „джерело”, „вершина” оціночно передають ідею початку, кінця, рідше середини 

будь-якого процесу. Наприклад: Золота середина на ринку стільникового зв'язку; 

Вершина парфумерного мистецтва (туалетна вода „Givenchy”); Сінержі з лабораторією 

Гарньє – нове джерело енергії для Вашої шкіри (крем „Сінержі”); Джерело здоров'я шкіри 

(косметика „Vichy”); Джерело натхнення (мобільні телефони „Siemens”); Джерело енергії 

для активної діяльності Бориса! (корм „KiteKat”); Золоте джерело смаку (вершкове масло 

„Вологодське”). 
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д) магічні метафори, що використовують слова „магія”, „казка”, „магія”, створюють 

відповідну атмосферу навколо пропонованого товару або послуги. Саме вони найбільш 

наближені до реалізації однією з головних функцій метафор: створення символічної 

реальності, при освоєнні якої людина нерідко може пережити те, чого вона ще з різних 

причин не відчувала у звичайному житті. Це немало сприяє упорядкування навколишнього 

предметного світу, а також служить цілям здійснення бажаних реципієнтом змін. 

Наприклад: Магія кольору (фарба „Londa”); Магія кави (кавоварка „De Longi”); Магія Lenor 

(реклама засобу для прання); Кришталева чистота – магія води BRITA (фільтри для 

води); Поговоримо про магії косметики Avon? (косметична фірма „Avon”). 

е) оціночні метафори. Зазвичай створюють ореол легкості, свіжості або, навпаки, 

міцності та витривалості навколо певного виду товару або послуги, виносячи при цьому хоч 

якусь оцінку (частіше позитивну) об'єкта, що рекламується. Наприклад:  Легкість, що 

випереджає час (взуття „La-Boutic”). 

є) метафори пов'язані з використанням яскравих, часто абстрактних іншомовних слів 

типу: „симфонія”, „феєрверк”, „гармонія”, „революція” та інших. Наприклад: Революція 

кольору для губ (помада „Ревлон”); Симфонія VIPLAST (вікна „VIPLAST”); Гармонія ціни і 

якості („МТС”); Гармонія життя (чай „Чайна долина”); Гармонія руху (олія „Castrol”). Під 

час роботи над рекламними текстами такого типу ми дійшли висновку, що з такими 

метафорами потрібно бути обережними: необхідно точно знати значення та лексичні 

можливості поєднання основного слова. Іноді гонитва за зовні красивим звучанням 

обертається появою незапланованих каламбурів, дотепів та навіть помилок. 

ж) аква-метафори. Пов'язані з використанням слів водної тематики:  „море”, „океан”, 

„крапля”, „водоспад” та інші. Наприклад: Ваша пристань в океані меблів! (меблі „Каліпсо”); 

Море блаженства для тебе! (гелі для душу „Fa” з морськими мінералами); На хвилі 

задоволення (напій „Кока-Кола”); Зелена хвиля свіжості для довгого дня і шаленої ночі 

(чоловічий дезодорант 8X4); Разом на хвилі успіху! (єдина мобільна система „Lifecell”). 

з) метафори, пов’язані з природними явищами. Використовують в якості основи для 

потенційного метафоричного висловлювання слова, що позначають явища природи: „дощ”, 

„вітер”, „ураган”, „вулкан” та інші. Наприклад: Він накриє тебе ураганом свіжості 

(рекламне звернення шампуню „Head&Shoulders”); Розбуди вулкан удачі! (гра „Лото 

Забава”); У животі ураган? Приймай „Еспумізан!” (лікарський препарат); Наш сонячний 

удар за цінами! (літні знижки в мережі магазинів „Ельдорадо”). 

и) масштабні метафори. Пов'язані зі словами „мир”, „всесвіт”, „планета”. Наприклад: 

Планета дитинства (компанія,  що виробляє товари для дітей); Ваш супутник у світі 

металу (ВАТ „Інпром”); Світ бажань, світ можливостей (соки і нектари J7); Пориньте у 

світ SPA (гель для душу „Palmolive Thermal SPA”); Світ світла і тепла (фірма „TRIVE”); 

Сонячний світ здоров'я (вітаміни „Сана-Сол”). 

і) акустичні (звукові) метафори. Включають слова, що представляють будь-які прояви 

голосової активності людини або тварини („шепіт”, „поклик”, „крик” та інші). Наприклад: 

Поклик свіжості! (дезодоранти „Fa”); Поговоримо про колір яскравий, як крик, ніжний, як 

шепіт, – так виглядає метафоричне порівняння у рекламі помади від фірми „Avon”. 

ї) сенсорні метафори. Основані на словах, що містять пряму або опосередковану 

оцінку смакових, тактильних, дотикових та інших відчуттів. Спектр базисних слів для даного 

типу метафор досить широкий: смак, аромат, нюх, дотик та інші. Зауважимо, що слово 

„смак” особливо популярно в рекламі продуктів харчування: Чай зі смаком літа 

(прохолодний напій „Найс Ті”); Смак бажань (шоколад „Корона”); Смак природи в кожному 

льодянику (льодяники „Sula”); Відчуйте смак країни фараонів (кафе „Піраміда”); 

Доторкнися до легенди (сигарети „Montecristo”); Доторкнися до спокуси (стільниковий 
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телефон Samsung Х-100); Відчуй силу кольору (копіри „Xerox”); Поринь в прохолоду Lipton 

Ice Tea. 

Це, звичайно ж, не всі, але основні типи метафор, які нам вдалося вивести, виходячи з 

аналізу великої кількості рекламних текстів. Як ми бачимо, метафори привертають до себе 

увагу, часто викликаючи позитивні емоції у реципієнта. Ці стилістичні фігури „економлять 

мову, більш точно називаючи поняття, дію”. Крім простих метафор, у рекламі ще існують 

метафоричні образи, які викликають в уяві людини цілі живі картинки. Наприклад: 

метафори атмосфера престижу (мобільні телесистеми „МТС”) та уособлення незмінної 

якості (чай „Ділма”) сприяють виникненню таких живих картинок. Метафора найчастіше як 

би запрошує свого адресата до особливого бачення світу через іншу, ігрову реальність [6]. 

Саме цей факт, що пояснює тісне зближення категорій „метафора” та „гра”, можливо, 

призвів до виникнення такого поняття як „метафорика гри”. 

Отже, реклама як публіцистичний жанр створюється за допомогою двох основних 

засобів – словесних форм та візуальних елементів. Реклама вимагає мови лаконічної, 

точної, ефектно-виразної, переконливої та образно кажучи, результативної. У всій системі 

елементів виразності метафора виступає одним із найпродуктивніших мовних засобів.  
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У сучасному світі кожному кваліфікованому спеціалісту необхідні знання іноземної 

мови. Тому останнім часом із зростанням інтересу до вивчення іноземних мов з’являється 

багато відео-матеріалів, які дають викладачеві можливість використовувати їх у 

навчальному процесі, значно розширюючи сферу своєї професійної діяльності. Саме 

використання відео матеріалів у навчальному процесі значно більше спонукає учнів до 

комунікативної діяльності. 
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Використання відеозаписів на заняттях є не тільки доречними, а й обов’язковими. 

Робота з такими матеріалами на занятті урізноманітнює види діяльності учнів у процесі 

навчання іноземній мові. Використання відеоматеріалів робить урок цікавим для всіх учнів, 

впливає на рівень мотивації вивчення іноземної мови, навчання відбувається з 

автентичними зразками іноземної мови [1, с.31-34]. 

Необхідно лише працювати над такими матеріалами з використанням спеціальної 

методики, яка передбачає різні методи роботи з такими засобами.  

Відеоматеріали дозволяють, крім завдань на розуміння, давати студентам завдання на 

трактування міміки й жестів, на розпізнавання стилю взаємин з тим, щоб у реальній ситуації 

студенти не робили помилок під час спілкування з представниками країни, мова якої 

вивчається. Аудіо і відео матеріали роблять урок цікавим для всіх учнів, підвищує рівень 

мотивації вивчення іноземної мови, дає можливість працювати з автентичними зразками 

іноземної мови [2, с. 74]. 

З точки зору методики, навчальний фільм (відеофільм) – це спеціально підготовлене в 

методичному і режисерському плані аудіовізуальний засіб навчання, призначене для 

створення природних ситуацій мовного спілкування і що має велику силу емоційного 

впливу на учнів за рахунок синтезу основних видів наочності (зорової, слуховий, моторної, 

образної) [3, с. 222]. 

Ефективність відеоуроку залежить від того, як студенти поставляться до перегляду 

відеофільму. Для цього пропонуються спеціальні прийоми роботи з відеоматеріалом, а 

саме [4, с. 201]. 

– перегляд відео без звуку: студенти і викладач обговорюють, що вони бачать, і 

припускають, що дійові особи говорять насправді. Як тільки всі припущення зроблені, 

студенти переглядають відео ще раз. 

– прослуховування відео без зображення: це змінює попередню процедуру на прямо 

протилежну. Поки студенти прослуховують відеоматеріал, вони намагаються судити про те, 

де знаходяться дійові особи, як вони виглядають, що відбувається тощо. Як тільки всі 

припущення зроблені, студенти прослуховують знову, але вже з відеорядом. 

–  режим «стоп-кадр»: викладач ставить відео на паузу і просить студентів припустити, 

що станеться далі. 

– розподіл групи на дві підгрупи: перша підгрупа сидить обличчям до екрану, друга 

підгрупа – спиною до нього. Перша підгрупа описує другій підгрупи, що відбувається на 

екрані. 

Для пошуків відповідних відео-матеріалів рекомендовано користуватися блоками  

новин телеканалів CNN, BBC, Euronews. Їм притаманне те, що матеріал подається у 

доступній, захоплюючій формі, часто із використанням малюнків, мультиплікації, відео 

(наприклад, Earth Report, The English We Speak, Lingohack). Особливу увагу заслуговують 

різноманітні токшоу, котрі насичені розмовною  лексикою, з різними темпами мовлення та 

різноманітними варіантами вимови.  Відео-ролики на таких сайтах, як linguaspectrum.com, 

englishcentral.com, engvid.com, learningenglish.voanews.com. 

Майже всі ролики діляться на різні ступені складності від Elementary до Proficiency. 

Тематика лекцій різноманітна. Це і технології, і бізнес, і фізика, і культура, і т. д. Всі лекції 

подаються дохідливо і зовсім не нудно. Можна побачити найостанніші технічні новинки і 

дізнатися таємниці Всесвіту, послухати думку вчених з проблем навколишнього 

середовища і відкрити секрет успіху відомих людей. Записи спрямовані в основному на 

розширення словникового запасу і вивчення англійських ідіом. Відеоряд допомагає 

запам'ятати нові слова та словосполучення за допомогою асоціацій з відповідним 
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предметом. Практично після кожного відео пропонується перевірити, наскільки добре був 

засвоєний матеріал. 

Викладачі англійської мови частіше надають перевагу використанню мультимедійних 

супроводів, адже мультимедіа – це сучасна комп'ютерна інформаційна технологія, яка  

дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, 

відеозображення, графічне зображення та анімацію. Інноваційні технології навчання 

сприяють створенню на заняттях з англійської мови середовища, максимально 

сприятливого для розвитку творчих здібностей студентів. Ефективність використання відео 

при навчанні мови залежить не тільки від точного визначення його місця в системі 

навчання, а й від того, наскільки раціонально організована структура відео-заняття, як 

погоджені навчальні можливості відео із завданнями навчання. 

Список використаної літератури: 

1. Lonergan J. Video in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 1984. – 

с. 201. 

2. Практичний курс методики викладання іноземних мов / Андреасян І.М. ; під заг. ред. І.М. 

Андресян. - Мінськ: ТетраСистемс, 2009. - с.222  

3. Верисокін Ю. І. Відео фільм як засіб підвищення мотивації учнів / Іноземна мова в школі. 

– 2003. – №5-6. – с.31-34 

4. Косачева І., Косачева Ю. Використання автентичних відеокурсів у навчанні англійської 

мови // Перше вересня. Англійська мова – 2006. – № 3, с. 74. 

 

 

 

УДК 81'25 

ФОНЕТИЧНІ ТА СИНТАКСИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ПОЕЗІЙ 

Мельник Віта Андріївна, 

студентка  

Хмельницького національного університету 

 

Поетичний переклад це не лише спосіб комунікації, а й донесення естетичної сторони 

зарубіжної поезії, за умови використоння за потребою досягнення досконалості інші мовні, 

а часто і віршовані форми. Проблемою перекладу поетичних текстів займалися такі відомі 

вчені як І. Левий, В. Коптілов, Л. Коломієць, А. Лефевер та інші. Переклад поетичних текстів 

припускає глибокий стилістичний аналіз матеріалу. Характерні особливості такого 

перекладу неозора різноманітність фонетичних, синтаксичних, лексичних, лексико-

синтаксичних, семасіологічних та морфологічних засобів мови в їх різних співвідношеннях 

один з одним – все це, на думку А. Федорова, робить питання про поетичний переклад 

надзвичайно складним [2, с. 304]. Актуальність нашого дослідження полягає в інтересі до 

залежності перекладацьких трансформацій від стилістичних засобів у перекладі поетичних 

творів. У нашій роботі ми проаналізували фонетичні та синтаксичні  особливості ряду 

поезій британських і американських авторів і виконали власний переклад 10 творів. Деякі з 

них хочемо представити до вашої уваги. 

І. Фонетичні засоби. Для того, щоб текст був естетично дієвим, звуковий аспект 

тексту повинен виділятися та звертати на себе увагу. Саме з цією метою вживаються 

прийоми «фонетичного висування» елементів та одиниць з текстового потоку. 

Асонанс. Повторення однакових голосних звуків у рядку або строфі надає віршованій 

мові милозвучності, підсилює її музичність. 1. Fingers and strings – they seemed to 
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be/Matched in a secret conspiracy. – Як пальці рук його зливались зі струною/Та пісня, мов 

закляття, манила за собою. (Уолтер де ла Мар “Fiddler”)  Асонанс простежується в обох 

випадках, проте повторюванні звуки міняються з «і» в оригіналі  на «а» в перекладі. Функції: 

евфонічна (мелодична) та експресивна (наділення ключових слів образністю). 2. I wanted 

God. In heaven and earth I sought/And lo! I found him in my inmost thought. – А серце прагнуло 

до Бога. Весь світ я обійшла/І ось нарешті Бога в думках своїх знайшла. (Кейт Шопен “I 

wanted God”) Функція: емфатична та емотивна(відображено здивування поетеси, яка 

нарешті знайшла, те, що шукала, і виражає це через звук «о»). 

Анафора. Являє собою стилістичний прийом, який  полягає у повторені однакових 

звуків на невеликій відстані у тексті, і виконує логічну, тобто єднальну, та емфатичну 

функції.  In his stooping face it was plain to see…/How close to dream is a soul set free. – 

Схиливши голову, акордами своїми, він натхненно…/І слухачів серця по-іншому сприймали 

світ буденний. (Уолтер де ла Мар “Fiddler”). 

Ономатопея. Один із способів передачі звуків природи, навколишнього світу, тварин, 

живих істот та неживих предметів через фонетичні одиниці з метою точно передати 

відчуття від того, що відбувається. 1. Once I saw a little bird/Come hop, hop, hop. – Побачила 

якось я пташа/Воно до мене  скок, скок, скок. (“Mother Goose”). 

Пряме звуконаслідування, яке відіграє експресивну та імпресивну функції. 

2. Sharp as a flash of light/My name, my name! – Пронизливий, мов блискавка у 

очі/“Кохана, де ти?” – чулось, мов з височини. (Сара Тіздейл “The One Away”) Непряма 

ономатопея, звуки «ш» і «ч» імітують голос ночі, тиші та загадковості. 

Рима. Композиційно-звуковий прийом суголосся закінчень, що має фонетичне і 

метричне значення, об'єднує суміжні та розташовані близько слова віршових рядків для 

організації їх у строфи, впорядкування поетичного мовлення, його евфонічного 

римотворення. 1. To say: “How do you do?”/ And  away  he flew. – Дізнатись, як життя. І 

вже не чути співунця. («Mother Goose») Паралельна рима досягається завдяки лексичній 

(синонімічній, bird – цвіркуна) та граматичній заміні. 2. Once was a fiddler. Play could 

he/Sweet as a bird in an almond tree/Fingers and strings – they seemed to be/Matched in a 

secret conspiracy. – Жив-був скрипаль, завзятий віртуоз/Звучала музика чарівна, як пісня 

солов’я серед мімоз/Як пальці рук його зливались зі струною/Та пісня, мов закляття, 

манила за собою. (Уолтер де ла Мар “Fiddler”) При перекладі ми замінили четвертну риму 

на суміжну, застосувавши лексичну та граматичну заміну. 

ІІ. Синтаксичні засоби. Кожному тексту, прозовому чи поетичному, властиві свої 

особливості синтаксичних побудов, свої типові конструкції, які вводяться в контекст та 

взаємодіють в ньому для досягнення спеціального стилістичного ефекту. 

Інверсія. Порушення звичного порядку розміщення членів речення, в результаті якого 

який-небудь елемент виявляється виділеним і отримує спеціальні конотації емоційності та 

експресивності. В англійській мові у кожного члена речення, як відомо, є звичайне місце, на 

відміну від української, у якій порядок слів  – довільний. 1. Once I saw a little bird  – 

Побачила якось я пташа.(“Mother Goose”) Спостерігаємо як у поданих рядках граматична 

інверсія в оригіналі переходить у стилістичну повну у перекладі. 2. And away he flew. –  І не 

чути співунця.(“Mother Goose”) У даному рядку стилістична часткова інверсія, у якій 

обставина місця стоїть перед підметом, перекладається як безособове речення. 3. А 

thousand miles it came. –  Хоч долинав він із далечини. (С. Тіздейл “The One Away”) Приклад 

заміни часткової інверсії, у якій на перед винесено обставину місця, на повну. 

Простий повтор. Повторення слів чи синтаксичних конструкцій в умовах достатньої 

тісноти ряду для посилення виразності та акценту на суттєвому. My name, my name!/I know, 

I know. –  «Кохана, де ж ти?»/Жадане: «І я люблю тебе». (Сара Тіздейл “The One Away”) 
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Даний прийом у перекладі не збережено, хоча  певні елементи, а саме питання та вигук, 

компенсують емоційне напруження. 

Паралелізм. Однотипна синтаксична побудова двох або більше суміжних мовних 

одиниць, що породжує чітке відчуття їхньої симетрії. Функція: зіставлення явищ  та 

відображення їх, як однаково важливих. Once I saw a little bird /And I cried “Little bird. – 

Побачила якось я  пташа/ І запитала цвіркуна. (“Mother Goose”)У перекладі не збережено 

паралелізм, оскільки важливість однієї події переважує іншу.  

Отже, переклавши та проаналізувавши поезії, ми дійшли висновку, що основні засоби 

стилістики виявилися найбільш оптимальним варіантом систематизації основних 

перекладацьких прийомів та трансформацій. З шести  провідних засобів мови, ми виділили 

два, які найчастіше  та найяскравіше вживані у перекладених поезіях: синтаксичні та 

фонетичні. Серед синтаксичних засобів найчастіше зустрічається інверсія, а серед 

фонетичних виділяємо прийоми побудови рими. При умові застосування цих основних 

засобів стилістики ми можемо зберегти  оригінальний розмір, риму, ритм та основні 

складові елементи й функції, які не тільки повністю розкривають змістовий аспект поетичної 

форми тексту перекладу, але й передають основну ідею тексту оригіналу та несуть основну 

думку автора, його емоційний стан та почуття. 
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Політична лінгвістика відносно молода наука, яка сформувалася у 80 – 90-х рр. ХХ ст. ЇЇ 

появу спричинила потреба реалізації та аналізу мови у політичній сфері. Серед усіх 

функцій мови комунікативна є однією з  найважливіших.  Оскільки мова служить засобом 

впливу, спонукання до дії, то підбір «правильних» лексичних одиниць сприятиме 

досягненню  комунікативної мети. В політичній сфері важливим є застосування промов, 

заяв, закликів. Політична комунікації завжди апелює до аудиторії, тому  засоби політичної 

лінгвістики мають прикладне значення. 

Л. Нагорна  вважає що політична лінгвістика демонструє неабиякі можливості у 

дослідженні простору взаємодії між політичними і мовними явищами. Політична мова в її 

інтерпретації розглядається не лише як інструмент описання тих або інших політичних 

явищ, але й як чинник активного впливу на політичний процес шляхом формування 

ціннісних настанов і поведінських стереотипів. Сучасні уявлення про взаємодію політичної і 

мовної практик ґрунтуються на визнанні самоцінності пропонованих лінгвістикою методів 

дослідження мовної діяльності, насамперед методів контент-аналізу та дискурс-аналізу [1]. 

Предмет дослідження політичної лінгвістики - політична комунікація, тобто мовна 

діяльність, орієнтована на пропаганду тих чи інших ідей, емоційний вплив на громадян 
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країни і спонукання їх до політичних дій, для вироблення прогромадської згоди, прийняття 

та обґрунтування соціально-політичних рішень в умовах множинності точок зору в 

суспільстві. Кожна людина, яка хоча б зрідка читає газети, включає радіо або телевізор, 

стає адресатом політичної комунікації. 

Політичній лінгвістиці характерні такі риси сучасного мовознавства: 

мультидисциплінарність,   (використання методологій різних наук), антропоцентризм 

(людина, мовна особистість стає точкою відліку для дослідження мовних явищ), 

експансіонізм (тенденція до розширення області лінгвістичних чеських досліджень), 

функціоналізм (вивчення мови в дії, в дискурсі, при реалізації нею своїх функцій) і 

експланаторність (прагнення не просто описати факти, а й дати їм пояснення) [2]. 

Джерела сучасної політичної лінгвістики можна виявити в античній риториці. 

Проблемами політичного красномовства активно займалися в Давній Греції, а також у Римі. 

Коли на зміну античним демократіям прийшли феодальні монархії, цю традицію було 

перервано на багато сторіч. Вивчення політичної комунікації виявляється соціально 

затребуваним, насамперед, у демократичному суспільстві, тому відповідні дослідження 

знову відновили лише разом з розвитком демократії в Західній Європі й Північній Америці.  

До виникнення політичної лінгвістики як особливого наукового напрямку публікації із 

проблем політичної комунікації сприймалися як різновид стилістичних або риторичних 

досліджень. Відповідні публікації носили «рецептурний», або «критичний» характер. У 

публікаціях першого типу автори прагнули показати, яким чином можна домогтися успіху в 

публічних виступах, зокрема в політичній сфері. У публікаціях другого типу основна увага 

приділялася детальному опису достоїнств і недоліків мовної діяльності конкретних 

політичних діячів. Аспекти риторичної майстерності політичних лідерів вивчалися особливо 

активно. Причини переконливості президентських виступів шукали у фонетичних і 

ритмічних особливостях, дотепності, задушевності, простоті, відкритості, образності та в 

інших якостях мови. У роботах критичної спрямованості основна увага приділялася 

«викриттю» несумлінності вивертів політичних супротивників, їхньої мовної недбалості [3]. 

За визначенням З. Куньч, риторика це — теорія ораторського мистецтва, наука 

красномовства; наука про закони управління мислиннєво-мовленнєвою діяльністю.  

Основними розділами класичної риторики є інтенція, диспозиція, елокуція. 

Інвенція (лат. inventio — винахід, вигадка) — це перший розділ класичної риторики, в 

якому розробляється етап задуму, намірів, ідей, формулювання гіпотези майбутнього 

виступу. На цьому етапі промовець має систематизувати власні знання про реальні 

предмети, явища чи абстракції в обраній галузі, що стануть предметом промови, потім 

зіставити їх зі знаннями про інші і визначитись, який предмет і в якому обсязі промовець 

може представити у промові. Основне в інвенції — вдало, доречно вибраний предмет 

розмови і намір його представити та розкрити так, щоб досягти здійснення задуму. 

Диспозиція (лат. dispositio, від dispono — розташовую, розмішую) —це другий розділ 

риторики, в якому формулюються основні поняття про предмет виступу і визначаються 

правила оперування поняттями, тобто формуються аналогічні процедури. Основне 

призначення гарної диспозиції, тобто на етапі побудови промови, — запропонувати цілий 

набір положень і в такій послідовності, щоб вони не суперечили одне одному, а конкретно 

переміщувалися з однієї частини в іншу аж до закономірного висновку. Диспозиція 

пропонує також логічні операції, якими знімається суперечливість визначень. 

Елокуція (лат. eloguor — висловлююсь, викладаю) — третій розділ класичної риторики, 

в якому розкриваються закони мовного вираження предмета спілкування. Основний зміст 

елокуції з класичної риторики перейшов у сучасну стилістику (вчення про стилі і вчення про 

тропи та фігури) [4]. 
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До сучасних видів ораторства відносять: соціально-політичне, академічне, судове, 

богословське, дипломатичне, соціально-побутове красномовство. 

У політичному красномовстві зазвичай спостерігається дотримання мовної норми, а 

нерідко і використання афоризмів. Факти порушення культури мови піддаються критиці. 

Використовуються також засоби наочної агітації: лозунги, плакати, транспаранти, портрети, 

різноманітна символіка, а також музика, кінофільми [5]. 

На даний час політична риторика розвивається активно та на думку О.М. Гончарової  

стає складовою мистецтва управління суспільством, а власне ораторська промова – 

персоніфікованим видом масового впливу [6]. 

Отже, політична лінгвістика — прикладна наука, відкрита для досліджень та 

проведення лінгвістичного аналізу політичної мови. Політична мова є засобом впливу та 

апеляції до цільової аудиторії. «Предком» політичної лінгвістики є антична риторика якій 

притаманні розділи в яких реалізовується красномовство. 
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Обучение грамматике – один из важнейших аспектов обучения иностранному языку, 

так как полноценная коммуникация не может происходить при отсутствии грамматики. Нет 

сомнения, что знание грамматических правил необходимо для успешного владения 

языком. Но неизменный вопрос последних лет – должны ли мы обучать правилам в 

упражнениях или лучше учащимся интуитивно осваивать грамматику в процессе 

коммуникативной деятельности, вместо того чтобы изучать ее через специальные 

упражнения, направленные на усвоение того или иного правила.Ни один из аспектов 

обучения языкам не был на протяжении многих лет предметом столь интенсивных 

обсуждений и дискуссий, как грамматика. Грамматика понималась по-разному, она играла 

и продолжает играть неодинаковую роль не только при обучении родным или иностранным 

языкам, но и вообще в системе образования отдельных стран мира. Роль грамматики 
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часто меняется под воздействием ряда факторов: подвлияние эволюции теории 

лингвистики, воздействием учёта практическихрезультатов обучения иностранному языку, 

учёта государственной политики в области образования и пр. 

Грамматика наряду со словарным и звуковым составом представляет собой 

материальную основу речи. По определению доктора филологических наук, профессора 

В.Г. Гака, грамматика является разделом языкознания, в котором изучаются 

закономерности изменения и сочетания слов, образующих осмысленные предложения или 

высказывания [25, c. 86]. 

Умение грамотно сочетать слова, изменять словосочетания в зависимости от того, что 

вы хотите сказать в данный момент, является одним из важнейших условий использования 

языка как средства общения. Овладение грамматикой изучаемого языка важно не только 

для формирования продуктивных умений в устной и письменной речи, но и для понимания 

речи других людей при аудировании и чтении. Недостаточный уровень грамматических 

навыков становится непреодолимым барьером на пути формирования не только языковой, 

но и речевой и социокультурной компетенции. 

При помощи набора лексических единиц нельзя точно передать мысль, поскольку 

лексические единицы лишь называют предмет или явления. Отношения же между ними 

отражаются в грамматических значениях. Грамматике принадлежит организующая роль. 

Грамматически выражаются отношения между подлежащим и сказуемым (субъектом и 

предикатом), определяемым и определяющим действием и объектом, временные, 

пространственные, причинные связи явлений, отношения говорящего к высказываемой 

мысли и собеседнику. При помощи грамматических структур становится возможным 

передать тончайшие нюансы мысли. Таким образом, грамматика выполняет функцию 

строительного материала речи (устной и письменной). Грамматика пронизывает весь язык. 

По образному выражению В.М. Филатова, «это скелет, на котором держатся все слова. 

Речевые высказывания, тексты… это кровеносная система, которая питает живой язык; 

фундамент, на котором возводится здание под названием «Иностранный язык»… 

грамматику можно сравнить со знаками дорожного движения, с географической картой, с 

планом застройки города… она помогает нам общаться на языке, жить в этом языке, 

творить» [21, c. 64]. 

Значение изучения грамматики иностранного языка заключается еще и в том, что оно 

помогает лучше осознать грамматический строй родного языка, развивает логическое 

мышление, наблюдательность, способность к анализу и обобщению, т.е. в процессе ее 

изучения реализуются развивающие, образовательные и воспитательные цели обучения. 

В коре головного мозга действует система стереотипов, которая диктует правила 

организации слов в связное целое. Система стереотипов определяет существование 

интуитивной, неосознанной грамматики, которую носит в себе каждый человек на родном 

языке. При изучении иностранного языка также необходимо запустить механизм 

стереотипии на базе отобранного грамматического минимума, т.е. создать интуитивную 

грамматику, которая способствовала бы организации речи на иностранном языке. 

Под продуктивным грамматическим навыком понимается способность говорящего 

выбрать модель, адекватную речевой задаче, и оформить ее соответственно нормам 

данного языка [44, c. 136]. Речевой задачей всегда является коммуникативное намерение 

что-то сообщить, в чем-то убедить, выразить мнение. Именно выполнению задач служит та 

или иная грамматическая форма. Поэтому, подчеркивает Е.И. Пассов, и должны быть 

ассоциативно связаны друг с другом грамматическая форма и речевая задача. Если такая 

связь имеется, то в процессе продуктивных видов речевой деятельности при 

возникновении коммуникативной задачи в сознании всплывает адекватная ей и 
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необходимая в этот момент грамматическая форма. Грамматический продуктивный навык 

должен быть автоматизированным, устойчивым, гибким, «сознательным». 

«Сознательность» предполагает, что сначала каждое грамматическое действие 

выполняется учащимися под контролем сознания, а приобретая все необходимые для 

навыка качества, совершается без осознания, автоматически. 

Под рецептивным грамматическим навыком следует понимать способность читающего 

(слушающего) узнавать грамматические формы изучаемого языка и соотносить с их 

значением. 

Успешное изучение иностранного языка требует от студентов больших усилий, затрат 

времени, терпения, непрерывной подготовки, выполнения большого количества 

упражнений, а также творческого подхода к выполнению заданий, а от преподавателя – 

владения разнообразными и эффективными методами, способами и приемами обучения, 

вызывающими интерес к изучению чужого языка и позволяющими при дефиците учебных 

часов дать необходимые знания и выработать нужные умения и навыки. В данной 

ситуации на помощь преподавателю приходят новые технологии обучения, в том числе 

информационные технологии. Они выступают как инновационные интерактивные средства 

обучения, которые обладают возможностью визуализировать изучаемые явления, 

динамически представлять процесс объяснения, обрабатывать значительные объемы 

учебной информации, способствуют динамике процесса обучения, превращают занятие в 

красочное интерактивное действо [41; с 177]. 

Вывод. 

XXI век – век высоких технологий. У учителей появилась возможность использовать на 

уроке различные технические средства, такие как компьютер, видео и аудио аппаратуру, 

спутниковое телевидение, Интернет и многое другое. А это позволяет сделать уроки 

иностранного языка более интересными и продуктивными, повысить у учащихся 

мотивацию к изучению иностранного языка. Используя новейшие технические средства, 

учащиеся не просто изучает иностранный язык, но и могут полноценно его использовать, 

например, общаясь с зарубежными сверстника как по электронной почте (что позволяет 

учащимся тренироваться в письме), так и, используя веб камеру (что позволяет учащимся 

тренироваться в говорении). 

В ходе выполнения данной работы было выявлено, что использование технических  

средств обучения иностранному языку, таких как компьютер, видео и аудио записей, 

использование телевидения, Интернета и др. позволяет: 

Повышать мотивацию учащихся к обучению иностранного языка. 

Полнее реализовать важный дидактический принцип наглядности. 

Обеспечивать ускоренное формирование и развитие навыков слухового самоконтроля. 

Выполнять многие активные виды упражнений со всеми учащимися одновременно, 

включая говорение. 

Максимально использовать аналитические и имитационные способности учащихся, 

полнее мобилизовать их внутренние ресурсы. 
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В настоящее время постоянно расширяется значение английского языка в 

современном обществе. Совершенствование умений и навыков английской письменной 

речи повышает эффективность обучения этому языку. 

Роль письма в обучении иностранному языку постепенно повышается, и, в некотором 

смысле, письмо начинают рассматривать как резерв в повышении эффективности 

обучения иностранному языку. Нельзя не учитывать и практическую значимость 

письменного речевого общения в свете современных средств коммуникации, таких как 

электронная почта, Интернет и т. п. Обучение за рубежом предполагает умение делать 

записи на иностранном языке, писать заявление о приеме на учебу или работу, писать 

краткую или развернутую автобиографию, писать личные или деловые письма, употребляя 

нужную форму речевого этикета носителей языка. Поэтому, обучение наиболее 

распространённым видам письма является актуальным заданием в современном обучении 

английскому языку. 

Для эффективного обучения иноязычной письменной речи обучаемому необходимо 

получить представление о стилях и жанрах письменной речи, а также их языковом 

наполнении. Стиль речи определяется совокупностью приемов использования языковых 

средств для выражения тех или иных идей, мыслей в различных условиях речевой 

практики. На стилистическую окраску речи влияет также и форма её материальной 

реализации, в нашем случае — это письменная речь. В основе классификации языковых 

стилей лежат следующие параметры:  

1) цель, которая ставится говорящим или пишущим;  

2) обстановка, условия, в которых происходит общение;  

3) индивидуальные особенности говорящих или пишущих;  

4) тема;  

5) форма речи. [3, с. 48]. 

Существует не только много различных взглядов на обучение письменной речи. 

В современной методике преподавания иностранных языков существуют и различные 

подходы к обучению письменной речи. Выделяется директивный (формальный), 

лингвистический и деятельностный подходы [4, с. 315]. Целью директивного подхода 

является корректность написанного, а содержательная сторона отходит на второй план. 

Для лингвистического подхода характерно жесткое управление процессом письменной 

речи, большое количество рецептивно-репродуктивных упражнений. Наибольший интерес 

представляет деятельностный или содержательно-смысловой подход к обучению 

письменной речи. В данном подходе письмо рассматривается как творческий процесс, 

в ходе которого происходит осознание и формирование мыслей. Целью процесса является 

создание текста на основе индивидуального творчества обучающихся. Деятельностный 
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подход позволяет организовать процесс овладения иноязычной письменной речью 

в соответствии с принципами личностно-деятельностного обучения. При деятельностном 

подходе к обучению иностранной письменной речи роль преподавателя заключается 

в мотивировании обучающихся к творческой работе, в ознакомлении их с различными 

стратегиями и приемами работы. «Письмо дает возможность обучающимся использовать 

имеющиеся лексические и грамматические навыки, проявить свою индивидуальность, 

осознавать межкультурные различия» [1, с. 131]. 

Письменная речь рассматривается в качестве творческого коммуникативного умения, 

понимаемого как способность изложить свои мысли в письменной форме. Для этого 

необходимо владеть орфографическими и каллиграфическими навыками, умением 

композиционно построить и оформить речевое высказывание в письменном виде, а также 

умением отобрать соответствующие лексические и грамматические единицы [1, с. 129]. 

 В процессе создания письменного высказывания важную роль играет не только 

уровень лингвистической подготовки учащихся, но и те экстра-лингвистические условия, в 

которых происходит текстопорождение. Задача пишущего заключается в умении отобрать 

ту информацию, которая соответствует коммуникативной задаче письменного 

высказывания и наиболее полно раскрывает его собственную позицию. 

В качестве требований в области обучения письму выдвигается развитие у обучаемых 

умений письменно выражать свои мысли в различных формах  письменных заданиях. 

Исходя из письменных заданий и их оцениванием на международных экзаменах по 

английскому языку, таких как TOEFL и IELTS, также во многих других экзаменах, можно 

прийти к выводу, что в письменных заданиях не только оценивается употребление 

правильных слов и грамматических конструкций, но и фоновые знания кандидатов. 

Например, на письменную часть экзамена  TOEFL отводится 50 минут и кандидаты 

должны выполнить два типа заданий – независимое и смешанное письмо. Объем первого 

задания состоит из 150–225 слов, а второй состоит 300–350 слов. Смешанная часть 

включает печатную информацию и аудио запись на академическую тему, резюмирование 

информации и ее передача в письменном виде и соотношение прочитанного с текстом на 

аудио записи. Независимая часть представляет из себя написание эссе и выражение 

своего мнения, используя знания и личный опыт кандидата. Эта часть может затрагивать 

большое количество тем. [5]. 

Письменная речь как вид речевой деятельности связан с речетворческой 

деятельностью, Понятие «речетворческая деятельность» определяется в большинстве 

источников как деятельность, связанная с самореализацией личности в качестве личности 

языковой на вербально-семантическом, когнитивном, мотивационно-прагматическом 

уровнях. Иными словами, «речетворческую деятельность» это компетентность, во-первых, 

представляющая собой комплекс речевых действий и операций на основе языковой 

системы и, во-вторых, направленная на самореализацию личности как личности языковой. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что для овладения письменной 

речью необходимо не только знание лингвистических признаков текста, но и умение 

эффективно использовать экстралингвистическую информацию о той социокультурной 

среде, в которой создается текст или которая служит основой для создания высказывания. 
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Іміджем країни називають емоційно забарвлений образ країни, який цілеспрямовано 

формується в масовій свідомості; він може бути позитивним або негативним і створюється 

за допомогою інформації, яка надходить про країну через офіційні канали та ЗМІ [1]. Мовну 

складову іміджу країни можна розглядати у рамках теорії дискурсу як таку, що функціонує у 

політичному медіа-дискурсі – складному явищі, що має інституційних характер, містить 

інтерпретацію реальних подій, адресовану масовій аудиторії і формує власну політичну 

медіа-реальність за допомогою оцінки та маніпуляції [2, 3]. 

Матеріалом дослідження стали статті англомовних ЗМІ, в яких подані міжнародні 

новини або аналітика щодо політичної діяльності тієї або іншої країни. Були проаналізовані 

статті з 9 онлайн-видань: CNN, Huffington Post, Global Post, Independent, Reuters, Telegraph, 

Time, The Guardian та Washington Post, де були виділені контексти із центром у 

вербальному вираженні негативної оцінки. Оцінка може бути реалізована різними 

способами, логічним є типологізувати виявлені засоби відповідним чином як лексичні, 

стилістичні та синтаксичні. 

Лексичний рівень у мас-медійних засобах формування негативного іміджу країни 

представлений словами, в семантичній структурі яких наявна негативна емотивна 

конотація. Вжиті із метою формування негативного іміджу країни іменники мають різний 

ступінь конкретності; їх можна поділити на такі групи: 

− іменники на позначення суб’єкта дії (тобто країни), що здійснюють потужну 

категоризацію: Yemen is the […] humanitarian catastrophe (Global Post); 

− іменники на позначення реалій соціально-політичної галузі (corruption, inflation);  

− іменники на позначення виявів жорстокості та непокори (abuse, disorder, savagery);  

− іменники, які вказують на наявність проблем, що виникають всередині країни або у 

процесі міжнародних відносин з нею (chaos, mess, pressure, struggle). 

Прикметники, які англомовні засоби масової інформації обирають для створення іміджу 

країн, здебільшого належать до однієї з двох груп: 

− прикметники на позначення не схвалюваних суспільством особливостей процесів в 

країні (authoritarian, corrupt, war-ravaged); 

− прикметники на позначення оцінки, що може бути емоційно нейтральною (bad, 

problematic) або забарвленою (staggering, severe), загальною (disastrous, horrifying) або 

стосуватися окремого аспекту (Iran’s blatant and dangerous interference).  

Виокремлені політичної тематики дієслова, що були використані як засіб створення 

негативного іміджу країни, також можна поділити на декілька груп: 

http://www.ets.org/toefl
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− дієслова на позначення подій, що відбулися в країні, або дій керівництва держави, 

які були неправомірними, небезпечними (cheat, escalate, execute, threaten);  

− дієслова на позначення динаміки розвитку явища (descend, soar, catalyze, stifle) – 

формування іміджу спирається на її негативні наслідки для суспільства; 

− дієслова, що описують негативні емоції, викликані у дипломатичному товаристві у 

зв’язку з подіями в певній країні (enrage, infuriate, scare away).  

Використання влучної лексики з метою узагальнення, характеристики та оцінки стає 

підставою для формування суспільного ставлення до країни, тому й сприяє створенню її 

негативного іміджу у масовій свідомості. 

Різноманітні стилістичні засоби загалом притаманні політичному медіа-дискурсу як 

підсилювальний інструмент. Певна частка тропів використовується для створення 

негативного іміджу країн; в англомовних публіцистичних текстах, проаналізованих в рамках 

дослідження, з цією метою були вжиті такі засоби: 

− епітети, що виражають певну характеристику (an assertive China, an unpredictable 

North Korea) або надають негативну оцінку, засновану на експресивності переносного 

значення: It’s an alarming development for Saudi citizens […] (Time); 

− метафори: дієслівні – на позначення певного становища в країні або динаміки його 

розвитку: Corruption among leaders and police has plagued Mexican states (The Guardian); 

оригінальні номінативні, що зосереджують увагу на масштабності описаного негативного 

явища: North Korea operates a vast empire of concentration camps (US News); стерті 

метафори з негативною оцінною конотацією: Sweden’s anti-refugee vigilantism has revealed 

its dark side (The Guardian); 

− метонімія, що забезпечує узагальнену негативну характеристику країни за рахунок 

перекладання відповідальності за з рівня установи на рівень країни або народу загалом: 

The problem with the Russians ( = уряд, збройні сили) is while they are talking they are 

bombing, and they are supporting Assad (Telegraph); 

− гіпербола, тобто перебільшення, що використовується із метою підкреслення 

необмеженості негативних явищ та процесів, що відбуваються в країні: North Korea and 

Venezuela […] have all kinds of other internal strife (Global Post);  

− ампліфікація, що полягає у «нагромадженні» інформації з негативною оцінкою, 

наприклад: State coffers [in Ukraine] were empty, the currency in freefall, and business and 

homes still dependent on Russia for energy supplies (Reuters); 

− антитеза, тобто протиставлення; може вживатися для підкреслення негативного 

тренду у розвитку країни: [Sweden has] a history of accepting refugees in great numbers. 

Now its reputation for tolerance seems irrevocably lost (The Guardian); 

− іронія, що полягає у використанні переносного значення, заснованого на полярності 

семантики, та апелюванні до почуття гумору адресата: We’re used to stories about strange 

deaths in North Korea (Washington Post).  

Таким чином, переважають образотворчі стилістичні фігури. Вплив на емоційний стан 

та систему цінностей адресата за допомогою яскравих, точних образів та асоціацій є 

найбільш ефективним способом сформувати певне уявлення, у даному випадку – створити 

негативний образ країни. 

Згідно з результатами дослідження, для формування негативного іміджу країни мас-

медіа використовують такі синтаксичні засоби формально-структурної природи: 

− вставні уточнювальні конструкції, що надають як фактичну інформацію негативного 

характеру, так і авторську, суб’єктивну оцінку: And as long as Russians approach every 

problem through the filter of whether it will affect them personally, this country can move in only 

one direction – backward (Huffington Post);  
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− парцеляція, яка полягає у нетиповому відокремленні певних елементів речення, що 

є емотивно мотивованим: It’s all going downhill for Russia, again (CNN); 

− періодична структура речення, тобто винесення на його початок другорядних членів 

та зворотів, що має емфатичну функцію: With Libya in turmoil […], the question is whether 

one of the dictator’s sons may yet be in a position to revive the fortunes of the Gaddafi family 

(Independent); 

− короткі речення – окремі або у складі складних речень – із чітко окресленою оцінною 

функцією, наприклад: The sad fact is that, over the last 100 or 200 years, this is what the 

Saudi system of justice has produced (Independent); 

− cleft-речення із їхньою винятковою емфатичністю: It is Turkey [and not Greece] that 

must do something to stop the smugglers working along its coast (The Guardian).  

− повторення конструкцій певної моделі або їх елементів, в тому числі – моделі цілого 

речення: This is not the Sweden the world knows. This is not the Sweden many Swedes 

know. This is a Sweden no one knows (The Guardian).  

Можна зробити висновок, що більшості виявлених конструкцій у даному контексті 

властива функція логічної емфази, яка робить презентацію фактичного та оцінного 

повідомлення більш виразною, а отже, й більш ефективною у впливі на масову аудиторію з 

метою формування негативного образу країни. 
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Статтю присвячено розробці електронного словника-мінімуму термінів та 

термінологічних словосполучень. Розглянуто принципи та найбільш ефективні методи 

побудови електронного словника термінів зі зварювального виробництва. 
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Питання обміну інформацією між фахівцями, які є носіями різних мов, зумовлює 

цікавість дослідників до предметної області термінографії – науки про теорію та практику 

створення спеціальних термінологічних словників, у тому числі двомовних та багатомовних, 

які допомагають подолати мовні бар’єри. 

Увага вчених до проблем створення та підтримки електронних словників, а також 

нагальна потреба створення термінологічних словників електронного формату, здатних 
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облегшити процес технічного перекладу та уникнути трудомісткої підготовчої роботи, 

обумовлює актуальність нашого дослідження.  

Наукова новизна полягає у розробці лінгвістичної моделі багатомовного 

термінологічного словника-мінімуму зі зварювального виробництва на основі актуальних на 

сьогодні джерел інформації досліджуваної тематики у світлі когнітивного підходу до 

вивчення терміносистем. 

Метою нашої роботи є комплексне дослідження та систематизація термінології зі 

зварювального виробництва в сучасних українській, російській та англійській мовах й, як 

результат, створення лінгвістичної моделі електронного словника-мінімуму термінів 

досліджуваної предметної області. Для досягнення мети дослідження в роботі вирішено 

наступні завдання:  

1) зібрано, вивчено, систематизовано джерела інформації, зокрема чинні нормативні 

документи, які стосуються даного термінологічного поля та суміжних об’єктів; 

2) побудовано моделі (класифікаційні схеми) системи понять, а також  зв’язків 

розроблюваного словника з іншими словниками та списками слів; 

3) досліджено принципи та обрано найбільш ефективні методи побудови електронного 

словника  термінів зі зварювального виробництва; 

4) укладено систематизований словник термінів, який достатньо повно відображає 

об’єкт лексикографічного описування. 

Термінологія досліджуваної галузі являє собою сукупність термінів, які номінують ряди 

понять, застосовуваних як у зварювальному виробництві в цілому, так і в окремих галузях 

технічного знання, що є невід’ємною частиною загального знання, необхідного для 

проектування, будівництва, експлуатації й ремонту суден. Дана термінологічна система є 

гетерогенною, оскільки крім власне термінів зі зварювального виробництва вона включає й 

терміни інших галузей знання. 

В аналізованій терміносистемі можна виділити дві групи термінів: 1) базові терміни, що 

повністю зберегли своє початкове значення (наприклад, сварка – зварка – welding; паяння 

м'яким припоєм – пайка мягким припоем – soldering); 2) терміни, позичені з інших галузей 

знань, а також з розмовної лексики, що у поєднанні з базовими термінами зазнали 

семантичної модифікації (наприклад, кисень – кислород – oxygen; індукція – индукция – 

induction). 

З метою відбору лексики до словника-мінімуму ми провели зіставне дослідження 

властивостей та особливостей терміносистем. При дослідженні базових параметрів 

англомовної, україномовної та російськомовної терміносистем зі зварювального 

виробництва ми спиралися на методики С. В. Гриньова, С. Г. Казариної та Л. В. Івіної [1], 

[3], [4]. Однак важливо підкреслити, що оскільки характеристика будь-якої галузевої 

терміносистеми має свої особливості, не всі критерії можуть вважатися універсальними. 

Виходячи з поставлених завдань, була сформована класифікація, заснована на наступних 

основних параметрах: 1) критерій цілісності, повноти та розміру терміносистем; 2) критерій 

структурного складу термінів; 3) критерій вмотивованості термінів (в семантичному аспекті); 

4) критерій орієнтованості термінів; 5) критерій за ступенем перекладної семантизації 

термінів. 

Для виділення ключових одиниць та систематизації лексики термінологічного поля 

Welding production ми скористалися методом фреймового аналізу. Зважаючи на те, що 

метою нашого дослідження є розробка словника-мінімуму, який має бути компактним за 

розміром, але, при цьому, містити базові терміни області аналізу, ми обрали для аналізу 

концепти Welding processes, Allied processes, Thermal cutting, які виступають базовими 

для підпорядкованих їм тематичних груп. 
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У процесі аналізу ми з’ясували, що концепт Welding processes передбачає 

відображення у фреймовій структурі 7 груп субконцептів, пов’язаних із типами 

зварювальних та паяльних процесів. За аналогією нами були проаналізовані концепти 

Allied processes та Thermal cutting. До концепту Allied processes відносяться 2 

субконцепти, які стосуються процесів з’єднування та газотермічного напилення. Концепт  

Thermal cutting об’єднує у своїй структурі 3 групи, які пов’язаних з типами термічної різки.  

Результатом аналізу стала побудова фреймових схем, які наглядно демонструють 

розходження в структурах англомовної, україномовної та російськомовної терміносистем. 

На основі проведеного дослідження були виділені ключові одиниці терміносистеми зі 

зварювального виробництва, що дозволило нам обрати терміни для побудови словникових 

статей. 

Для створення словника була використана мова DSL на базі ABBYY Lingvo. Картки 

словників, які створюються за допомогою DSL, можуть бути максимально схожі за 

структурою на картки системних словників Lingvo. Картки можуть містити всі необхідні 

елементи оформлення (bold, italic, underline, колір тексту, відступи), посилання на 

мультимедійні (звукові і графічні) файли-ілюстрації, перехресні посилання між картками 

одного або декількох словників. А також можлива розмітка вмісту карток по зонах 

перекладу, коментарів і прикладів. 

Отже, реалізована модель словника термінів зі зварювального виробництва є основою 

для складання перекладних двомовних та багатомовних словників, призначених для 

перекладачів та фахівців зі зварювання; окрім того, словник може бути використаний як 

навчальний матеріал при підготовці майбутніх фахівців даної галузі й у практиці навчання 

науково-технічного перекладу. 
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спеціальностей. Розглянуто термін «словник» та поняття «навчальний словник», описано 

ознаки та специфіку навчального словника для вивчення дисципліни «Вступ до 

мовознавства», особливості відбору лексичного матеріалу, його структура. 

Ключові слова: вступ до мовознавства, лексикографія, лексичний матеріал, 

мовознавство, навчальний словник, прикладна лінгвістика, словник, словникова стаття, 

філологія. 

 

Актуальність досліджуваної теми обумовлена збільшенням інтересу до 

лексикографічної діяльності в кінці 1990-х років та на початку ХХІ століття, який проявився 

у випуску великої кількості словників. Цей факт є наслідком значущих змін у суспільно-

політичній, економічній, культурній концепціях життя  суспільства, розширення міжнародних 

зв’язків, впровадження комп’ютерних технологій, що у свою чергу призвело до значущих 

змін у словниковому складі мови, появі великої кількості неологізмів, зміни значень вже 

існуючих слів. Виникла необхідність у фіксації мовних трансформацій в нових лінгвістичних 

словниках. 

Мета роботи полягає у поясненні необхідності використання навчального словника, а 

саме словника-посібника для вивчення дисципліни «Вступ до мовознавства», а також у 

визначенні структури, теоретичних засад та особливостей відбору мовних одиниць для 

навчальних словників. Для досягнення поставленої мети необхідно визначити підходи та 

критерії укладення навчального словника для вивчення дисципліни «Вступ до 

мовознавства». 

Передусім важливо дати  визначення поняттю навчальний словник. Навчальним 

словником називається лексикографічний твір будь-якого жанру й обсягу, спеціально 

призначений для надання допомоги у вивченні мови як засобу передачі своїх і сприйняття 

чужих інформаційних станів [6]. Тобто навчальний словник – це словник, що призначений 

допомогти студентам філологічних та лінгвістичних спеціальностей в процесі вивчення 

курсу «Вступ до мовознавства». Зважаючи на це словник повинен бути укладений з 

урахуванням основних вимог до дисципліни, описаних у типовій програмі. Словник повинен 

повністю відповідати змісту дисципліни «Вступ до мовознавства». 

Навчальні словники характеризуються чіткою дидактичної спрямованістю (на відміну 

від академічних), котра відображається в їх призначенні. Вони видаються спеціально для 

осіб, що вивчають ту чи іншу мову, їх об’єм є меншим у порівнянні з великими словниками. 

Особливістю навчального словника є орієнтація на певний навчальний заклад, дисципліну 

та етап навчання (мета навчання, рівень знань студентів, їх вік) [5]. У сучасній навчальній 

лексикографії проявляється ще одна суттєва тенденція, що полягає в тому, що навчальний 

словник повинен бути не просто скороченим варіантом звичайного словника, але й повинен 

мати особливу концепцію, бути саме навчальним словником, тобто бути як засобом 

вивчення вузькопрофільної дисципліни чи мови, так і засобом ознайомлення з навколишнім 

світом, який знаходиться поза словами. 

Існує безліч підходів до відбору мовного матеріалу для створення навчального 

словника. Три основні підходи до відбору мовного матеріалу для словника були описані 

Залевською О.О. Розглянемо їх: 

1. Емпіричний підхід заснований на особистому досвіді методиста, автора навчального 

словника, того, хто вкладає словник. Особистий досвід дозволяє правильно визначити 

лексичний та граматичний мінімум лише на початковому етапі навчання. Надалі досвід 

методистів, авторів посібників та викладачів не співпадає. 

2. Лінгвістичний підхід передбачає семантичні, граматичні та стилістичні критерії, а 

саме: 
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- критерій сполучуваності  слова є важливим, оскільки розширення лексичної бази 

студентів відбувається за рахунок можливості слова сполучуватись з іншими словами; 

- критерій багатозначності передбачає виділення тих одиниць, котрі можуть 

позначувати декілька предметів або явищ дійсності; 

- критерій семантичної цінності передбачає відбір найважливіших понять; 

- критерій стилістичної нейтральності виключає використання діалектичного сленгу, 

архаїзмів тощо; 

- критерій словотвірної цінності означає включення слів, що дають велику кількість 

похідних лексичних одиниць; 

- критерій стройової здатності вимагає включення прийменників, артиклів, 

словосполучень, допоміжних та модальних дієслів. 

3. Прагматичний підхід обумовлений вимогами спілкування тією чи іншою мовою, а 

отже, критеріями відбору мовного матеріалу є: 

- критерій частотності, який лежить в основі відбору мовного матеріалу, так як 

зрозумілим є те, що найнеобхідніші слова та граматичні структури зустрічаються частіше 

інших. Але, таким чином можна виділити лише перші декілька сотень слів. Далі частотність 

стає приблизно однаковою; 

- тематичний критерій, який передбачає перш за все визначення тем, за якими 

відбирається мовний матеріал. Вибір тем залежить від мети навчання. Тематичний 

критерій доповнює критерій частотності; 

- критерій уживанності враховує семантичну та словотвірну цінність, стилістичну 

нейтральність, сполучуваність, стройову властивість, многозадачність; 

- критерій опису понять передбачає відбір слів, котрі описують значення слова, а 

також можуть слугувати синонімами до інших слів; 

- критерій виключення синонімів передбачає вибір тільки найбільш уживаного 

стилістично нейтрального слова із ряду синонімів; 

- критерій прозорості виключає ті явища, котрі можуть бути зрозумілими за аналогією, 

або з контексту [3]. 

При укладанні навчального словника-посібника для вивчення дисципліни «Вступ до 

мовознавства» студентами філологічних та лінгвістичних спеціальностей 

використовуватиметься комплексний підхід, так як кожен з трьох підходів (а саме 

емпіричний, лінгвістичний та прагматичний) є доцільним, а також доповнює інші. 

Емпіричний підхід базується на досвіді автора, тобто студента-лінгвіста, а отже цей підхід 

передбачає відбір лексики на його розсуд. Навчальний словник передбачає включення 

семантичний та граматичних критеріїв, в цьому випадку буде актуальним лінгвістичний 

підхід. Для того, щоб більшість слів, які містить словник, були корисними студентам, для 

яких українська мова не є рідною, потрібно взяти до уваги прагматичний підхід [2]. 

Принцип функціональності передбачає відбір таких одиниць, котрі сприяють 

перетворенню мови у мовлення. Наступним етапом є відбір таких одиниць, котрі дають 

змогу одиницям мови взаємодіяти. Потім граматичні структури, котрі оформлюють 

мовленнєвий твір як речення. І, нарешті, необхідність в словах, що заміщують одне одного, 

тобто в синонімах. 

Принцип комунікативності передбачає не тільки  стійкість та відтворюваність відібраних 

одиниць, а й їх властивість організовувати та підтримувати спілкування. 

Принцип системності застосовується при відборі лексики та граматики. Він є 

ефективним при відборі лексичного матеріалу. 

Особливу увагу варто приділити відбору лексичного матеріалу. Окрім мінімуму 

загальновживаної лексики для задоволення вимог програми варто визначити 
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термінологічний мінімум, котрий забезпечить розуміння при читанні оригінальної наукової 

літератури та при веденні бесіди за спеціальністю. Лексичні одиниці, що входять до 

словника, повинні складати ядро термінологічної системи та створювати великий 

потенційний лексичний запас, що базується на здатності до самостійної семантизації 

незнайомих термінів на базі відомих основ словотвірних моделей [2]. 

Для того, щоб створюваний нами словник відповідав навчальному за всіма 

параметрами, ми  визначили конкретні вимоги: 

- різноманітність лексичного складу (одиницями словника можуть бути однорідні 

об’єкти (слова, словосполучення), повнозначні слова, службові частини мови; 

- стислість (лексика словника повинна якомога стисло вміщувати найбільш 

інформативну та значиму лексику); 

- рівномірність опису (об’єкти лексикографічного опису повинні бути проаналізовані 

рівномірно та однаково детально); 

- переклад слів на російську чи англійську мову повинен бути виконаний за принципом 

доцільності; 

- швидкість та легкість пошуку необхідного лексичного об’єкта та отримання 

необхідної інформації. 

Для навчального словника-посібника для вивчення дисципліни «Вступ до 

мовознавства» надзвичайно важливою проблемою є відбір лексики. Чітка система критеріїв 

відбору лексики була розроблена та описана в працях таких науковців Л.В. Щерби, 

І.В. Рахманова, П.М. Денисова, В.В. Морковкіна та багатьох інших. Лексика повинна 

відбиратись з урахуванням того, що словником будуть користуватись студенти 

філологічних та лінгвістичних спеціальностей, а отже, відібрана лексика повинна бути 

орієнтована на їхній словниковий запас та рівень знань [5]. 

Таким чином, процес роботи над навчальним словником передбачає такі етапи: 

- визначення структури словника; 

- визначення об’єму словника; 

- відбір словникових одиниць; 

- складання списку найбільш уживаної лексики; 

- розташування найбільш уживаної лексики в алфавітному порядку. 

Відбір одиниць до навчального словника проводиться згідно із задачами навчання з 

урахуванням таких критеріїв: 

а) приналежність лексичних одиниць до певної галузі знань; 

б) актуальність з точки зору студента лінгвістичної або філологічної спеціальності. 

Електронний навчальний словник-посібник для вивчення дисципліни «Вступ до 

мовознавства» для студентів лінгвістичних та філологічних спеціальностей повинен 

вміщати в себе лінгвістичні терміни, які є найважливішими для оволодіння дисципліною. 

Електронний навчальний словник-посібник для вивчення дисципліни «Вступ до 

мовознавства» є новим типом лексикографічної праці. Навчальний словник призначений 

допомогти студентам засвоїти дисципліну «Вступ до мовознавства», тому словник повинен 

бути складений відповідно до вимог дисципліни, які описані у типовій навчальній програмі. 

Реєстр навчального словника повинен відповідати змісту дисципліни. 
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У зв’язку із розвитком мовної системи, розвивається її словниковий склад, а отже 

змінюються  вимоги щодо дослідження. 

Об’єктом дослідження корпусної лінгвістики є лінгвістичний корпус – це масив текстів, 

зібраних в єдину систему за певними ознаками (мови, жанру, часу створення тексту) і 

забезпечених пошуковою системою. Сюди належать як письмові тексти (тексти газет, 

журналів, літературних творів), так і транскрипти радіо, телепередач.  

Організація корпусу може бути найрізноманітнішою. Залежно від мети створення 

корпусу, тут є тексти, що написані  на конкретною мовою, одного або декількох авторів і 

літературних жанрів, що написані в певний історичний період.  Весь масив текстів в корпусі 

систематизований. Це означає, що в корпусі зафіксовано розташування кожного слова в 

реченні    у зіставленні до інших словами, а також враховується частота його використання 

в даному корпусі. 

Слід зазначити, що на сьогодні існує  один із механізмів дослідження лінгвістичного 

корпусу – конкорданс, що є ефективним інструментом аналізу літературного тексту є 

конкорданс, що є одним з основних понять корпусної лінгвістики. Конкорданси часто 

використовуються в прикладній лінгвістиці: в лексикографії, при аналізі тексту, при навчанні 

та вивченні мови, при перекладі. 

Характеризуючи конкорданс як основу корпусної лінгвістики, варто зазначити, що «це 

впорядкований список словоформ (або слів) із зазначенням всіх входжень того чи іншого 

слова в заданий масив текстової структури» [1:73]. 

Дж. Томас Шоу пояснює: «Словник - це фундамент ознайомлення  з мовою,  а 

конкорданс - це фундамент знайомства з літературною мовою» [2].  

На сьогодні існують спеціальні програми складання конкордансами по деякому корпусу 

текстів, так звані конкордансери. Вони дозволяють отримувати частоту тієї чи іншої мовної 

одиниці за довільним корпусу текстів, список контекстів, в яких дана одиниця зустрілася. 
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Багато з них дозволяють також сортувати контексти за ключовим словом (у вихідній формі) 

або по словоформи, по найближчому контексту  

Завдання конкордансу: 

- порівняння різних використань одного слова; 

- аналіз ключових слів; 

- аналіз частотності  слів і словосполучень; 

- пошук і дослідження фраз і ідіом; 

- пошук перекладу, наприклад, термінології; 

- створення списків слів (що використовується при публікації). 

Отже, конкорданс – це програма, що дозволяє аналізувати великі масиви тексту на 

предмет виявлення закономірностей використання в мові слів або виразів. Конкорданс 

здійснює пошук потрібного слова в корпусі і видає в новому вікні кілька фрагментів 

пропозицій з різних текстів, в яких використовується дане слово або вираз. На підставі 

отриманих результатів конкордансу можна як зрозуміти значення даного слова з контексту, 

так і провести аналіз його використання в мові. 

Особливо це стосується дослідження біблійнх понять, адже перший конкорданс був 

створений в 13 столітті і саме через обсяг роботи зі складання такого типу словника в 

докомп'ютерні часи, конкорданси були створені тільки для праць найвищої важливості - 

Вед, Біблії, Корану чи творів Шекспіра. 

Слід зазначити, що  при цьому контексти, переважно, супроводжували коментарями. 

Відколи стало можливим автоматичне опрацювання текстів, саме Біблія залишається 

найпоширенішим джерелом конкордансів різними мовами. Проте, не зважаючи на 

поширеність даної біблійної тематики конкордансів, все одно постає питання трактування, 

непорозумінь між мовцями з різних країн при використанні певних біблійних понять іншою 

мовою. Це пов’язано не лише з етимологічним змістом понять, але й з  їх  семантикою. І як 

результат – неправильний переклад того чи іншого поняття, адже, автоматичні онлайн-

перекладачі не завжди правильно перекладають слова, або ж тільки транслітерують слово, 

так як його іншомовний відповідник відсутній в базі перекладача. 

І саме тому, враховуючи, що конкорданси є все-таки доволі поширеними, хоч і є 

недостатньо вивченим явищем, а основна сутність біблійних понять виражається в тому, 

що в них показано істинний сенс православно-християнських цінностей, і при перекладі 

його необхідно зберегти, ми вирішили створити такий конкорданс в якому б були 

трактування основних біблійних понять різними мовами (українською, російською, 

англійською) з їх машинним перекладом та посиланнями на його виправлення. 
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Потреба укладання автоматизованого термінологічного словника «Енергозбереження у 

теплопостачанні» є актуальною, оскільки лексикографічні джерела України не охоплюють 

лексику з даної теми, що потребує подальшого дослідження. А також, питання 

енергозбереження є дуже актуальним у багатьох країнах Європейського Союзу і не тільки 

(Вірменія, Греція, Молдова, Румунія, Туреччина,  Грузія, Україна).  Динамічність розвитку 

науки і техніки і міжнародних професійних зв’язків притаманна нашому часу. Саме тому, ми 

поставили мету укладання та створення автоматизованого термінологічного словника 

«Енергозбереження у теплопостачанні». 

При створенні термінологічного словника виникають такі проблеми, як визначення 

слова «термін», у визначенні терміна немає цілковитої одностайності. Основну функцію 

терміна В. В. Виноградов вбачає у визначенні певного поняття. Б. М. Головін визначає 

термін як «слово чи словосполучення, що має професійне поняття й застосовується в 

процесі (і для) пізнання та освоєння певного кола об'єктів і відношень між ними – під кутом 

певної професії». [6] Такої самої думки дотримуються С. М.Бурдін, Я.А. Климовицький, О.В. 

Суперанська. [7] У визначенні сутності терміна на першому плані перебуває 

співвідношення терміна й поняття, тому що будь-яка наука є чіткою системою 

взаємопов'язаних між собою понять, виділення яких відбувається на основі наукового 

узагальнення ознак. В якості робочого поняття терміна проймаємо визначання: «Слово чи 

словосполучення, що точно позначає певне поняття, застосовуване в науці, техніці, 

мистецтві». [4] Також зазначається, що термін являє собою елемент певної терміносистеми 

і він є невід’ємним її елементом чи, інакше кажучи, може існувати лише як елемент цієї 

терміносистеми [1,2,4,5]. Можна зробити висновок, що термін є вторинним стосовно 

терміносистеми, яка є відповідно первинною. Терміносистема – це система термінів у 

певній галузі, підгалузі наукового або технічного знання, що обслуговує наукову теорію або 

наукову концепцію. Розрізняють три етапи формування й функціонування терміносистеми: 

1. Перехід від стану відсутності до стану її формування, тобто перехід від 

неупорядкованої сукупності термінів до терміносистеми;  

2. Зростання обсягу знань в межах прийнятої теорії внаслідок удосконалень, 

досягнень науково – технічного прогресу; 

3. Зміна теорії і,як наслідок, зміна терміносистеми. Спочатку нову теорію 

описують термінами попередньої теорії, потім впроваджуються нові терміни, 

що відображають нові поняття.  

Таким чином формують систему понять нової теорії, і кожне місце в цій новій системі 

посідає певний новий термін, а у сукупності з’являється нова терміносистема.  

На сьогоднішній день, актуальним є використання когнітивних засад для аналізу 

терміносистеми, цей напрям дає можливість вивчати закономірності формування термінів. 

В когнітивній лінгвістиці принцип проекції структури в якості ведучого механізму 

термінотворення визнається більшістю дослідників, як і роль фреймів в термінотворенні та 

організації терміносистем.  

Виходячи з цього, для досягнення поставленої мети потрібно було опрацювати тексти 

даної тематики, ми відібрали більше ніж 500 термінів, на основі яких було сконструйовано  

терміносистему «Муніципальна система теплопостачання» було обрано операційний метод 

конструювання терміносистеми, відбираючи терміни з текстів певної тематики, на основі 

частості., фрейм та декілька субфреймів :  
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Отже, в наслідок виконаної роботи, ми створили автоматизований термінологічний 

словник «Енергозбереження у теплопостачанні». Перспективою подальших досягнень 

бачимо розширення лексичної бази з даної теми, а також впровадження одержаних 

результатів в учбовий процес. 
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Мові належить активна роль у культурі й пізнанні. Вона є найважливішим засобом 

формування та існування знань людини про світ. Відображаючи в процесі діяльності 

об’єктивний світ, людина фіксує результати пізнання в слові. Уся ж система знань, набутих 
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як особисто, так і внаслідок навчання, утримується в довгостроковій пам’яті людини за 

допомогою концептів, або ментальних прообразів. Концепуталізація, або понятійна 

класифікація, – один із найважливіших процесів пізнавальної діяльності людини, що 

полягає в усвідомленні інформації, яка надходить до людини, та яка призводить до 

утворення концептів, коцептуальних структур і всієї концептуальної системи в мозку 

(психіці) людини. 

Мова – це феномен етносу, народу, нації, одна з основних її ознак, оскільки значною 

мірою забезпечує нормальне функціонування національного організму в усіх його проявах 

– політичному, державному, економічному, культурному [1, с. 5]. Зауважимо, що кожен 

народ по-своєму розчленовує фрагменти світу, і по-своєму називає їх. Формується світ тих, 

хто говорить цією мовою, тобто формується концептуальна картина світу як сукупність 

знань про світ, що є зафіксованими у лексиці, граматиці, фразеології. Отже, мова йде про 

існування мовної картини світу (МКС), вивченням якої займаються сьогодні етнолінгвістика, 

лінгвокультурології, філософія мови та ін. Базовими поняттями, якми оперують у процесі 

дослідження МКС є «концепт» та «символ». 

Термін «концепт» (від латинського conceptio – розуміння) – це система поглядів на ті 

чи інші явища, процеси; спосіб розуміння, трактування певних явищ, подій; ідея певної 

теорії [2]. Концепт – термін, що служить поясненню одиниць ментальних або психічних 

ресурсів нашої свідомості та тієї інформаційної структури, що відображає знання й досвід 

людини; це оперативна змістовна одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної 

системи та мови мозку, всієї картини світу, що відображена в людській психіці.  

 На сьогодні немає єдиного тлумачення терміну «концепт». Це питання досліджують 

такі мовознавці як Н. Арутюнова, А. Вежбицька, В. Маслова, О. Потебня, Р. Фрумкіна та 

інші. У термінологічній системі логіки та філософії термін розроблявся такими вченими: Х.-

Г. Гадамером, М. Гайдаґґером, З. Фрейдом, Т. Юнгом та іншими. 

Так, на думку О. Селіванової, концепт кваліфікується як інформаційна структура 

свідомості, різносубстратна, певним чином організована одиниця пам’яті, що містить 

сукупність знань про об’єкт пізнання, вербальних і невербальних, набутих шляхом 

взаємодії п’яти психічних функцій свідомості та позасвідомого [3, с. 112]. Підґрунтям такої 

дефініції стало класичне тлумачення концепту О. Кубряковою: «Концепт − термін, що 

служить поясненню одиниць ментальних і психологічних ресурсів нашої свідомості та тієї 

інформаційної структури, що відображає знання й досвід людини; оперативна змістовна 

одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи й мови мозку, всієї 

картини світу, що відображена в психіці людиниp. Поняття «концепт» відповідає уявленню 

про ті смисли, якими оперує людина в процесах мислення, та які відображають зміст 

досвіду й знань, зміст результатів усієї людської діяльності та процесів пізнання світу у 

вигляді деяких «квантів» знання» [4, с. 31]. 

О. Цапок розглядає чотири аспекти дефініції концепту: логіко-філософський, що 

пов’язує концепт із поняттям; логіко-семантичний, орієнтований на ототожнення його зі 

значенням; психологічний, який виходить з ідеї О. Потебні про трирівневу структуру слова, 

одним із яких поряд із внутрішньою та зовнішньою формою є «зміст (або ідея), що 

відповідає чуттєвому образу чи розвинутому з нього поняттю» [5, с. 145]]. 

У XX ст. ведеться активний пошук тлумачення поняття «символ» та символіки в 

сучасній лінгвістиці (Г. Бейлі, Е. Кассірер, К. Леві-Строс, О. Лосев, Ю. Лотман Е. Сепір, 

В. Топоров, 3. Фрейд, Т. Юнг та ін.), причому в більшості  досліджень увага звертається на 

поліфункціональність та дифузність символу.  

Філософський енциклопедичний словник дає наступне визначення символу: «Символ – 

відмітний знак; образ, що втілює якусь ідею; видиме, рідше чутне утворення, якому певна 
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група людей надає особливий сенс, не пов’язаний з сутністю цього утворення. Сенс 

символу, який не може і не повинен бути зрозумілим для людей, які не належать до цієї 

групи, тобто для тих, хто не посвячений у значення символів (кожен символ є за своїм 

характером таємним або принаймні умовним знаком), – цей сенс є, як правило, натяком на 

те, що знаходиться понад або за чуттєво сприйманої зовнішності утворення... » [6, с. 654].  

Важливою ознакою символу є його властивість зберігати зв’язок між означуваним і 

означувальним. Тому символ не можна замінити будь-яким іншим знаком. О. Потебня 

визначив три основні відношення символу до означуваного: порівняння, протиставлення й 

відношення причинне. Він заклав теоретичне підґрунтя вчення та з’ясував багатозначність 

слова-символу: «Нові слова споріднювалися вже з символами не первинного, а пізнішого 

утворення і, у свою чергу, віддалилися від першого значення ознаки» [7, с. 285]. 

Можна виділити цілий ряд ознак символу: образність (іконічність), вмотивованість, 

комплексність змісту, багатозначність, розпливчастість кордонів значень у символі, 

архетипність символу, його універсальність в окремо взятій культурі, перетин символів у 

різних культурах, національно-культурна специфічність цілого ряду символів, вбудованість 

символу в міф і архетип. 

Розвідки в галузі лінгвокультурології та лінгвістики засвідчують, що мовознавці 

зазвичай студіюють не власне символи (предмети, артефакти чи персони), а слова-

символи або слова й словосполучення, які набувають символьного трактування. Роль 

мовного символу полягає в заміні значення мовної сутності на символічну функцію. У цьому 

випадку значення слова-символа набуває значення, що вказує не на власний референт, а 

асоціативно «заміщає» певну ідею [8, с. 243]. 

Висновки. Отже, концепти представляють світ в уяві людини, утворюючи 

концептуальну систему, а знаки людської мови кодують у слові зміст цієї системи. Концепт 

багатовимірний, у ньому можна виділити як раціональне, так і емоційне, як абстрактне, так і 

конкретне, як універсальне, так етнічне, як загальнонаціональне, так і індивідуально-

особистісне. Відповідно символ – це уявлення, що викликає певне коло асоціацій у 

конкретній мовно-етнокультурній системі, поняття досить складне й багатопланове, 

різностороннє. Характерною особливістю символу є його властивість мотивувати значення 

передусім не через перенос, а через фонові знання, прагматику; він демонструє свій зміст у 

плані встановлення національних, культурних, соціальних, релігійних та інших чинників, що 

й визначають його розуміння всіма членами певного соціуму. 
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Одним з головних напрямів лінгвістичних досліджень є вивчення мовної картини світу 

через призму народного світобачення.   

Український фольклор повністю відображає у собі ментальність свого народу.  О. 

Ткачик вважає, що фольклорні тексти відіграють роль стереотипів культурного 

світобачення, його еталонів, виступають мовними експонентами культурних знаків і є 

одним з могутніх засобів формування гендерних стереотипів [4, с.8]. Тобто чоловік та жінка 

у фольклорі сприймаються не як представники своєї статі, а як уособлення соціокультурних 

уявлень, подають стереотипні моделі поведінки та представляють певну роль у суспільстві.  

Мета статті полягає у здійсненні концептуального аналізу вербальних способів 

відображення   удома молодиця? [3,44]», «Дівчина – як квіточка: з нею рай, а чужої 

молодиці не займай [5,156]», «Тут зараз донесли царю, що у його город прийшла така 

молодиця, що береться вилічить його дочку [3,174]»;  

3) жінка: «Їхав чоловік з жінкою полем [3,52], « Жінка дивиться і не може надивитися 

[3,183], «Жінка спекла три коржики й поклала йому в тайстру [3,183]», «Поставила жінка на 

стіл обід і вечерю [3,154]; 

4) баба: « Ішла одного разу дорогою стара баба [3,181]», «Та баба маківки позрізувала, 

а чорт бадилля зв’язав і поніс додому [3,110]» . 

Найпоширеніші номінації, що позначають вікові особливості чоловіка: 

1) хлопець: « У великодню суботу ішов із міста бідний хлопець [3,114]», «Служив 

хлопець у поміщика, пас табун коней [3,111]»; 

2) парубок: «Зрадів парубок, зареготав і аж у долоні сплеснув…[3,20], «Парубок устав 

з-за столу, обійняв і поцілував свого батька [3,39]» «Виріс парубійко та такий собі легінь, 

хоч картину малюй…[3,36]»;  

3) чоловік: « Вернувся чоловік щасливо до свого села [3, 39], «На вечір чоловік 

повернувся стомлений додому [3,45]», « Відчинив чоловік, увійшов у хату та й сам собі не 

вірить [3,51]», «Один чоловік та хотів вивірити, чи можна жінкам правду казати [3, 64]»;  

4) дід: «Служив чоловік у діда чесно, полюбили його старі, як рідного сина [3,38]. 

Виявлено, що лексем на позначення соціального статусу та професій чоловіка більше, 

ніж у жінки. Пов’язано це з тим, що у давнину жінки не працювали та не отримували освіту, 

їх завданням було доглядати дітей та вести господарство.  

Серед номінацій на позначення соціального статусу чоловіка можна виокремити такі: 

цар, пан, господар, король, багач: «Ото пан такий був, що не розсудить і людей [3,24]», 

«Вже пан насилу сидить у кареті і балакать уже гласу не одведе [3,205]», «Жив один цар, 

що мав дванадцять доньок [3,28]», «Весняного дня король Матяш вивів своїх вельмож на 

поле [3,30]», «Один господар мав дуже вперту жінку [3,51]», «. Серед професій можна 

виділити такі номінації: рибалка, коняр, шинкар, швець: «Був собі рибалка [3,40]», «Одного 

разу жив собі багатий  - пристрасний коняр [3,118]», «Шинкар заплатив Іванові десять 

тисяч карбованців…[3,147]», «Був у царя наймит, і нічого він не робив, тільки чоботи шив – 

шевцем був [3,73]», «Пропали з хлопцем і чоботи,які хотів багач на великдень взути 

[3,115]».   
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Найбільш частотними номінаціями на позначення родинних стосунків виступають такі 

лексеми:  

1) батько:  «Встав батько з-за столу голоднісінький, одначе пішов-таки молотити [3,35], 

« Перед вечерею батько приласкав, поцілував у голову [3,48]», «Прийшов ото молодий 

додому та й хвалиться батькові, як і що було у старостів з дівкою [3,19]»; 

2) мати: «Роки минали, захворіла небога-мати й померла [3,42]», «Та чужа мати не 

своя – не своя / Ой, жить мені несила! [1,263]»,  «Ой, не бий мене, моя матінко, / Та 

березовим прутом [1,256]» 

3) брат: «Були собі два брати: один був дуже багатий, другий – бідний [3,124]», « Цей 

бідний брат умер [3,174]» , « Скажи мені, будь ласка, брате, як ти забагатів? [3,164]»; 

4) сестра: «Прощай, сестро, тепер мені не йти з тобою! [3,173]», «Приніс дурень 

додому, порвав її на шматочки, сів на улиці й дожидає сестри [3,82]», «Але твої сестри не 

можуть віддатися, о ти стоїш їм на дорозі[3,28]»; 

5) син: «Дурень же ти, сину, дурень, щей  брехун великий [3,21]», «З тої пори став син 

собі шкуринку зоставляти, а батькові м’якушку [3,36]», «Отець був розумний і видів, що 

сину тяжко буде газдувати і на світі жити [3,41]»; 

6) дочка: «У мене дочка сама миліша [3,22]», «Моя дочка каже, що нема солодшого на 

світі, як сон [3,25]», «Я вже старий, донько [3,28]».  

Висновки. Отже, проаналізувавши тексти українських народних казок можна 

стверджувати про андроцентричність української лінгвокультури. У фольклорі відображено 

домінантну позицію чоловіка та пасивну роль жінки.  Зображення чоловічої статі у 

фольклорному дискурсу несе типові маскулінні характеристики –активність, сила, 

практичність, владність, а для жінки типові фемінні характеристики – слухняність, 

пасивність, прив’язаність до сім’ї. 
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Существует различные виды грамматических словарей, но нету словарей учебного 

типа для тех, кто изучает русский язык как иностранный. Эти словари необходимы так, как 
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грамматическая система русского языка и грамматическая система языка родного 

существенно отличаются при чем есть такие грамматические характеристики, которые 

следует определять не как универсальные для всей части речи, а как характерные для 

конкретных лексем, принадлежащих этой частей речи. Следовательно, такие 

специфические грамматические характеристики «значение рода существительных, 

особенности изменение существительных по числам и т.п.» необходимо определять по 

словарю. 

Первый полный грамматический словарь русского языка – это «Грамматический 

словарь русского языка» под редакцией А. А. Зализняка. Этот словарь отражает 

современное словоизменение, т.е. склонение существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных и спряжение глаголов. Словарь содержит около 100 000 слов.  

Позднее был издан «Большой грамматический словарь» под редакцией 

А. Н. Тихонова. Словарь включает в себя много новых слов, появившихся в языке за 

последние десятилетия; всего в Словаре более 33 000 слов. В словаре представлены 

грамматические формы изменяемых слов; приводится также грамматическая 

характеристика неизменяемых слов и служебных частей речи; отмечены основные и 

вариантные формы. 

Мы не можем использовать такие словари, потому что, во-первых, они объемные, и 

поэтому с ними трудно работать; во-вторых, они предназначены для тех, кто свободно 

владеет русским языком; в-третьих, в них очень много условных обозначений вместо 

словесного объяснения, которые затрудняют использование словаря; в-четвертых, они не 

ориентированы на те трудности, которые испытывают студенты-иностранцы при 

овладении грамматическими особенностями русского языка. Вот поэтому необходимо 

создавать этот учебный словарь. Понятие учебного словаря очень расплывчато, поэтому 

нам нужно остановиться на определении тех характеристик, которые должны быть у 

словаря, предназначенного для учебной работы в процессе усвоение русского языка как 

иностранного.  

Большинство авторов, которые занимаются вопросами лексикографии считают, что 

учебный словарь характеризуется меньшим объемом материала по сравнению 

академическим и как правило предназначен для школьников [1, с. 5]. Спецификой нашего 

учебного словаря является то, что он предназначен для другой учебно-возрастной 

категории – студентов. Создаваемый словарь предназначен для изучения русского языка 

как иностранного. Исходя из такого назначения, определяется состав лексики и ее 

описание. Мы выбираем имена существительные из количество наиболее 

употребительной лексики. В учебный грамматический словарь существительных для 

студентов-иностранцев вошли существительные из 3500 единиц наиболее 

употребительной лексики. Общее количество существительных составило 1170 

лексических единиц. 

У студентов-иностранцев возникают трудности в грамматической характеристике 

существительных (в особенности возникают трудности в изучении рода имен 

существительных, изменяемости и неизменяемости по числам, которая зависит от 

лексической семантики слова, и может вызывать затруднение; в образовании падежной 

формы, если она не соответствует парадигме того склонения, к которому существительное 

относится). Исходя из это мы будем включать в описание каждого слова-существительного 

такие характеристики. 

В соответствии с назначением настоящего словаря в нем принят алфавитный порядок 

расположение лексических единиц для упрощения читательского поиска. Так как это 

учебный словарь в нем ограниченный объем слов, и читатель, не найдя нужного слова, 
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может по ссылке пройти на «Грамматический словарь русского языка» А. А. Зализняка, или 

«Большой грамматический словарь» А. Н. Тихонова. 

Основной единицей описания в грамматическом словаре является отдельное слово, 

или заголовочная единица. В соответствии с существующей традицией заголовочные 

единицы набираются современном написании, прописными буквами полужирным 

шрифтом и снабжаются ударением. Мы не указываем после каждого слова, что это 

существительное, исходя из того, что у нас словарь именно существительного.  

Словарная статья имеет следующую структуру: 

1. Заголовочная слова; 

2. Зона субстантивных категорий; 

2.1. Зона категория рода; 

2.2. Зона категория числа; 

2.3. Зона падежная парадигма существительного. 

В начале субстантивных категорий мы указываем род, потому что, во-первых, с родом 

встречаются сложности, поскольку в некоторых языках категория рода может 

отсутствовать вообще. Во-вторых, категория рода имеет разное содержание у 

неодушевленных и одушевленных именах существительных. В неодушевленных имен 

существительных она выступает как чисто грамматическое явление. «Значение рода здесь 

является немотивированным: город, поселок – мужского рода, столица, деревня – 

женского рода, а село – среднего рода. Родовые значения их не мотивированы 

соотношением слов и предметов, полностью определяются их грамматическими 

свойствами» [6, с. 78]. В-третьих, указываем род для того, чтобы знать склонение 

существительного; зная склонение существительных, мы можем определить окончания, 

которые будут использоваться у этого существительного. 

 Когда указываем род, параллельно с этим мы указываем, каким суффиксом 

выражается род «суффиксы, как правило, предопределяют принадлежность лексемы к той 

или иной части речи. Точно также суффиксы могут предопределять и родовую 

принадлежность существительного» [4, c. 43]. Указываются суффиксы потому, что 

механическое запоминание каждого существительного с определенным родом очень 

сложно для каждого существительному нужно запомнить, род причем этот род не 

мотивирован. А механическое запоминание дает плохие и непродолжительные 

результаты, поэтому мы указываем суффикс, чтобы студенты привыкали тому, что 

ограниченное количество суффиксов стоит запомнить для определения рода 

существительного, у которого есть этот суффикс. 

Изменяемость или неизменяемость существительного по числам тесно связана с 

многозначностью. Слово, имеющее несколько значений, в каждом из своих значений 

может по-разному относиться к категории числа в зависимости от того, какое явление 

действительности им обозначается. Мы даем комментарий тем случаям, когда формы 

числа могут различаться оттенками лексического значения, для того чтобы не просто 

механически человек образовывал форму множественную от единственного, но и для того 

чтобы он понимал, употребляется ли эта форма, которую он образовал, как форма 

множественного числа или нет. 

После числовых помет указывается номер склонения, который в свою очередь 

отсылает читателя к таблице «Склонение существительных». В статье приводятся все или 

частичные падежные формы, если при образовании их происходит наращение 

формообразующих основ, перемещение ударения. Формы родительного, дательного и 

творительного падежа единственного числа приводятся полностью, если при их 

образовании происходят различные морфонологические преобразования основы 
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(чередование звуков, выпадение и вставка звуков и т.п., ударение перемещается с основы 

на окончание и т.д.) 

 

ДОБАВЛЕ́НИЕ (добавл-е́ни|j-э|) 

с. р. (суф. -ениj-) / только ед. (в зн. 'действие по гл. добавить': В добавление ко всему. 

но в зн. 'добавка, добавленное' – изм. по ч.: Я сделал некоторые добавление к статье.) / 

1 скл., но предл. ед.: о добавле́нии 

ГОД 

м. р. / изм. по ч. / 1 скл., им. мн.: го́ды // года́, род. мн. лет (годо́в устар. и простореч.) 

(предл. ед. о го́де, в году́) с числ. + лет (пять лет, шесть лет и т.д.), без числ. (годов, 

лет) 

 

Рынок лексикографической продукции предлагает довольно ограниченный выбор 

лингвистических справочников, их относительно небольшое количество. Существующие 

словари представляют собой академический тип словарей, а использование таких 

словарей вызывает трудности у студентов-иностранцев. Таким образом, говоря о 

грамматических словарях, мы обнаруживаем потребность в учебных грамматических 

словарях. Мы же, в свою очередь, создаем учебный грамматический словарь, в отличие от 

академических, обеспечивающий быстроту и легкость наведения справок о словах, 

которые включены данный словарь. Особенностью учебного грамматического словаря 

является обучающая функция, которая представлена грамматическими характеристиками 

и основными правилами употребления этого слова. 

Перспективы дальнейшей работы определяется с тем, что создаваемый нами словарь 

– это фрагмент общего учебного грамматического словаря, куда будет включены все части 

речи. 
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Одним з актуальних напрямків дослідження сучасного мовознавства є когнітивна 

лінгвістика, що пов’язана з теорією мовної картини світу. Головною категорією когнітивної 

лінгвістики є поняття «концепт». На сьогодні існує чимало дефініцій поняття «концепт», 

кожна з яких розкриває нові можливості та цікаві факти, пов’язані з  мовною картиною світу 

мовця та ментальністю. 

Концепт – зміст слова і денотативний, і конотативний, який відображає уявлення носіїв 

певної культури про характер явища, що стоїть за словом у різноманітності його 

асоціативних зв'язків. Концепти зароджуються у процесі пізнавальної діяльності, 

відображають й узагальнюють досвід людини й інтеріоризовану невідомістю дійсність, 

підводячи інформацію під певні вироблені суспільством категорії та класи [1; 552]. 

Проблеми  дослідження специфіки поняття «концепт» висвітлені  в працях таких 

науковців:  Маслова В. А., Дем’янков В. З., Карасик В. І., Селіванова О.О., Степанов Ю.С., 

Кубрякова О. С., К. Ю. Голобородько, Попова З. Д., Стернін Й.А., Зацепін К. А., Саморуков 

І. І., Шведова Н. Ю. 

Мета статті: проаналізувати лексеми на позначення концепту ВІЙНА (макроконцепт 

«зброя») в романі С.Талан «Оголений нерв». 

За основу дослідження  концепту ВІЙНА в романі С.Талан «Оголений нерв» взято 

фреймову модель репрезентації знань, запропоновану Т.П. Усатенко [2; 70-71].  

Фрейм – структура репрезентації знань, у якій відображено набуту досвідним шляхом 

інформацію про певну стереотипну ситуацію та про текст, що її описує, а також інструкцію 

щодо її використання [1; 771]. Значний внесок у теорію фреймів зробили науковці Т. ван 

Дейк, Дж. Лакофф, М. Мінський, Ч. Філлмор та ін. 

За словами Усатенко Т.П. : «кожну фреймову модель можна розглядати як мережу, що 

складається із кількох вершин, термінологічне означення яких поки що не установлене, 

різноманітних зв’язків та відносин. На найвищому рівні фреймової моделі представлено 

фіксовану інформацію (концепт вербальний чи невербальний). На наступних рівня 

розташовується множина інших концептів, які обов’язково заповнені конкретними 

значеннями. Структура фреймової моделі ґрунтується на виділенні ядра – головного 

концепту (провідного мегаконцепту та макроконцептів, а також периферію – мікроконцепти, 

у яких виділяють субмікроконцепти (за певних умов макроконцепти, мікроконцепти та 

субмікроконцепти можуть бути провідними мегаконцептами). Фреймова модель є 

ієрархічною структурою, особливість якої полягає в тому, що інформація, яку містить 

концепт вищого рівня, сумісно використовується всіма концептами нижчого рівня, 

пов’язаних з ним. У фреймовій моделі наявні відношення: абстрактне – конкретне, ціле – 

частина» [ 2; 70-71]. 

У межах макроконцепту «зброя» ми виокремили мікроконцепти та згрупували їх за 

видами зброї, що використав автор для детального опису зображуваних подій, які 

репрезентують семантичне поле концепту ВІЙНА: «вогнепальна зброя», «холодна зброя» 

та «вибухова зброя». 

Для більш детального дослідження спочатку визначимо семантику номінації  зброя за 

тлумачним словником: 1. Знаряддя для нападу чи оборони // Сукупність засобів для 
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ведення війни, бою, озброєння; 2. Уживається як символ військової справи; 3. перен. Засіб 

для боротьби з ким-, чим-небудь для досягнення якої-небудь мети [3; 443]. У романі автор 

використовує першу номінацію слова «зброя». 

У творі ми нарахували 94 випадки слововживань лексеми зброя: За моїми 

спостереженнями, зазвичай там стоять ненавчені сепари, їх небагато, і часто вони або 

п’яні, або накурені, з ними можна впоратися легко, коли є зброя (141); Могли скласти 

зброю, не виконати наказ – і самі були б живі, й не оросилася б земля кров’ю невинних 

жертв, які лише хотіли змінити життя кожного українця на краще (81); З надзвичайною, 

не властивою людині швидкістю він охоплював усе навколо, фіксував усе до дрібниць: 

землю, що всотувала густу, ще гарячу кров, червоні хрести на одязі медиків, кулі, що 

безжально впивалися в беззахисні людські тіла, приціл снайперської зброї (36). 

Мікроконцепт «вогнепальна зброя» у романі представлений такими репрезентантами: 

автомат (Вони стоять віддалік, теж молоді, неохайні, напідпитку, через плече 

автомат (139); пушка (Сепарів? Скажу вам, немало, – відповів чоловік, – і техніку за 

деревами бачив, і пушка якась виглядала(226); міномет (Почався обстріл з 

мінометів…(345); гармати (Знову заговорили гармати (467); пістолет (Як могло 

статися, що пістолет вистрілив?(436); гранатомет (Справді, бойовики встановили на 

даху гранатомет (438); ПЗРК (Настя не встигла відповісти, як один літак на зниженій 

висоті гучно заревів над головою й одразу з усіх боків запрацювали ПЗРК, затріщали 

автоматні черги (386); гільзи, патрони (Вже роз’їхалися в різні боки, і дітвора побігла 

збирати гільзи від патронів (337); дуло (Настя була не ляклива, але завмерла, 

втупившись очима в круглий отвір дула, направленого на неї (237); куля«А отримав 

кулю!(241), (11лексем). 

Мікроконцепт «холодна зброя» вербалізується трьома лексемами – ніж (Геннадій 

збирався встромити ножа в тіло Змія і морально підготував себе до цього (433); битка 

(Коли дівчина опинилася на землі, цілий натовп молодчиків почав її бити ногами та 

битками (123); кийок (Один із них накинувся на дівча з кийком, але син встиг впасти з 

нею на землю і своїм тілом захистив від ударів (414), частота вживання яких порівняно з 

лексемами на позначення вогнепальної зброї значно менша. 

Мікроконцепт «вибухова зброя» представлений у романі наступними репрезентантами: 

розтяжки (Про загибель Льоні, – Геннадій розповів, як друг попав на розтяжку (451); міни 

(Невже якась автівка наскочила на міну на мосту? (267); снаряди (Один зі снарядів 

влучив у процедурний кабінет інфекційного відділення міської лікарні, ніхто не 

постраждав (346); ракети (Якби ти чула, як вибухали ракети, що випустив літак! (290); 

бомби (Розповіси мені про фосфорні бомби?(335); коктейль Молотова (У місті плюють 

на сорочки-вишиванки на базарі та можуть надавати стусанів або й  кинути в оселю 

коктейль Молотова за проукраїнські погляди (157), 6 лексем. 

Висновки. Отже, основною моделлю  репрезентації знань у когнітивній лінгістиці 

вважається фрейм, який ми взяли за основу для аналізу концепту ВІЙНА, тому що саме ця 

модель дозволяє грунтовно дослідити інформаційне поле концепту. Аналіз макроконцепту 

«зброя» в результаті розподілу його на мікроконцепти «вогнепальна зброя», «холодна 

зброя», «вибухова зброя», дає можливість більш детально розглянути, якими 

репрезентантами представлений розглянутий концеп. У ході концептуального 

лінгвістичного аналізу ми нарахували 20 лескем на позначення макроконцепту «зброя», що 

становить 20% від загальної кількості репрезентантів концепту ВІЙНА  в романі С. Талан 

«оголений нерв». 
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Проблема класифікації словників досі залишається актуальною та розглядається вже 

не одне десятиліття. У лексикографічній науці простежується тенденція до вивчення, з 

одного боку, уже наявних різних типів словників, а з іншого,  – сучасних  видань, які також 

потребують класифікації. У своїй статті В.М. Лейчик визначає сучасні тенденції практичної 

лексикографії (її спрямування до комп’ютеризації, спеціалізації, прагматичної доцільності, 

когнітивного підходу в лінгвістиці) і підкреслює її значення для розвитку типології 

лексикографічних джерел завтрашнього дня [1, с.8]. 

Класифікація словників – практичний систематизований опис словників та їх жанрів, що 

склалися історично в тій чи тій національній лексикографічній традиції. Класифікація є 

ефективним способом систематизації знань, а також презентації особливостей, важливих 

ознак та характеристик досліджуваного об’єкта.  

Першим у вітчизняній науці до проблеми класифікації словників звернувся Л.В. Щерба, 

який запропонував виділити типи словників на підставі 6 опозицій [2]. Головним недоліком 

його типології словників є відсутність конкретного визначення критеріїв, за якими 

формується власне класифікація. Зробивши аналіз типології словників, запропонованою 

Л.В. Щербою, виникає багато суперечностей щодо критеріїв, за якими були протиставлені 

словники.  

Спробу бінарної опозиції, схожої на класифікацію Л.В. Щерби, ми можемо спостерігати 

у класифікації словників лінгвістичних термінів І.С Куликової та Д.В. Салміної. Але у 

класифікації лінгвістичних термінів, як і в класифікації Л.В. Щерби, немає чітко 

сформованих критеріїв, за якими протиставлені ті чи інші види словників. 

У подальшому досвіді класифікації словників виявляється спроба назвати 

диференційні ознаки для протиставлення словників. Такі спроби ми спостерігаємо у 

фасетній класифікації словників В.Ф. Роменської [3], класифікації словників В.Г. Гака 4, 

с.11-12, класифікації словників В.В. Дубічинського 5, класифікації спеціальних словників 

О.С. Герда 6. 

Звернемося до фасетної класифікації В.Ф. Роменської. Кожний фасет містить 

сукупність однорідних значень певної класифікаційної ознаки. Фасетний метод класифікації 

компенсує недоліки ієрархічного методу класифікації. При цьому методі класифікації 

початкова кількість об'єктів може незалежно від співвідношення з іншими критеріями 

поділятися на класифікаційні угруповання з використанням однієї з образних ознак. Тобто, 
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критерії (фасети), за якими сформована власне класифікація В.Ф. Роменської, не повинні 

бути у відношеннях підпорядкування.  

У класифікації В.Ф. Роменської фасет 1 – «за принципом визначення значень одиниць 

словника», фасет 8 – «за призначенням» можна оцінювати як ті, що не є в ієрархічних 

відносинах, але фасет 2 – «за способом організації лексики», фасет 6 – «за способом 

представлення лексичного значення слова» є критеріями, що стосуються підвидів 

філологічних словників. Тобто, ми можемо спостерігати ієрархію, що власне суперечить 

назві самої класифікації. Ще одним недоліком фасетної класифікації В.Ф. Роменської є 

нечіткість формулювання протиставлень. У фасетній класифікації В.Ф. Роменської одним із 

протиставлень є таке визначення, як «і тому подібне», що не вносить ясності в 

протиставлення і спонукає задавати питання «подібне чому?». 

Але в класифікаціях В.Ф. Роменської, В.Г. Гака, В.В. Дубічинського є такі схожі критерії, 

як поділ за кількістю мов, за способом організації лексики, за об’єктом опису, за одиницями 

лексикографічного опису, згідно з якими класифікують словники. Можна зробити висновок, 

що такі критерії вже апробовані часом і їх можна використовувати в подальших спробах 

класифікації словників. 

Критерії класифікації, які базуються на протиставлення енциклопедичного, 

філологічного і енциклопедично-філологічного словників, ми спостерігаємо в класифікаціях 

В.Ф. Роменської та В.Г. Гака. В.Ф. Роменська визначає цей критерій як «за принципом 

визначення значень одиниць словника», В.Г. Гак – «за змістом». Можна зробити висновок, 

що немає чіткого формулювання критерію протиставлення і принципи не вносять ясності у 

визначення. Для формулювання чіткішої ознаки протиставлення, можна запропонувати 

критерій «за об’єктом опису», в якому протиставляються енциклопедичний і філологічний 

словник, а енциклопедично-філологічний є комбінацією цих словників, а не окремим типом. 

Прийнятий у класифікації В.Г. Гака критерій «за одиницями лексикографічного опису», 

у якому протиставляються словники коренів, словники морфем, словники слів, словники 

словосполучень, словники фразеологізмів і словники цитат, на нашу думку, є основним 

критерієм для поділу філологічних словників, але його протиставлення сформовані нечітко. 

Тому, залишаючи критерій «за одиницями лексикографічного опису», пропонуємо 

протиставити такі об’єкти, як «одиниці, які менше за слово (словники коренів, морфем)», 

«одиниці, які дорівнюють слову (словники слів)» і «одиниці, які більше за слово (словники 

вільних словосполучень фразеологізмів і цитат)». 

Як один із критеріїв протиставлення видів філологічних словників, можна виділити 

протиставлення одномовних, двомовних і багатомовних словників.  

В.Ф. Роменська для цього протиставлення пропонує фасет 6 – «за способом 

представлення лексичного значення слова», у якому протиставляє лише одномовні і 

багатомовні, що, на нашу думку, є неповним поділом цього критерію; В.Г. Гак пропонує 

критерій «за кількістю мов» і В.В. Дубічинський – «за кількістю описуваних мов», згідно з 

якими вони протиставляють одномовні, двомовні і багатомовні словники. Пропонуємо 

залишити критерій, запропонований В.Г. Гаком «за кількістю мов», згідно з яким одномовні, 

двомовні і багатомовні словники, адже такий критерій і протиставлені об’єкти є 

найповнішими і є чітко сформульованими. 

Ще одним критерієм, згідно з яким протиставлені види філологічних словників, можна 

зазначити: фасет 2 – за способом організації лексики у В.Ф. Роменської, згідно з яким 

протиставлені «алфавітного-гніздового-і тому подібне», за розташуванням матеріалу у 

В.Г. Гака – «ідеографічного-асоціативного-інверсійного» і згідно з порядком подачі 

лексичного матеріалу у В.В. Дубічинського – «семасіологічних, алфавітних-

ономасіологічних-алфавітних зворотніх». Через таку розбіжність як у формулюванні власне 
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критерію, так і об’єктів протиставлення, вважаємо, що запропоновані критерії і власне 

протиставлення сформульовані не досить повноцінно. Тому залишаємо прийнятий у 

фасетній класифікації  

В.Ф. Роменської критерій «за способом організації лексики», згідно з яким 

протиставляються алфавітні (прямі і зворотні) і гніздові (тематичні і асоціативні). 

Фасет 8 - «за відношенням до синхронії і діахронії» В.Ф. Роменської та критерій «за 

періодом функціонування слів» В.Г. Гака, критерій «за призначенням (адресатом)» В.Г. 

Гака та критерії «з культурологічної точки зору» та « в залежності від функціонального 

напряму» можна узагальнити критерієм «за аспектом опису» одиниць, які дорівнюють 

слову і організувати їх за іншими ознаками, які ми пропонуємо далі у Табл. 1. 

У класифікаціях В.Ф. Роменської, В.Г. Гака і В.В. Дубічинського є протиставлення 

загальних словників і галузевих за такими критеріями: «фасет 4 – за відношенням до типу 

мовного спілкування» (В.Ф. Роменська), «за відбором лексики» (В.Г. Гак) і «за охопленням 

лексики» (В.В. Дубічинський). В.Ф. Роменська протиставляє їх як «загальний – галузевий – і 

т.п.»; В.Г. Гак як «загальномовні – частотні»; В.В. Дубічинський як «словники, що описують 

лексику без обмежень – словники, що описують тільки певні лексичні пласти». Пропонуємо 

критерій «за призначенням», тобто згідно з певним видом діяльності, за яким 

протиставлятимуться загальні, наукові (академічні) і навчальні словники. 

Протиставлення друкованих і електронних словників ми спостерігаємо у 

В.В. Дубічинського і О.С. Герда, при чому, у класифікації словників О.С. Герда таке 

протиставлення є основним. У В.В. Дубічинського комп’ютерні і книгодруковані словники 

протиставляються «за оформленням та деталізацією інформації», а у О.С. Герда 

спеціальні словники поділяються на «словники адресовані людині» і «словники орієнтовані 

на ЕВМ». Пропонуємо цей критерій назвати «за способом оформлення», у якому 

протиставляються друковані і електронні словники. 

Таблиця 1 

Класифікація словників 

за об’єктом опису 

філологічні 

(лінгвістичні) 

  енциклопедичні 

 філологічно-

енциклопедичні 

(словники термінів) 

Філологічні словники поділяються у свою чергу за певними аспектами: 

філологічні словники 

за кількістю 

мов 

за одиницями лексикографічного 

опису 

за способом організації 

лексики 

- одномовні - одиниці, які менше за слово 

(словники морфем, коренів) 

- алфавітні 

- двомовні - одиниці, які дорівнюють слову 

(словники слів) 

прямі зворотні 

(інверсійні) 

- багатомовні - одиниці, які більше за слово 

(фразеологічні словники: 

ідіоматичні, афоризмів, вільних 

словосполучень, цитат) 

- гніздові 

тематичн

і  

 

асоціати

вні 



 

 

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2016: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ XІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

  
 

137 

У свою чергу словники слів поділяються за такими критеріями як: 

- за аспектом опису: 

o семантичний аспект (тлумачні словники); 

o дериваційний аспект (словотвірні словники); 

o походження слова (етимологічні словники, словники іншомовних слів, 

перекладні); 

o системні відношення слів (словники антонімів, синонімів, паронімів); 

o власних імен (ономастичні, топонімічні словники, словники псевдонімів, 

криптонімів); 

o частотність вживання слів мови в мові (частотні словники); 

o активність/пасивність вживання слів (словники неологізмів, словники 

застарілих слів); 

- за нормативною характеристикою слів: 

o діалектні словники (диференційні та повні); 

o словники арго; 

o словники жаргонізмів; 

o сленгові словники; 

o словники літературної мови; 

- за типом норм: 

o граматична норма (словники труднощів, помилок, морфологічні, стилістичні 

словники); 

o норма написання (орфографічні словники); 

o норма вимови і наголосу (орфоепічні словники); 

за способом оформлення 

друковані (типографічні) електронні (машинні) 

 

за призначенням – згідно з певним видом діяльності 

загальні наукові (академічні) навчальні 

Проведений аналіз 6 різних типологій дозволяє стверджувати, що типології складені за 

різними ознаками і підставами. Але типові ознаки все ж можна виявити. Отже, можна 

зробити висновок, що існують критерії рівнозначності, тобто ті, що не знаходяться у 

відношеннях підпорядкування. Це такі критерії: «за об’єктом опису», «за способом 

оформлення» і «за призначенням». У свою чергу ці критерії поділяються на такі, що 

знаходяться у відношеннях підпорядкування. 

Ця опозиція, яку на початку запропонував Л.В. Щерба, орієнтована на бінарну 

опозицію. А ми можемо бачити багатоелементні опозиції, коли словники,згідно з однією 

ознакою протиставляються як один одному, так і один протиставляється решті словників, 

які визначаються за тим чи іншим критерієм. 
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Терминология исследуемой отрасли представляет собой совокупность терминов, 

называют ряды понятий, применяемых как в судостроении в целом, так и в отдельных 

отраслях технического знания, прежде всего, интересуют судовые силовые установки. 

В связи с этим проанализированную терминосистему можно разделить на следующие 

группы. 

1) Основные термины (ядерные или доминанты). Они представляют собой ядро 

терминосистемы и представляют собой основные понятия изучаемой области): engine. 

2)  Производные термины (они формируют производные понятия данной системы, 

представляют собой видовые и аспектные понятия): cooler. 

3)  Сложные термины (сочетание по крайней мере двух основных или производных 

терминов): upper blow-down valve, water-tube boiler. 

4)   Базовые (используют понятия базовых наук): tube, furnacе. 

5) Привлеченные из других областей знаний (которые, однако, превратились в 

неотъемлемую часть этой терминосистемы): enclosed journal. 

6) Общенаучные и общетехнические термины: reactor. 

7) Термины широкой семантики (лексические единицы, которые используются во многих 

терминосистемах, однако меняют свою семантику в зависимости от конкретной области 

науки и техники, в отличие от общенаучных терминов): cage - 1) ССУ. каркас, корпус, 2) 

клетка (для зверей), 3) кабина лифта и т.д. 

 

Размер терминосистемы: терминология судовых силовых систем, которую  

удалось собрать, насчитывает 620 единиц, что позволяет отнести ее к группе 

мезотерминосистем 

Структурный состав терминов (соотношение однословных, двусловных и 

многословных терминов): соотношение однословных и многословных единиц в данной 

терминосистеме является следующим: она насчитывает 149 однословных, 328 

двусловных, 116 трехсловных, и 27 многословных терминов; преобладают двусловные 

термины (53%), среди которых 167 образовано по модели N + N(" steam space") 

134 - по модели A + N ("upper wall"). 27-V - ing + N(" heating surface"). На втором по 

частотности месте находятся однословные термины (24,3 %), среди которых 62 

простых ("furnace"). и 87 производных и составленных(" crosshead"). на третьем 
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трехсловные термины (18,7 %) ("tubular air heater "). Многословные термины 

представлены лишь 4 % ("flanges of the front end plate"). 

- Суффиксальный (образование новых однословных терминов путем добавления к 

корневым словам заимствованных из греческого и латинского суффиксов). Слова 

образованы подобными способами в области CCУ составляют 15,2 % ( 91 oд.): 

1) -er/or: burner, economizer 

2) - ing: hotising, thrust bearing 

3) - tion / sion: reaction turbines 

4 ) - ness: uniform thickness disk profile 

5 ) - ance/ence: disk profile with an equal resistance 

- Префиксальный (образование новых терминов, путем добавления префиксов к 

корневым слов) составляет лишь 9,8 % (58 ед). Каждый перфикс имеет свое значение. 

Например: 

1) de - (передает идею удаления): deaerator - деаэратор, устройство для удаления 

все возможные газы из воды; 

2) un - и non - ( основное значение «не» ): undivided chamber - нераздельная камера, 

nonreversible engine - нереверсивный двигатель; 

3) re - (имеет значение «назад», «опять»): reducing valve - редукционный клапан, 

устройство автоматически пропускает жидкость или газ из полости высокого 

давления в полость низкого давления с поддержанием постоянного давления в одной из 

этих полостей; 

4) ex - (основное значение «вне», « за пределами »): exhaust valve - выпускной клапан; 

5) com - (значение «совместно» ): compressor - машина для сжатия воздуха или 

другого газа до избыточного давления; 

- Префиксально-суффиксальный. Охватывает 1,5 % ( 9 ед . ) терминосистемы CСУ: 

refractory brickwork lining, de-aerator, noncirculating cooling system.  

Ниже визуально представлен морфологический способ словообразования 

терминосистемы ССУ. Итак, можно отметить, что с помощью префиксального или 

приставочно-суффиксального способа в терминологии ССУ образована гораздо меньшее 

количество терминов, чем с помощью суффиксального способа. 

Терминосистему cудовых силовых установок можно считать самостоятельной, потому 

что она номинирует понятия сложившейся и перспективной отрасли общего судового 

машиностроения, а также в связи с тем, что вокруг 16 гнездообразующих терминов 

группируются около 54,84 % всего массива терминологии судовых силовых установок. 

Также доказательством самостоятельности данной терминосистемы является 

определеинное количество терминов, заимствованных из других отраслей, подвергшихся 

модификации семантического содержания в пределах исследуемой терминосистемы. 

Например: wheel (колесо), ring (кольцо ), nut (гайка ). Исследуемый сегмент терминологии 

является частью упорядоченной общесудовой терминосистемы. 

Проведенный анализ терминосистемы судовых силовых установок показал, что 

данная совокупность терминов представляет собой целостную и достаточно полную 

терминосистему, т.е. способную функционировать относительно обособленно, охватывая 

своими элементами все базовые понятия данной области. 

Следует подчеркнуть, что большинство терминологии включено в общие и 

специализированные морские, корабле- и машиностроительные словари, справочники, 

учебники. Словник учебника П.П. Акимова «Силовые установки морских судов» 1965 года 

издания был положен в основу нашего словаря [70с],[71с]. 
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Таким образом, рассмотренные экстралингвистические и лингвистические 

характеристики терминосистемы cудових силовых установок, дают общее представление о 

времени ее возникновения, структуре, основных средствах номинации важнейших понятий, 

взаимоотношений с другими терминосистемами. Все это свидетельствует о том, что 

данная терминосистема является сложным образованием, которое сформировалось под 

влиянием многих факторов и все еще не остановилась в своем развитии. 
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Современное мировое культурное пространство характеризуется динамичностью и 

сложностью процессов, которые происходят в нем. Можно выделить два основных 

фактора, которые влияют на формирование и развитие общеевропейского культурного 

пространства: с одной стороны наличие интеграционных процессов в Европе; с другой 

стороны – глобализация, которая влияет на все сферы деятельности человечества, 

включая экономику, политику, культуру. Вышеупомянутые процессы предопределены 

быстрым темпом развития науки и техники, глубокими социально-экономическими 

изменениями в обществе; переоценкой ключевых понятий культуры и истории. В этих 

условиях проблема определения и распознавания механизмов взаимодействия и 

коммуникации культур приобретает все большее значение.  

В условиях современной всеобщей межкультурной интеграции вопрос определения и 

распознавания механизмов взаимодействия и коммуникации культур приобретает все 

большую важность. Б. Бакула отмечает, что сегодня выразительно вырисовывается 

необходимость понимания литературы в национальной и европейской перспективах 

одновременно, и даже в перспективе универсальной. Это не является моральной или 

политической перспективой, а преследует сугубо практические цели. По словам автора, в 

современной европейской культуре такое понимание стало незаменимым как фундамент 

политики толерантности и восприятия своеобразия присущих тому или другому 

менталитету в пределах диалога не столько национальных литератур, сколько 

национальных дискурсов [Цит. по: 1, с. 54–55]. Литературоведческие компаративные 

исследования понимаются как доступ к внешним и внутренним связям, которые 

формируют отождествление литератур, а также сравнение процессов, которые происходят 
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во время взаимодействия литератур с процессами, которые формируют культуру народа. 

И действительно, сейчас во время исследований литературоведы обращают все больше 

внимания на экстралингвистические факторы и компоненты, среди которых прежде всего 

называют интегральный фактор – состояние и уровень духовной культуры человечества. С 

такой точкой зрения соглашается и И. Папуша, добавляя, что компаративные 

исследования последних десятилетий тяготеют к выходу на сопоставление не только 

межлитературные, но и межкультурные [Цит. по: 2, с. 116]. 

Наряду со средствами массовой информации, политической и экономической 

деятельностью, торговыми и дипломатическими отношениями литература занимает 

значительное место в межнациональных контактах. Рассматривая литературный процесс 

как духовную деятельность человечества, можно воспринимать литературу не только как 

механизм взаимодействия, но и как неотъемлемую составляющую культуры человечества. 

Сейчас, в период активной межкультурной коммуникации, особенно важным является 

сохранение собственной культурной самобытности. 

Сформированное в противовес европейскому способу мышления американское 

духовное сознание имеет значительное влияние на европейское сообщество. Достаточно 

очевидным является тот факт, что ХХ–ХХІ столетия – эпоха господства американского 

образа жизни и американских ценностей в европейском мире. Америка вышла из второй 

мировой войны самим могучим экономическим и военно-политической государством. 

Успехи США во внешней политике, науке и экономике превратили ее в сверхгосударство, 

распространяющее свое влияние на большую часть мирового содружества. 

Активность США практически во всех сферах общественной жизни, во внешней 

политике, быстрые успехи в освоении огромного североамериканского континента, 

стремительное развитие передовой индустрии и сельского хозяйства, повышение 

материального благосостояния населения, достижение статуса мирового государства 

усилили убеждение в особенной судьбе Америки, отличающейся от судьбы других стран и 

народов. Сформировалась идея об особенной миссии США, главное содержание которой 

состоит в обещании воли, демократии, благополучия не только самим американцам, но и 

представителям других народов в самих отдаленных уголках земного шара, если они 

только согласятся принять американские ценности.  

Американская идея претерпела периоды как взлета, так и падения. Однако на 

протяжении длительного времени она, как и любая идея в форме идеала, хранила свою 

привлекательность и неизменно затрагивала вопрос или об упадке, или о новой фазе 

развития. Мечта об Америке апеллирует к общечеловеческим ценностям и предлагает 

каждому второй шанс на лучшую жизнь. Именно поэтому на протяжении веков она находит 

своих сторонников как среди граждан США, так и среди жителей Европы. 

Понимание родства и тождественности некоторых художественных явлений позволяет 

проявить больше понимания и терпимости к другим народам. Постижение содержания 

Американской мечты, ее значения для европейского культурного развития, определения 

степени влияния данного мифа на сознание европейцев поможет переосмыслить события 

новейшей истории и сделать определенные выводы при построении нового европейского 

общества и определении его национально-культурного наследия. М.И. Ибрагимов 

отмечает, что сейчас в каждой национальной литературе существуют свои неомифы, 

которые возникают в результате мифологизации явлений национальной истории, 

культуры, литературы [3]. В данном контексте, миф появляется как „автономная 

символическая форма культуры, которая определенным образом моделирует мир” [Там 

же]. Потому мифологизация в литературе не может рассматриваться в отрыве от 

национальной исторической действительности.  
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В данном контексте наша работа, систематизирующая и обобщающая различные 

концепции об идеи американской мечты, приобретает актуальность, поскольку именно 

Американская мечта сегодня отвечает понятию неомифа. Носителем Американской мечты 

является американское общественное сознание, которое со временем модифицирует и 

видоизменяет его: данный миф постепенно переходит от религиозно направленной к 

более общечеловеческой модели. В процессе создания мечты об Америке также 

наблюдается тенденция, свойственная общему развитию неомифологии ХІХ–ХХ века, а 

именно мифологизация человека, антропоцентрическое видение мира [3, с. 9]. 

Индивидуализм является одним из ключевых понятий американского сознания, и поэтому 

человек с его стремлением к самореализации и личному счастью появляется в центре 

Американской мечты. Также прослеживаются тенденции к виденью мира как сфере 

влияния человека. Согласно концепции Американской мечты, индивид имеет достаточно 

силы и способностей для того, чтобы контролировать ситуацию и собственными силами 

получить победу над жизненными обстоятельствами. 

Объектом исследования в работе стали произведения американских и европейских 

прозаиков XIX–ХХ века: Г. Алджера, О. де Бальзака, Т. Драйзера, Э. Майрера, 

П. де Мариво, Стендаля, Г. Филдинга, Ф.С.Фицджеральда, М. Эмиса и др.  

Целью работы является компаративное исследование и установление схожих и 

отличительных черт американского и европейского видения Американской мечты, 

опираясь на творчество указанных писателей. 

Достижение цели осуществимо при решении таких задач: 

1. исследование природы происхождения Американской мечты; 

2. определение ее основных составных частей;  

3. проведение анализа образов Американской мечты, созданных в романах 

Г. Алджера, Э. Майрера, О. де Бальзака, Стендаля, П. де Мариво, Г. Филдинга и др.; 

4. исследование связи между первичным мифом об Америке и его европейскими 

эквивалентами, опираясь на творчество Т. Драйзера, Ф.С. Фицджеральда, М. Эмиса; 

5. систематизация выводов относительно сходства и отличия видения Американской 

мечты в литературе Америки и Европы и др. 

Методологическую основу данного исследования составляет: 

-  метод систематизации и обобщения литературно-критического опыта; 

- сопоставимо-сравнительный метод для выявления сходства и разногласия в  

трансформации мифа об Америке в литературах США и Европы. 

Новизна работы заключается в том, что разработанный комплексный подход к 

исследованию явления Американской мечты позволяет увидеть и глубже постичь 

многоаспектность данного мифа и определить его значение как для американского, так и 

европейского культурного пространства. В работе представлена концепция, которая 

обобщает и развивает уже добытые знания о межнациональных связях в сфере 

литературной деятельности как части культуры человечества. В рамках компаративного 

исследования очерчены главные черты европейского видения Американской мечты. На 

данном материале исследовано взаимовлияние американского мифа и европейской 

литературы, что обогащает представление о межлитературных связях и культурном 

взаимодействии в целом. 

Значительным в работе является и то, что в условиях новой организации учебного 

процесса важным является создание средств учебы для индивидуальной работы 

студентов. Веб-сайт, созданный на основе исследуемого материала имеет практическую 

ценность для студентов, изучающих курс “История зарубежной литературы”. 

Систематизация основных принципов и положений идеи AMERICAN DREAM в 
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западноевропейской и американской литературе позволяет разработать на их основе 

информационный веб-сайт, который дает возможность обобщить и систематизировать 

знания студентов по теме “Американская литература ХХ века” в рамках курса “История 

зарубежной литературы”. Программные разработки могут способствовать 

совершенствованию знаний студентов и комплексному усвоению ими материала по 

указанной теме. 

Научная новизна полученных результатов заключается в сочетании теоретических 

принципов с программными разработками в этой области. В работе представлено 

своеобразное структурированное теоретическое исследование идеи американской мечты 

по указанным выше принципам.  

Практическое значение работы заключается в том, что результаты исследования 

могут быть включены в курсы по историю и теории литературы, культуры, а также 

использоваться при изучении литературы США и Европы.  

Теоретическое значение исследования заключается в последующей разработке 

проблемы взаимосвязи национальных мифов с другими национальными литературами, а 

также в развитии компаративного литературоведения и культурологии. 

В результате анализа мы пришли к следующим выводам. 

В США идея Американской мечты неотделима от национального духовного сознания и 

воспринимается как обязательный компонент культурной жизни американца. Роль 

национального мифа заключается в обеспечении единства общества и формировании 

национального самосознания, предлагая идеализированную модель мира (творчество 

Г. Алджера, Э. Майрера).  

В случае проникновения Американской мечты в европейское культурное пространство, 

это явление воспринимается как инородный элемент, угрожающий национальной культуре. 

Американская мечта предлагает образец успешной жизни, основываясь на американских 

ценностях, которые не всегда совпадают с европейскими (творчество П. де Мариво, 

Г. Филдинга, О. де Бальзака, Стендаля, Т. Драйзера, Ф.С. Фицджеральда).  

С точки зрения „чужого” рассматриваются в большей мере взаимоотношения между 

Востоком и Западом, между разными культурами, причем Европа и Америка считаются 

центром западной культуры и противопоставляются другим странам (творчество 

М. Эмиса). 

Проблема восприятия Американской мечты европейским культурным пространством 

характеризуется в большей степени негативным отношением к американским ценностям. В 

европейском сообществе присутствует некоторое разочарование в целевых установках 

США и стремление к „очищению”, возвращению собственного национального сознания, не 

запятнанного инородными элементами.  

В данных условиях вопрос функционирования и влияние „чужих” национальных мифов 

на общественные и культурные процессы страны приобретает важность. 
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Буквально протягом останніх кількох років у галузі масової комунікації, крім понять 

інформаційної екології та зниження культури мови, з'явилися інші: демократизація мови 

ЗМІ, комунікативні варіанти мови, різні типи мовної культури. Газетна мова стала 

розкутішою, гнучкішою, демократичнішою, що досягається використанням усім резервом 

мовних засобів – тропів, неологізмів, запозичень, жаргонної лексики тощо. Вагоме місце за 

частотою та емоційною насиченістю у цій системі мовних ресурсів посідають розмовні та 

просторічні елементи, дослідження функціональних особливостей яких є метою статті. 

Широке використання розмовних слів пояснюється тим, що в публіцистиці вони 

виступають як марковані. Саме тому будь-який розмовний елемент у газетному тексті є 

експресивним та виразним. Наприклад: “Генпрокурор зазначив, що в загашниках є 

матеріали і на міністрів, і на депутатів”, “Учора в Приштині збирали манатки”. 

Функції розмовної лексики в мові газети досить різноманітні. Однак усе це розмаїття 

можна звести, за словами Г.Я.Солганика [2], до чотирьох пунктів. Розмовна лексика у газеті 

використовується як:  

1) зображувальний засіб: “…працює “вишибайлом” у ресторані, виганяє п’яних, тримає 

порядок”, “…йшли б собі гендлювати на ринки…”,  “Подейкували, що Шокін не гребував 

винагородою за допуск прохачів до президентського кабінету”; 

2) експресивно-оцінний засіб: “Україна може зазнати такого територіального 

“обрізання”, що мало не буде”, “Те розмірковування, п’яні образи закінчувалися кулачною 

екзекуцією над остогидлою йому пасією”, “…ліві “друзі народу”, серед яких немало тих, хто 

погорів на минулих виборах, а пройшов до Верховної Ради за партійним списком…”, “…і 

навіть періодично розпинаються з парламентської трибуни начебто про національні 

інтереси”;  

3) засіб відтворення мовної характеристики: “Навіть сьогодні ми ще не остаточно 

викорчували зі свідомості людей принцип зрівняйлівки – “спадщину” колгоспної системи”; “Я 

не буду спекулювати на тому, чим намагаєтесь козиряти Ви, називаючи, наприклад, на 

прес-конференції “канівську четвірку” кандидатів у Президенти “нелюдами”;  

4) джерело збагачення газетної лексики: “…унсовці, за словами лідера партії, мали 

намір провести наукову конференцію”.  

З погляду стилістичного забарвлення розмовна лексика не однорідна. Значна її 

частина містить у собі слова, які, будучи ознакою розмовного стилю, не несуть якогось 

додаткового семантичного або експресивного навантаження, наприклад: “…очищення міст і 

сіл від агіток після виборів”; “Вештався тут у своїх справах і якийсь із “нових””; “Тож 

прем’єри вирішили принаймні щомісяця робити “притирку” своїх позицій”. 

Поряд з тим у мові публіцистики знаходимо чимало розмовних та просторічних слів з 

додатковим стилістичним навантаженням, що надає їм різноманітних відтінків. За 

характером та ступенем емоційного забарвлення стилістично знижена лексика 

неоднорідна. Отже, слова, якими виражають інтимно-грубувате ставлення до кого-, чого-

небудь, становлять шар фамільярної лексики, а в основі виникнення іронії лежить 

порівнювання кого-, чого-небудь звичайного, буденного до незвичайного, високого. 

Жартівлива лексика вживається для вираження несерйозного ставлення до кого-, чого-
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небудь, часто з відтінком насмішки, але без образи. Емоційна зниженість згрубіло-

зневажливої лексики випливає з негативної оцінки окремих вад людини, поганих вчинків, 

дій, назви яких переносяться на людину в цілому. Серед стилістично знижених слів значне 

місце посідає лайлива лексика. Крім слів, які мають осуд, зневагу в самому лексичному 

значенні, для вираження негативного ставлення, образи, розкриття негідної поведінки, 

вчинків у газетній публіцистиці часто використовують назви тварин і їх дій, назви предметів 

тощо. Вульгарна лексика є емоційно найбільш зниженою, вона вживається для вираження 

грубого ставлення мовця до кого- або чого-небудь. У мові сучасної української публіцистики 

ця лексика зустрічається все частіше, хоч має відтінок непристойності і не рекомендована 

для літературного вжитку. У газетних текстах перераховані категорії лексики 

використовуються з певною стилістичною метою, наприклад:  

- іронічною: “Як, виявилося за паном Юрієм тягнеться кілька грішків”; “Нарешті 

позавчора було оприлюднено указ Президента, яким на посаду “головного надзвичайника” 

призначено Олександра Турчинова”; “Один “крутелик”, надивившись мордобійних 

бойовиків, у бійці вибив око своєму однокласнику”,;  

- іронічно-фамільярною:. “Брательник” екс-спікера сів на 15 років” (заголовок); “Зелені 

(члени партії зелених України) уже “примелькались”: їх скоро будуть бити”; “ 

 - жартівливою: “Є ще й така штукенція як лема: гроші можна красти (та так, що ніяка 

Генпрокуратура не доведе!)”; “Чи є в Росії стільки “зелених”, щоб ці “птахи” могли літати?”;  

“…хлопці на ній [імпортній техніці] ні бельмеса не розумілися…”; “…демонструючи суто 

українську посмішку з хитринкою, заперечує, ніби селу “повний капець”; “Серед білого дня 

на Херсонщині сталася така предибенція”;  

- зневажливою: “…чи можна після цього всього спокійно слухати базікання 

високопосадових чиновників з адміністрації Порошенка про те, як по-батьківськи вони 

піклуються про наших талановитих дітей?!”; “То хто там базікає, даруйте, про “духовное 

обнищание нации”?”; “Аж доки одна із комуністичних газеток не спричинила бурю у склянці 

води”;  “Ви зрадили всю систему державної влади догідництвом і лизоблюдством, 

корупцією, нечесністю і непрофесіоналізмом…”; “Деякі “партачі” і “гільдяї” пішли ще далі і 

вище”; 

- зневажливо-іронічною: “А в самій обителі ченці організовували прийоми для місцевих 

молодих вітрогонів, які любили гуляти “на шару”; “…надії надурняк, точніше, за чужий 

кошт, навчати у Азовському ліцеї одну з своїх дочок”; “От скільки ще грошей піде за вітром 

на передвиборчі “обгортки” – страшно дядькові і подумати”; 

- зневажливо-фамільярною: “Не помічати надто суттєвої різниці між відображеннями на 

папері й реальними доходами тих, хто не без допомоги тамтешньої влади присмоктався 

до вельми хлібного ринкового місця, здавалося, просто неможливо”; “Розжирілі 

товстосуми, які порозкрадали все, що можна, і створили лави безробітних”; 

- фамільярною: “П’ять років позбавлення волі в колонії посиленого режиму вліпив 

Вознесенський районний суд Костянтину Онілі”; “А вже потім так “запудрили” йому 

[пенсіонерові] голову, що позбавили пенсії, мабуть, за цілий рік”; “Зловмисникам довелось 

змитися”; “Молода вчителька, зґвалтована зграєю пацанів, не знає напевне, чи були серед 

них її учні”;  “І їх [гравців] теж можна буде “заганяти” Європі по десятку мільйонів”; “Адже 

тоді його заїдять штрафами, і господарство загине”; 

- зневажливо-лайливою: “…зовсім “дегенератом” у них [скульпторів] виглядав вождь 

світового пролетаріату”; “– Протистояння “чиновник – підприємець” триває. До 

підприємства ставляться, як, даруйте, до байстрюка або до дійної корови; “Своєю 

жорстокістю виродки наводили жах на міста і села, доки на їхній слід не вийшла слідча 

група”; “Варварами виявилися сім місцевих лобуряк”; “…пшик продавати йолопам (нам) 
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дуже вигідно”; “Усі ці анатомічні подробиці, як і деталі тортур, описали слідчим самі 

виродки”; “…навіть добряче піднатужившись, гендлярі з Міноборони, хай навіть 

вистрибнуть з власних чобіт, навряд чи протягом року вторгують більше ніж 2-3 млн. 

гривень”; “…на трасі небезпечно – придурків багато ходить …”. Функцію лайливих слів у 

публіцистиці виконують і такі слова, які в прямому значенні стилістично нейтральні, а в 

переносному набувають відповідного забарвлення, наприклад: “І не наймав би ніяких 

кілерів. Але нехай живуть оті інфузорії, мокриці, аби усі бачили, хто вони є насправді”, 

“Свистун, або Чи можна політичного банкрута обирати керівником держави” (заголовок);  

- вульгарною: “Не знаю, як там за бугром, а в нас реклама розрахована на дебілів”; 

“Щоправда, окремі “кручені” парубки на медкомісії намагалися взагалі “косити” під 

дурненьких, щоб одержати “білий білет” і показати Міністерству оборони дулю”; “Та 

нещодавно скрутило переробників у дулю”; “Якийсь кретин – тортом у Кретьєна” 

(заголовок); “Святий отець і … сучі діти” (заголовок). 

Отже, в мові сучасної публіцистики дедалі більшого поширення набувають експресивні 

слова, що надають висловленню виразності, образності, емоційної забарвленості. 

Стилістичне забарвлення слова і його стилістичні властивості розкриваються тільки в 

контексті. Стилістично знижена лексика, яка використовується в газетних текстах (це слова 

з іронічною, жартівливою, фамільярною, зневажливою, грубою і т.ін. конотаціями), являє 

собою в основному експресивну лексику негативної оцінки, включаючи вульгарну, лайливу 

лексику. Наведені приклади свідчать, що лексика з експресивно-стилістичним 

забарвленням в окремих своїх різновидах накладається на лексику, якій властива 

функціонально-стильова співвіднесеність. Тому виділення цих двох категорій слів – 

стилістично забарвлених і співвіднесених з функціональними стилями – не завжди 

відбувається в одній площині, а іноді зводиться, власне, до двох різних аспектів у розгляді 

тих самих словесних груп [3]. 
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У статті проаналізовано функціонування мовних одиниць в сучасній Інтернет-

рекламі. Досліджено Інтернет-рекламу як соціальне та маркетингове явище; 

схарактеризовано її креативні технології створення у межах слогану та рекламного 

тексту. 
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Прискорений розвиток рекламної справи в усьому світі, охоплення нею дедалі більшої 

частини людських ресурсів, аспектів економіки та виробництва призвели до того, що 

реклама перетворилася на окремий вид людської діяльності – рекламний бізнес. 

Запорукою його успіху є якісне, професійне створення рекламних звернень [5; 23]. 

 Сучасна реклама – це не просто текст, зображення, відеоряд, що закликають 

звернутися до послуг тієї або іншої компанії. Рекламні технології стають все 

витонченішими, звертаючись до технологічних новинок, використовуючи раніше незадіяні 

можливості та знання з різних областей науки [1; 34]. 

Сучасний рекламний ринок наповнюється новими поняттями, такими як: «креативна 

реклама», «інноваційна реклама» і навіть «нестандартна реклама». Усе це – нова реклама. 

Креатив як маркетингове явище досліджували Р. Йенсен, Д. Бернстайн, Ж. –М. Дрю, Г. 

Алдер, Дж. Гілфорд, Е. Торренс та ін. 

Мета статті – проаналізувати особливості креативних технік, що визначають сучасну 

Інтернет-рекламу, дослідити які прийоми впливу застосовують рекламісти з метою 

швидкого та успішного просування товару на ринок. 

Поняття «креатив» у перекладі з англійської мови означає «творчий» [3; 56]. В 

англомовній літературі, як правило, терміном «creativity» позначають все те, що має 

безпосередню причетність до створення чогось нового, власне процес такого створення, 

продукт цього процесу, його суб’єкт, обставини, в яких творчий процес відбувається, 

чинники, які його обумовлюють [3; 58]. 

Креатив – це те, що кидається в очі та запам’ятовується. Креатив – це родзинка, це 

рекламні ролики, які осідають в пам’яті, це рекламні слогани, які стають приказками та 

цитуються широкими масами [2; 64]. 

Креатив – це мистецтво створювати ідеї та втілювати їх у життя, коли мислеформи 

набувають матеріальних обрисів. 

Розглядати креатив можна як кінцевий продукт певного технологічного ланцюжка. Це 

певний порядок дій, певна послідовність використання відпрацьованого інструментарію. 

Креатив – це технологія, яка у змозі опанувати 100% інтелектуально розвиненого, 

зацікавленого та помірковано освіченого населення. Реклама та креатив сьогодні тісно 

співпрацюють [4; 13]. 

Інтернет-реклама захоплює нашу увагу, використовуючи найрізноманітніші техніки. 

Прийоми створення рекламного креативу проявляються найчастіше: у назві продукту, 

слогані, рекламному тексті, оформленні, композиції, створюваному образі. І все це 

поєднується з використанням найрізноманітніших рекламних носіїв: візиток і корпоративних 

сувенірів, модулів в газетах і журналах, зовнішніх щитів, вивісок і перетяжок, стікерів, 

флаєрів. 

Банерна реклама офтальмологічної клініки «Ексимер» є надзвичайно креативною, у ній 

можна простежити такий рекламний слоган: «НЕ ВІДКЛАДАЙТЕ на завтра те, що можна 

ПОБАЧИТИ сьогодні». Рекламісти виконали свою роботу на відмінно, адже слоган є 

простим та легким для запам’ятовування, текст написаний таким чином, що в очі врізається 

напис виконаний курсивом: «НЕ ВІДКЛАДАЙТЕ СЬОГОДНІ». Тобто, дійте вже сьогодні, 

просто зараз. Банер доповнює зображення дівчини, яка посміхаючись, наполягає на 

правильному виборі, спрямовує та закликає до дії. Така реклама може називатися 

креативною. 

Реклама повинна бути переконливою настільки, щоб спонукати людей до дій – 

придбати товар, або дізнатись додаткову інформацію про нього, поглянути на нього під 

іншим кутом зору. Креативна реклама повинна сприяти встановленню зв'язків з аудиторією 

і уявленню про товар, що продається в несподіваному ракурсі. 
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Звернемося, наприклад, до американської рекламної компанії «Federal Express»: 

«Ми не приймаємо на роботу чорних. 

Ми не приймаємо на роботу жінок. 

Ми не приймаємо на роботу латиноамериканців. 

Ми не приймаємо на роботу азіатів. 

Ми не приймаємо на роботу євреїв. 

Ми не приймаємо на роботу інвалідів. 

Ми не приймаємо на роботу білих». 

У чому ж справа? Кого ж вони насправді приймають на роботу? Далі повідомляться: 

«Ми приймаємо на роботу людей». Це релевантно, це неочікувано – це творча реклама.  

Американська авіакомпанія «US AIRWAYS», пятий за розмірами авіаперевізник у США 

задля залучення клієнтів створила слоган, який звучить наступним чином: «Fly with US», що 

при перекладі може інтерпретуватися у двох варіантах: 1) літай з нами; 2) літай з США. Гра 

слів у даному разі є надзвичайно доречною, незвичною та легкою для сприйняття, що 

подвоює її успішне існування на території Америки та за її межами. 

«БІГ МАРБЛ БУРГЕР» – бургер з мармурової яловичини заполонив Інтернет. Адже таке 

яскраве зображення та не менш цікавий слоган не можуть не привернути увагу споживачів: 

«Корови створенні не для телячих ніжностей. Ніяких телячих ніжностей! Лише 

мармурова яловичина. Мармурова яловичина призводить до телячого захоплення.» Гра 

слів, поєднання не поєднаного, каламбур, люди захопленні їжею, апетитний бургер  – усе 

це закликає тебе спробувати новинку фаст-фуду якомога скоріше.   

Американська компанія  “The Coca-Cola Company» має у своєму арсеналі газований 

безалкогольний напій «Sprite», який за роки свого існування змінював слоган, але 

залишалось незмінним слово «спрага». Новим креативним рішенням стало поєднання 

головного слова з різноманітними дієсловами: « Навчайся зі спрагою. Живи зі спрагою. 

Слухай зі спрагою.  Дивись зі спрагою.  Посміхайся зі спрагою.» Таке незвичне рішення 

має лише одну мету – продукт має бути присутнім завжди і бути невід’ємною частиною 

існування споживача.  

Польська компанія косметичної продукції «Avon» вдалася до хитрості, обравши своїм 

слоганом: « Кінець світу, а ти не нафарбована?»  Таке просте, але водночас окличне 

звернення до усіх жінок не залишиться поза увагою. Тим більше, білий банер та великі 

чорні літери одразу шокують глядачів сайту та спонукають до мозкового штурму та дій.  

Досить креативну рекламу створили рекламісти для агентства нерухомості 

«Благододім». Поєднання  жартівливого слогану та яскравого зображення виконує свою 

справу: «Монтаж сантехніки? Довіртесь Благодому або сподівайтесь на удачу. Натяжна 

стеля? Довіртесь Благодому або сподівайтесь на удачу». Спостерігається протиріччя 

якості та кваліфікованості фахівців компанії, але така відвертість справді привертає увагу 

та в котрий раз наголошує на щирості та відкритості її працівників.  

Отже, креативна реклама сьогодні – це не лише яскраве зображення, вдалий слоган чи 

цікаве оформлення. Це симбіоз найрізноманітніших технік і прийомів, які при вдалому 

поєднанні працюють правильно та успішно. Креатив – це родзинка, особливість товару, яка 

досягається лише при творчому, незвичному підході рекламування. Сучасна Інтернет-

реклама поповнюється новими методами та прийомами, але не всі товари створенні 

сьогодні, можуть називатися креативними, адже вони використовують нецензурну лексику, 

шокують зображенням і не варті мати успіх у просуванні свого продукту. 
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КАРИКАТУРА ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ДІЯЧА 
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магістр кафедри прикладної лінгвістики  

Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій НУ«ЛП» 

 

Сучасність диктує свої правила та вимагає від людей їх дотримання. А. П. Чехов писав: 

«У людині повинно бути все прекрасним: і обличчя, і одяг, і душа, і думки». Так, сьогодні 

люди дбають про те, що одягати, що говорити та як поводитись. Особливо це стосується 

політиків, для яких зовнішній образ є запорукою популярності серед народу та швидкого 

кар’єрного росту. 

На сьогодні існують лише поодинокі наукові доробки, присвячені поняттю «зовнішній 

образ», зокрема праці К. Антонса [1], О. Балоган [2] та деяких інших. Базуючись на них, 

можна стверджувати, що зовнішній образ (нім. Frembild, англ. external image) - це образ 

певної особи, предмету, явища в уяві людей. Він формується за допомогою поєднання 

психологічного і лінгвістичного аспектів, тобто, з одного боку, включає в себе оцінку 

зовнішності: що людина одягає, наскільки доглянутою вона є тощо; з другого – манери, 

міміку, жести (кінесика) та вміння висловлюватись (вербальний аспект). На думку О. 

Скалацької, образ є етимологією поняття «імідж» [3, с. 119], яке, згідно з «Великим 

тлумачним словником української мови», визначають як «рекламний, представницький 

образ кого-небудь (напр. громадського діяча), що створюється для населення» [4, c. 492].  

Таким чином, імідж постає поняттям дещо ширшим, ніж зовнішній образ: хоча вони обидва 

відображають думки людей про щось, проте, на відміну від зовнішнього образу, який 

виникає в уяві автоматично (тобто людина на основі власних суджень формує думку про 

певну особу, предмет чи явище), імідж є нав’язаним, штучним. Створенням іміджу політика 

займаються так звані «іміджмейкери», перед якими стоїть нелегке завдання: відшліфувати 

поведінку та мовлення клієнта так, аби забезпечити йому надзвичайну популярність серед 

населення та допомогти уникнути невдач, що виллються в майбутньому у насмішки та 

карикатури  – недаремно ж кажуть, що публіка не священик і гріхи не відпускає.  

У цій статті розглянемо мовні та позамовні чинники, що відіграють роль у формуванні 

іміджу політика, а також як ці чинники впливають на характер присвячених йому карикатур. 

Карикатура (від італ. caricare – навантажувати, перебільшувати) – це малюнок, що 

зображує кого-, що-небудь у навмисне спотвореному, смішному вигляді [5, с. 525].  

Висміюванню у карикатурі підлягає все: міміка, жести, мовлення тощо. Це може бути як 
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добродушне кепкування, так і гостра сатирична критика. Сьогодні одним із головних 

завдань іміджмейкерів є напрацювання з клієнтом певних поведінкових «шаблонів», які 

допоможуть створити якомога краще враження про політичного діяча. Головна увага 

приділяється міміці та жестам, які, на думку Т. Шинкаренко, передають самопочуття, емоції, 

психологічні установки учасників взаємодії, додають ясності та щирості висловлюванню, 

збільшують його ефективність [6, c. 77].  Проте інколи певний жест стає настільки типовим 

та притаманним політику, що вартує лише показати його, як уже всі знають, про кого йде 

мова. З однієї сторони, це слугує показником популярності політика (його впізнають), з 

другої – той чи інший жест може стати причиною насмішок. Так, на сайті телерадіокомпанії 

«Deutsche Welle» («Німецька Хвиля») була опублікована стаття, присвячена рукам 

німецького канцлера Ангели Меркель [7]. Відомий жест (складені разом пучки пальців рук) 

став настільки популярним, що заслужив навіть на новий Інтернет-“смайл” , так званий 

«Merkel Emoticon», не кажучи вже про популярні жарти, в яких канцлеру радять не 

користуватись супер-клеєм. А відомий своєю яскравою мімікою президент США Барак 

Обама став прототипом для відомого Інтернет-мему «Not Bad» («Непогано»), а також інших 

карикатур, на яких він зображений з широкою і щирою усмішкою. 

П. Берд стверджує: «Імідж — це повна картина вас, яку ви надаєте іншим. Вона 

включає: ваш зовнішній вигляд, те як ви говорите, одягаєтесь; ваші вміння, вашу осанку, 

мову тіла; ваші аксесуари; ваше оточення і кампанію, яку ви підтримуєте» [8, с.81]. Відомо, 

що «за одягом зустрічають, за розумом проводжають». Тому не дивно, що іміджмейкери 

стільки часу приділяють стилю одягу, макіяжу (для жінок) та зачісці політика. В карикатурах 

зовнішність стає одним з найістотніших факторів для висміювання. Наприклад, екс-прем’єр 

України Юлія Тимошенко закарбувалась у пам’яті громадян своєю незвичною зачіскою-

косою, яку можна трактувати як символ приналежності до української нації, як німб довкола 

голови тощо. Ця коса стала центром образу політика, тому усі карикатури, на яких 

зображена Тимошенко, неодмінно містять цей атрибут; крім того, дуже часто у народі її 

метафорично називали «жінкою з короваєм на голові». Нещодавня поява Тимошенко у 

Верховній Раді без коси викликала фурор, що є ще одним свідченням впливу зовнішності 

на імідж. Арсеній Яценюк, чинний прем’єр-міністр України, через специфіку зовнішності 

(великі передні зуби) часто постає на карикатурах в образі кролика. Схожих прикладів 

можна знати безліч. 

Тепер звернемо увагу на лінгвістичний аспект іміджу політика. Будь-який політичний 

діяч повинен вміти справляти позитивне враження на публіку, а для цього потрібно 

детально продумувати усе, адже, як кажуть, диявол криється в деталях. За словами М. 

Вебера, провідником сучасної політики серед широких мас все частіше стає уміло сказане 

чи написане слово [9, с. 666]. Проте не завжди політику вдається настільки вдало сказати 

свою промову – інколи достатньо однієї-єдиної фрази, аби на все життя стати об’єктом 

насмішок та карикатур. Наприклад, колишній президент України Віктор Янукович був 

відомим своїм невмінням висловлювати думки, тому численні карикатури на кшталт «Уві… 

увікни…ввікни», «Проффесор», «Йолка» тощо тішать око і до сьогодні. Передвиборче гасло 

Тимошенко «Вона працює»  також не залишилось поза увагою карикатуристів. 

Отже, усі наведені приклади вказують на те, що карикатури є своєрідним «дзеркалом» 

ставлення народу до певного політика. Саме тому їх можна впевнено вважати засобом 

відображення іміджу. 
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У статті розглянуто питання  парадоксу як стилістичного явища у творчості 

ірландського письменника ХІХ століття Оскара Вайльда. Проаналізоване поняття 

«парадокс» з точки зору різних наук, зокрема виявлено типологію парадоксів, 

проаналізована творчість англійського письменника Оскара Вайльда та принцип наявності 

парадоксів у творах письменника («Віяло леді Віндермір», «Жінка не варта уваги», 

«Ідеальний чоловік», «Як важливо бути серйозним», «Портрет Доріана Ґрея»). Розглянуто 

питання  розробки веб-сайту для швидкого й зручного доступу до перевірки здобутих 

студентами знань за темою «Парадокс як одна з форм розвитку у творах О. Вайльда». 

Ключові слова:  парадокс, стилістичний прийом, висловлювання, інваріантні риси 

парадоксу, протиріччя, наукове знання, логічний парадокс, веб-сайт. 

 

Поняття «парадокс» виникло в давньогрецькій філософії для характеристики 

оригінальної думки. Парадокс  як стилістичний прийом сходить до античної риторики, а в 

сучасній науці неоднозначно трактується з позицій логіки, філософії та лінгвістики [3]. 

У сучасній лінгвістичній літературі немає єдності поглядів щодо питання про природу 

парадоксу і тих функцій, які він виконує. Точки зору з питання про те, що ж таке парадокс, в 

лінгвістиці вкрай суперечливі. З одного боку, парадокс розглядається як висловлювання, 
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яке спростовує загальноприйняті думки. Його вивчають в одному ряді з крилатими 

виразами й афоризмами. У той же час існує точка зору, згідно якої парадокс розглядається 

як стилістичний прийом. Не можна не відзначити і той факт, що парадокс поряд з  

каламбуром завжди був предметом вивчення теорії комічного. Це в свою чергу призвело до 

розгляду функції створення комічного ефекту як єдиної функції парадоксу, до заперечення 

можливості використання його з яким-небудь іншим завданням. 

Актуальність дослідження роботи зумовлена тим, що в літературознавстві та інших 

науках, зокрема філософії, риториці, недостатньо розкрита природа парадоксів, їх функції 

та особливості. До того ж, явище парадоксу у творчості О. Вайльда  завжди представляло 

жвавий інтерес у дослідників. 

Мета дипломної  роботи полягає в  дослідженні  феномену парадоксу у творчості 

О. Вайльда. 

Мета роботи досягається шляхом реалізації наступних завдань: 

1) дати визначення поняттю «парадокс»; 

2) розглянути явище «парадоксу» в різних науках; 

3) виявити типології парадоксу; 

4) дослідити явище парадоксу у творчості О. Вайльда; 

5) розробити веб-сайт для швидкого й зручного доступу до перевірки здобутих 

студентами знань за темою «Парадокс як одна з форм розвитку у творах О. Вайльда». 

Явище парадоксу характеризує творчість англійських письменників і драматургів кінця 

XIX – початку XX ст., яких об'єднує ненависть до вікторіанської Англії, неприйняття її 

канонів і правил. Їх творчість пройнята бажанням скинути з п'єдесталу помилкові істини, 

яким поклоняються міщани. Серед письменників, що славилися своїми парадоксами, були 

Ф. Ларошфуко, Ж. Л. Лабрюйер, Ж. Ж. Руссо, Л. С. Мерсьє, П. Ж. Прудон, Г. Гейне, 

Т. Карлейль, А. Шопенгауер, А. Франс, особливо М. Нордау, О. Вайльд, Б. Шоу [3]. 

Будь-який парадокс виглядає як заперечення певної думки, удаваної «безумовно 

правильної» (незалежно від того, наскільки правильне це враження). Оскільки 

оригінальність висловлювання сприйняти набагато простіше, ніж упевнитися в його 

істинності чи хибності, парадоксальні висловлювання часто сприймають як свідчення 

незалежності, самобутності висловлюваних ними думок, особливо якщо вони до того ж 

мають зовні ефективну, чітку, афористичну форму. 

Така репутація може бути і цілком заслуженою – парадоксальну форму мають, 

наприклад, такі філософсько-етичні узагальнення, як «Твої погляди мені ненависні, але все 

життя я боротимуся за твоє право відстоювати їх» (Вольтер) або «Люди жорстокі, але 

людина добра» (Р. Тагор). Але й незалежно від глибини і істинності конкретного 

висловлювання парадоксальність його, особливо якщо мова йде про усне висловлювання, 

привертає увагу; тому несподіванка висновків, невідповідність їх «природньому» ходу 

думок є (поряд із загальною логічною послідовністю викладу і красотами стилю) один із 

суттєвих атрибутів ораторського мистецтва [3]. 

Виділення інваріантних рис парадоксу як певної словесної композиції допомагає 

зрозуміти його природу. Інваріант визначається як «загальна незмінна сторона самих 

варіантів». При використанні прийомів в тексті деякі з характерних особливостей парадоксу 

можуть проявлятися не в однаковій мірі. 

Інваріантні риси парадоксу: 1) алогізм, 2) одночасна реалізація відносин контрасту і 

тотожності, 3) узагальненість, 4) несподіванка у трактуванні відомого і звичного – лежать в 

основі визначення стилістичного прийому парадоксу. Це такий алогічний зв'язок двох 

частин одного висловлювання, компонентів фразеологічної одиниці або декількох 
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висловлювань, при якій об'єднуються суперечливі поняття, спростовуються 

загальноприйняті думки і штампи [там само]. 

Парадокс надає літературному твору дотепності і стилістичного блиску, робить думки 

автора яскравими. Гарний словесний парадокс є чітко сформульованим, логічно 

завершеним, ефектним і афористичним. Часто парадокс свідчить про самобутність, 

незалежності суджень; він використовується для боротьби із застарілими канонами. 

Парадоксальне висловлювання повинно вступати в протиріччя з принципами і 

засадами, що зберігаються в досвіді читача. Воно загострює сприйняття читача, змушує 

подивитися на звичні речі під іншим кутом зору і разом з тим стимулює осмислення тексту в 

цілому. 

Вимога несуперечливості нашого знання є у науковому мисленні і звичайно суворо 

виконується. У разі протиріччя того чи іншого процесу пізнання чи складі деякого знання 

науковці прагнуть усунути його. Разом з тим поява суперечностей у процесі пізнання зовсім 

непоодиноке явище. Майже у кожній  складній науці виникають звані парадокси чи 

антиномії – протиріччя певних видів. Як сказав А. В. Сухотин: «Беспарадоксальних наук 

нині немає. Фактично наука і рухається від парадоксу до парадоксу. Це віхи, якими є такі її 

злети. Але й падіння теж, оскільки виявлення парадоксу сприймається спочатку як і 

настання катастрофи, як розвал майстерно спорудженого будинку» [4]. 

Оскара Вайльда прозвали «королем життя», «принцом Парадоксів». «Правда життя 

відкривається нам саме у формі парадоксів. Щоб осягнути Дійсність, треба бачити, як вона 

балансує на канаті. І тільки подивившись всі ті акробатичні штуки, які проробляє Істина, ми 

можемо правильно судити про неї» [1], – заявляв автор «Портрета Доріана Ґрея».  

Вайльд сам розкрив психологічну підоснову своєї пристрасті до парадоксу. «Чим в 

області думки був для мене парадокс, тим в області пристрасті стала для мене збоченість» 

[4], – писав поет, ретроспективно оцінюючи своє життя і творчість. 

Парадокси О.Вайльда, вдало названі К.Чуковський «загальними місцями навиворіт», 

дійсно сприймаються як пародія на ходячі сентенції, прописні істини вікторіанської моралі 

[4]. 

Парадокси характерні для комедій Вайльда «Віяло леді Віндермір» (1892), Жінка, не 

варта уваги»(1893),«Ідеальний чоловік» (1895),«Як важливо бути серйозним» (1895). 

Продовжуючи традиції англійської комедії, Вайльд створює дотепні, витончені п'єси, в 

яких досить влучно критикуються звичаї і мораль буржуазно-аристократичних прошарків 

англійського суспільства. 

Серед усіх комедій Оскара Вайльда «Як важливо бути серйозним» – п'єса, виділяється 

найбільшою різноманітністю мовних засобів комічного. Якщо зупинитися тільки на 

вербальних парадоксах, то елементарний підрахунок їх переконує в тому, що за кількістю 

парадоксів ця комедія помітно перевершує попередні. Сам Оскар Вайльд так визначив 

головну проблему цього твору: «Ми маємо сприймати всі несерйозні речі дуже серйозно, а 

от всі найсерйозніші речі у житті із щирою і легкою несерйозністю» [2]. 

Парадокси зустрічаються в діалогах багатьох, самих різних персонажів, внаслідок чого 

зникає видимий в ряді сцен попередніх п'єс ефект дотепності. Парадокси, якщо і не 

служать осміянню далеких від досконалості істин, то хоча б викликають веселий сміх над 

деякими сторонами моральної практики молодих героїв і їхнього середовища. Пристрасть 

Оскара Вайльда до парадоксу, активна експлуатація його на різних рівнях художнього 

тексту, без жодного сумніву, збагачує його творчість [4]. 

Персонажі Оскара Вайльда вимовляють найяскравіші вербальні парадокси. Це лорд 

Дарлінґтон («Віяло леді Віндермір»), лорд Іллінґворт («Жінка, не варта уваги»), лорд Ґорінґ 

(«Ідеальний чоловік»). Як правило, в їхніх промовах містяться ті парадокси, які 
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запам'ятовуються в першу чергу, витісняючи зі свідомості моралізаторську риторику, без 

якої Вайльд в цих комедіях ще не обходився. 

Втім, і це правило не обійшлося без винятків. Можна згадати хоча б парадоксальне 

зауваження містера Дамбі: «There are only two tragedies in life: one is not getting what one 

wants, and the other is getting it» [2.] (У житті є тільки дві справжні трагедії, перша: коли не 

отримуєш того чого хочеш, а друга: коли отримуєш) –  за функціональною ознакою даний 

парадокс ставитися до філософського, який реалізується на рівні мікроконтекста. За 

семантичною ознакою даний парадокс заснований на протиставленні. 

Класичним прикладом парадоксу в розвитку сюжету прийнято вважати сюжет роману 

О.Вайльда «Портрет Доріана Ґрея», згідно з якою старіє портрет головного героя, а не він 

сам, при цьому, низькі вчинки героя залишаються зовні відображеними на його зображенні. 

У романі «Портрет Доріана Ґрея» чимало парадоксів, що стосуються любові, шлюбу, 

взаємин між чоловіком і жінкою, мистецтва, краси, життя, чеснот. 

Вайльд доволі часто вдається до своєї гострої зброї, маючи на увазі жінок. На його 

думку, «хитріше і лукавіше жінки немає істоти на світі. Вона завжди знає, що зробити, щоб 

обвести чоловіка навколо пальця і досягти своєї мети» [2].  

«Women love us for our defects. If we have enough of them, they will forgive us everything, 

even our intellects» [2]. (Жінки люблять нас за наші недоліки. Якщо цих недоліків неабияка 

кількість, вони готові все нам пробачити, навіть розум) – за функціональною ознакою даний 

парадокс відноситься до характерологічних, який реалізується на рівні мікроконтекста. За 

семантичною ознакою даний парадокс заснований на протиставленні, яке досягається 

протиставленням таких слів як «defects» (недоліки) і «intellects» (розум). 

Проаналізувавши функціональні ознаки  парадоксів у творчості Оскара Вайльда, ми 

можемо зробити висновки про те, що автор по праву був названий «принцом парадоксів». 

Твори письменника рясніють різними парадоксами, які реалізуються як в мікроконтексті, так 

і в макроконтексті. Теми, які Оскар Вайльд порушує у своїх творах, різноманітні і виражають 

його ставлення до того чи іншого явища, поняття, питання. У творах Оскара Вайльда 

зустрічаються такі типи парадоксів, як філософські, характерологічні, але більш за все ми 

можемо зустріти такий тип парадоксів, як іронічний. Найчастіше Оскар Вайльд торкається 

таких тем, як любов, сім'я, мистецтво, чоловіки і жінки, краса і пошук істини, 

використовуючи парадокси.  

Виходячи з досліджень творчості Оскара Вайльда ми створили інформаційний веб-сайт 

під назвою  «Парадокс як одна з форм розвитку сюжету у творчості Оскара Вайльда», адже 

на сьогоднішній день  питання створення веб-сайтів, які б містили корисну інформацію з тієї 

чи іншої теми предметної галузі доволі актуальне. Доцільність створення веб-сайтів 

пов’язано з інтенсивністю розвитку інформаційних технологій і засобів комунікації, що у 

свою чергу вимагає більшої швидкості реагування на події, які відбуваються. Бурхливий 

розвиток Інтернет-ресурсів постійно розширює сфери взаємодії людей. Інтернет-ресурси 

допомагають користувачам швидко знайти потрібну інформацію за будь-якою темою. 

Сайт містить інформацію про письменника О. Вайльда. Також користувачі можуть тут 

знайти інформацію про функціонування явища парадоксу в різних науках.  

Особливе місце у структурі розробленого сайту буде займати  перегляд фільму, котрий 

знято за твором митця. Задача фільму – зацікавити користувачів до читання творів 

великого автора. 

Перевірка знань користувачів полягає у виконанні ними тестових завдань, які містять 

60 питань стосовно парадоксу та творчості О. Вайльда. За кожну  правильну відповідь 

можна отримати 1 бал. Тобто максимальна кількість набраних балів складає 60 балів. 
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Дизайн веб-сайту простий та зручний. Колір літер і фону забезпечує комфортне та 

безпечне для зору користування.  

Отже, використовуючи можливості сучасних комп’ютерних технологій, ми розробили 

інформаційний веб-сайт, що дозволяє не тільки знайти потрібну інформацію, а й перевірити 

знання користувачів за темою. Веб-сайт, без сумніву, стане допоміжним засобом для 

студентів у вивченні теми «Парадокс як одна з форм розвитку сюжету у творчості Оскара 

Вайльда». 
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Анотація. У статті обґрунтовано необхідність аналізу роману Вільяма Теккерея 

«Ярмарок марнославства» як зразк метапрози. Проаналізовано основні особливості 

метапрози та особливості роману Теккерея «Ярмарок марнославства» як зразка 

метапрози.  

Ключові слова: метапроза, метатеорема, дієгезис, метарефлексія, метатекст, 

інтертекст, іронія, самоіронія, автопародія, біографічність, автобіографічність. 

Актуальність теми дослідження дипломної роботи зумовлена недостатньою увагою 

до аналізу роману Вільяма Теккерея «Ярмарокмарнославства» як зразка метапрози.  

Метою дипломної роботи є дослідження роману «Ярмарок марнославства» як зразка 

метапрози, розробка електронного словника на базі основних термінів визначеної 

предметної області, розробка тесту за цією темою, систематизація інформації з теми 

реалізму, зокрема творчості письменника-реаліста Вільяма Теккерея, розкриття 

характерних рис його художнього світогляду. 

 Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: 

− виділити поняття метапрози; ознайомитися з історією та передумовами появи 

феномену метапрози, визначити основні характеристики та представників 

метапрози і розробити веб-сайт для швидкого та зручного доступу для перевірки 

знань за темою; 

− дослідити  особливості вищезазначеного твору як зразка метапрози; 

− систематизувати та викласти знання в програмних розробках роботи. 
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 Наголосимо, що метапроза – це різновид саморефлективної оповіді, яка оповідає 

про сам процес оповіді. Автором терміну «метапроза» є американський письменник, есеїст, 

критик та професор філософії Вільям Гесс. Термін був обраний за аналогією з 

метатеоремами у математиці. 

У сучасному літературознавстві термін «метапроза» використовується в дещо іншому 

значенні. Так англійська дослідниця Патрісія Во визначає «метапрозу» як поняття, що 

позначає художню прозу, яка постійно привертає увагу до свого статусу як арт-об'єкту, 

маючи на меті аналізувати проблему відносин між реальністю та художньою творчістю [1]. 

Канадська дослідниця Лінда Хатчен називає метапрозою «художню прозу про художню 

прозу», тобто такі твори, що коментують власні оповідальні та/або мовленнєві 

характеристики [3]. 

На думку російського літературознавця, культуролога та семіотика Юрія Лотмана, текст  

метапрози  часто  виявляє  фіктивного  автора  тексту,  що  втручається  у  дієгезис, 

ускладнюючи  розповідь  роздумами  та  коментарями [3].  

 Формально  найчастіше  метапроза  реалізується  як  конструкції  типу «текст  у  

тексті», взаємодія  між  елементами  яких  створює  ігрові  ефекти.   

Головними проблемами творів метапрози є сприйняття оповідачем своєї ролі, ролі 

мистецтва і читача, а також висвітлення загальних проблем створення художніх творів.  

Основними характеристиками творів метапрози є: 

− наявність художнього автора, який є одним із героїв твору; 

− пародійна обробка популярних літературних жанрів (любовний роман, фентезі, 

детектив, вестерн, фантастика і т.д.); 

− використання елементів еротичної новели та гри; 

− зіткнення протилежних один одному світів;  

− використання різноманітних прийомів на оповідальному та на лінгвістичному 

(пародія, каламбур, анаграма рівнях; 

− наголошення на важливості ролі читача.  

 Основними видами метапрози є  

− роман про людину, яка пише роман; 

−  роман про людину, яка читає роман; 

− історія, що посилається на елементи самої книги, як заголовок, параграфи 

або сюжет; 

− нелінійний роман, який можна читати різними способами, не просто від 

початку до кінця;  

− роман, у якому автор (не власне оповідач) є героєм; 

− роман, у якому автор описує не тільки сам процес написання, але і свої 

взаємовідносини із видуманими персонажами як з реально існуючими 

особистостями. При цьому зникає межа між розповідачем та героями, 

неможливо визначити, що є частиною сюжету, а що є реальністю автора. 

− історія, яка очікує неймовірної реакції читача, роблячи його героєм твору; 

− герої, які діють, тому що вони очікувані для такого роду твору; 

− герої, які мандрують по класичним літературним творам; 

− герої, які турбуються про те, що вони є вимислом; 

−  тексту в тексті; 

− використання в прозі тексту вже написаних розділів тощо [3]. 

Із поняттям «метапроза» пов'язане ім'я найвідомішого представника англійського 

критичного реалізму XIX століття, одного з найбільш чудових сатириків світової літератури 

Вільяма Мейкпіса Теккерея (1811 – 1863). У 1847–1848 рр. вийшов найвідоміший 



 

 

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2016: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ XІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

  
 

157 

сатиричний роман Теккерея «Ярмарок марнославства» з підзаголовком «Роман без героя» 

і з ілюстраціями автора. 

«Ярмарок марнославства» – один із ранніх зразків метапрози, що отримала поширення 

в XX ст. Це проза, що рефлектує над процесом літературної творчості та описує цей 

процес в ході розповіді. Читачу здається, що автор всесильний. Він вільний тільки в оцінках 

і у формі викладу життєвого матеріалу, яким він не може керувати, звідси – пародійність у 

використанні традиційних елементів літературного оповідання. 

Важливу роль в романі відіграють авторські відступи, коментарі. Сам письменник – 

один із найважливіших персонажів роману, моралізатор і обвинувач, не позбавлений, однак 

і співчуття до деяких своїх персонажів. Він пише: «And, as we bring our characters forward, I 

will ask leave, as a man and a brother, not only to introduce, but occasionally to step down from 

the platform, and talk about them: if they are good and kindly, to love them and shake them by 

the hand: if they are silly, to laugh at them confidentially in the reader’s sleeve: if they are wicked 

and heartless, to abuse them in the strongest terms which politeness admits of [6]. 

Теккерей із суворістю засуджує пороки корисливого, жорстокого світу. Іноді ця 

жорстокість пом'якшується, бо й сам автор належить до цього світу та хворіє на його 

недуги. 

Крім цього, автор у своєму творі використовує принцип театралізації. Як підкреслює 

російський вчений-філолог Василь Вахрушев, принцип театралізації червоною ниткою 

проходить через весь роман. Перед очима читача розкривається той факт, що герої, які 

діяли у «Ярмарку марнославства», це всього лише ляльки, маріонетки, якими керує 

лялькар, смикаючи за ниточки марнославства. Вони ж думають, що діють абсолютно 

автономно [3]. 

У передмові «Перед завісою» автор називає композиційний принцип, що лежить в 

основі його книги. За його задумом, роман має форму ярмаркового дійства, а читач виконує 

роль глядача. Цей принцип знаходить своє відображення і в назві роману. Таким чином, 

читач завжди присутній в кожній сцені всього твору, хоча письменник лише іноді прямо 

звертається до нього. 

Протягом роману читач постійно варіюється, що пояснюється «театральною» формою 

самого твору. Оскільки читач в романі виступає глядачем, а точніше сказати, публікою, яка 

присутня при постановці ярмаркового дійства, логічно припустити, що склад цієї публіки 

може бути неоднорідний, і автор в різні моменти свого оповідання може звертатися то до 

одного, то до іншого. При цьому щоразу змінюється ставлення автора до адресата. Таким 

чином, письменник виступає в ролі ярмаркового зазивали, який прямим зверненням 

привертає увагу певної групи глядачів та безпосередньо зачіпає їхні проблеми. 

Авторська передмова «Перед завісою», крім визначення форми роману як ярмаркового 

дійства, досить чітко окреслює коло читачів, до яких звертається письменник. Визнаючи, 

що далеко не всіх може зацікавити його твір, автор зазначає, що звертається насамперед 

до "persons who think otherwise, and are of a lazy, or a benevolent, or a sarcastic mood, may 

perhaps like to step in for half an hour, and look at the performance" [4]. 

Для роману «Ярмарок марнославства» характерна присутність безлічі читачів.  Їх 

можна розділити на такі категорії: 

– неконкретне число читачів; 

– читачка; 

– конкретний читач. 

Найчастіше Теккерей звертається до невизначеного числа публіки або до абстрактного 

читача. Якщо він і згадує властивості читача, то вони мають досить загальний характер і 
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зазвичай є лише даниною поваги, наприклад,  "dear reader" (любий читачу), "beloved reader" 

(ласкавий читачу), "dear public" (шановна публіка). 

У творі вживаються всі три способи адресації: на «ви», на «ми» і за допомогою 

непрямого звернення від 3-ї особи. 

"How little do you know the effect of rack punch!" [4] – звернення на «ви» дозволяє автору 

апелювати почуттями читача, викликати його на прямий діалог, вимагати формулювання 

власної думки. 

"We have talked of Joseph Sedley being as vain as a girl" [4]  – об'єднання оповідача і 

читача за допомогою власного займенника "we" (ми). Оповідач вказує на спільність 

історичних та соціальних умов життя, знань, досвіду, наполягає на визнанні читачем того 

факту, що описувані характери не вигадка автора, а типова, добре знайома і читачеві річ, а 

отже, закликає розділити і свою точку зору та оцінку. 

"I warn my “kind friends,” then, that I am going to tell a story" [4] – непряме звернення в 3-ій 

особі. 

Оповідачу властива приятельська манера спілкування зі своїм читачем. Він «бачить» 

наскрізь його думки. Оповідач узагальнює, об'єднує себе з читачем в єдине ціле. Несміливі 

заперечення публіки він відкидає з легкістю: "Don't mind, I don't believe" [6]. Він створює, 

таким чином, зону комфорту, в якій читачеві легше самому собі зізнатися в своїх недоліках. 

Стиль спілкування оповідача з читачем варіюється від іронічного «заохочення» і 

«схвалення» до прямих повчань. Від звичайного поблажливого тону оповідач іноді 

переходить до серйозних, повним прихованої печалі  порадам. Він закликає читача 

замислитися над тим, що життя має кінець і часто цей кінець раптовий, а також 

замислитися про безглуздість погоні за славою та багатством. Теккерей нагадує читачеві, 

що "That must be a strange feeling, when a day of our life comes and we say,“Tomorrow, 

success or failure won’t matter much: and the sun will rise, and all the myriads of mankind go to 

their work or their pleasure as usual, but I shall be out of the turmoil” [4]. 

Основну ідею роману Теккерей виражає у вигляді зауваження: "It is currently reported 

that even in the very inmost circles, they are no happier than the poor wanderers outside the 

zone" [4]. 

Ще однією порадою, яку оповідач дає читачеві, заклик проявити доброту по 

відношенню до тих, «кому змінило щастя». Оповідач впливає на страх читача опинитися в 

подібному положенні. " You and I, my dear reader, may drop into this condition one day: for 

have not many of our friends attained it?" [4]. 

Інші поради оповідача, за його звичкою, іронічні. Наприклад, його звернення до читача 

з уроками про те, як слід поводитися в суспільстві: не скупитися на компліменти, похвалу і 

смиренність там, де це може принести вигоду. Оповідач заявляє: "By humbly and frankly 

acknowledging yourself to be in the wrong, there is no knowing, my son, what good you may do. I 

knew once a gentleman and very worthy practitioner in Vanity Fair, who used to do little wrongs 

to his neighbours on purpose, and in order to apologise for them in an open and manly way 

afterwards—and what ensued? My friend Crocky Doyle was liked everywhere, and deemed to be 

rather impetuous – but the honestest fellow" [4]. 

Необхідно зауважити, що, створюючи у багатьох відношеннях новаторський твір, 

Теккерей не міг не передбачити можливу критику з боку читачів. Тому в тексті роману так 

часто зустрічаються суперечки письменника з майбутніми критиками. Теккерей заздалегідь 

відстоював право свого роману на специфічну тему, негероїчних персонажів, відсутність 

романтичних і сентиментальних моментів і наслідування літературній моді взагалі. У різних 

місцях він протистоїть то читачеві-романтику, то сентиментальному читачеві, то любителю 

модних кримінальних романів. 
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"We might have treated this subject in the genteel, or in the romantic, or in the facetious 

manner... We should easily have constructed a tale of thrilling interest, through the fiery chapters 

of which the reader should hurry, panting" [4] – письменник попереджає реакцію критиків. 

У той час як зазвичай оповідач у романі звертається до абстрактної «публіки», читачеві 

взагалі, в ряді випадків з'являється якась читачка. Виділення її з неконкретного безлічі 

«глядачів» «ярмаркового подання» переслідує певну мету.  

Як і читач взагалі, образ адресата-читачки неконкретний, збирачів. Теккерей 

використовує звернення "Madame" (мадам), "ladies" (леді), "Mrs", "Ms" (пані), "young people" 

(молоде створіння), "beautiful young reader" (прекрасна юна читачка). Як видно, оповідач 

ввічливий по відношенню до своєї співрозмовниці. 

До читачки оповідач також звертається за порадою, правда, іронічно. "Be cautions then, 

young ladies; be wary how you engage. Be shy of loving frankly; never tell all you feel, or (a 

better way still), feel very little See the consequences of being prematurely honest and confiding, 

and mistrust yourselves and everybody" [4]. 

В цілому, необхідно відзначити, що Теккерей не надто високої думки про жінок. 

Причому, ймовірно, найгіршим типом жінки в романі є читачка. Вона представляється 

письменникові заздрісною, пихатою та лицемірною. Незважаючи на люб'язність в 

спілкуванні, тон «бесіди» оповідача з читачкою більш полемічний, ніж в «розмові» з 

читачем взагалі. Теккерей менш схильний до дружніх узагальнень. 

Автор засуджує вади тогочасного суспільства через прізвища героїв: наприклад, Кроулі 

– похідне від дієслова «crawl» – «плазувати, повзати» тощо. Іронією пронизані і власні 

імена членів цього багаточисельного сімейства, кожен з яких отримав ім’я на честь якогось 

політичного діяча, який верховодив у той час. Іронічний відтінок має навіть прізвище 

найбільш позитивногоперсонажу роману – полковника Доббіна: «dobbin» – «шкапа». За 

формою, власні імена ідентичні варіантам їхнього перекладу, котрі позначають риси, 

притаманні тому чи іншому персонажу. Ім’я повністю відповідає характеру героїв: sharp 

(прізвище однієї з героїнь) – гострий, розумний, жорстокий, хитрий; ім’я лорда Саутдана 

відповідає назві породи овець з південного Сессекса (Southdown); інформатор автора Том 

Івз (від дієслова eavesdrop – підслуховувати); sadly (прізвище іншої героїні) – похідне від 

sad – сумний, невеселий, засмучений, пригнічений тощо. Є й німецькі запозичення, 

наприклад, про непохитність Лорда Стайна ми дізнаємось відразу, вперше зустрівшись з 

ним на сторінках роману (від stein (нім.) - камінь). Таким чином власні імена вказують 

читачеві на основні риси персонажів роману, не використовуючи спосіб деталізованого 

опису. Використання письменником таких власних імен яскраво ілюструє й ставлення 

самого автора до вищезгаданих героїв.  

Сьогодні досить актуальним є питання створення веб-сайтів. Це пов’язано з 

інтенсивним розвитком інформаційних технологій.  Тому було створено інформаційний веб-

сайт під назвою  «Зразки метапрози у творчості Вільяма Теккерея». 

Сайт  містить інформацію про письменника Вільяма Теккерея, коротку інформацію про 

поняття метапрози, зокрема у творчості Вільяма Теккерея, короткий словник термінів та 

тест, котрий допоможе перевірити студентам знання з курсу «Історії зарубіжної літератури» 

з теми: «Зразки метапрози у творчості Вільяма Теккерея» у рамках курсу «Історія 

зарубіжної літератури». Перевірка знань полягає у виконанні тестових завдань, які містять 

60 питань. Питання стосуються метапрози, основних фактів біографії Вільяма Теккерея та 

його роману «Ярмарок марнославства». За кожну  правильну відповідь можна отримати 1 

бал. Максимальна кількість набраних балів складає 60 балів. 

Цей прикладний продукт може стати допоміжним засобом для самостійної роботи 

студентів у вивченні вищевказаної теми. 
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У рамках сучасної антропоцентричної парадигми постала необхідність розглянути мову 

з точки зору її участі у пізнавальній діяльності людини. У статтях А. П. Бабушкіна, Н. Н. 

Болдирєва, З. Д. Попової та інших науковців є важливі теоретичні твердження про те, як 

зберігаються наші знання про світ, як вони структуруються у мові в процесі комунікації. 

Дослідженням цього займається когнітивна лінгвістика, що оперує особливими одиницями 

− «концептами», які є носіями різноманітної інформації і повністю або частково 

вербалізуються у мові. Особливу увагу лінгвістів привертають «базові» концепти, адже 

вони є відображенням ментальності народу, його звичаїв, найяскравіше віддзеркалюють 

специфіку сприйняття та відтворення світу народом. Розробкою методики дослідження 

концептів займалися А. Вежбицька, Ю. С. Степанов, О. С. Кубрякова, Н. Д. Арутюнова та ін. 

[2, с. 35; 8, с. 632; 6, с. 89; 1, с. 183]. Серед таких концептів особливе місце посідає і 

концепт «влада». Слово влада широко використовується як у політичному дискурсі, так і в 

повсякденному спілкуванні. Владні відносини можна спостерігати у всіх сферах життя і 

людської діяльності, тому природа та специфіка влади завжди була і залишається 

актуальною для науковців як соціальної, так і політичної думки.  

Концепт влада як категорія політичного дискурсу цікавив таких вчених як 

С. О. Дроздова, Е. Шейгал, М. В. Ільїн, А. Ю. Мельвіль, В. Г. Лєдяєв [4, с. 4; 7, с. 98-99]. 

Проте ці дослідження обмежені аналізом окремих лексичних репрезентантів концепту 

«влада» на матеріалі російськомовних джерел. Постала потреба вивчення мовно-

когнітивної репрезентації концепту «влада» у творах українських письменників. 

Мета статті − виявлення та аналіз лексичних репрезентантів номінативної зони 

концепту ВЛАДА «влада-вплив» у повісті П. Загребельного «Гола душа».  

Неоднозначність визначення концепту спричинила появу великої кількості методик 

дослідження концептуального поля. За основу дослідження концепту ВЛАДА та засобів 

його вербалізації ми взяли методику семантико-когнітивного дослідження концепту, 

авторами якого є З. Д. Попова та І. А. Стернін. Семантико-когнітивний підхід передбачає 
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пошук та опис мовних структур, що репрезентують номінативне поле концепту. 

Дослідження семантики мовних одиниць об’єктивують концепт та дозволяють отримати 

доступ до змісту концепту як мисленнєвої одиниці. 

Вивчення концепту потребує дослідження лексичних одиниць, що репрезентують його 

номінативне поле. З. Д. Попова та Й. А. Стернін розуміють номінативне поле як «сукупність 

мовних засобів, які в певний період історії людства об’єктивують концепт» [5, с. 66]. 

Номінативне поле концепту ВЛАДА описуємо у вигляді семантичних полів, що згруповані за 

принципом функціонально-семантичної спільності. 

Номінативне поле концепту ВЛАДА структурують декілька номінативних зон, зокрема 

зона − «влада-вплив». На основі художнього тексту виявлено сукупність лексем, що 

репрезентують номінативну зону «влада-вплив». Концептуальний аналіз номінативної зони 

«влада-вплив» дає можливість визначити дієві інтерпретаційні концептуальні ознаки та 

суб’єктні концептуальні ознаки, у полі яких провідну роль відіграють власні імена. До поля 

дієвих інтерпретаційних концептуальних ознак належать лексеми, що позначають 

політичний устрій або рух: демократія (…наша цариця, морська богиня, торжество сил 

миру і демократії! [3, с. 33]); соціалізм (Сім'я зберігалася ще за феодалізму,капіталізм 

почав її руйнувати, наш соціалізм донищив [3, с. 146]); марксизм (Вчать там ніби 

десять чи двадцять предметів, а насправді-один предмет і зветься він «марксизм»… [3, 

с. 2]); націоналізм (Українські школи? Це суцільний націоналізм [3, с. 54]); 

демократизація, консолідація, федерація, дезінтеграція, перестройка (Коли б дожив, 

то був би ідеологом і біля Горбачова. От би вже порозкошував: консолідація, 

федерація, дезінтеграція, перестройка, перестрибка, перестрілка, перебіжка…[3, с. 

17]); інтернаціоналізм (…отож я - продукт дружби народів і торжество 

інтернаціоналізму…[3, с. 26]); колгоспний лад (Людей зганяли на центральні садиби, 

«неперспективні» пустки пускали під бульдозер, сади вирубували, городи віддавали в 

жертву бур'янам. Торжество колгоспного ладу! [3, с. 33]). 

Динамічність влади, вербалізується за допомогою дієслів владного, присвійного 

характеру. Такі дієслова домінують у всьому лексичному просторі художнього твору та є 

яскравими репрезентантами номінативної зони «влада-вплив» концепту ВЛАДА: знищити 

(Вони знищили мою посаду, знищили мене, щоб уцілити,- зберегтися самим [3, с. 14]); 

керувати (Ви тривалий час керували культурою, Клеопатро Микитівно [3, с. 15]); 

проганяти (Матір він прогнав, коли мені не минуло й року [3, с. 16]); погрожувати (…усі 

те й знають, що погрожують скороченням, і безробіттям… [3, с. 17]); заявляти (Ну, 

що це за прізвище? Я заявила, що зостануся на своєму дівочому - Січкар [3, с. 25]); 

володарювати (Після смерті Корнійчука, який володарював у театрі одноосібно, 

з'явилося кілька світил…[3, с. 82]). 

Суб’єктні інтерпретаційні концептуальні ознаки репрезентовані номінаціями провідних 

державних та політичних діячів XX століття: Ленін Володимир Ілліч (А при вході до 

Будинку культури вмістіть на видному місці слова Володимира Ілліча Леніна…[3, с. 70]); 

Сталін (Товариш Сталін, кращий друг радянської молоді, церкви поруйнував, натомість 

набудував піонерських таборів [3, с. 32]); Хрущов Микита Сергійович (Поміг наш дорогий 

Микита Сергійович, який вигадав неперспективні села [3, с. 33]); Андропов, Черненко 

(Помер Андропов, на позачерговому пленумі ЦК Генеральним секретарем обрано 

Констянтина Устимовича Черненка [3, с. 119]); Горбачов (Черненко вмер, прийшов 

Горбачов, почалися перестройка, гласність, демократизація, нове мислення… [3, с. 

130]); Щербицький (У них вуса − як перепустка, як доказ благонадійності. Мене від них 

просто нудить! Уявити собі Леоніда Ілліча або Щербицького з вусами! [3, с. 15]); 
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Шелест (А вусатий Шелест? Глитай або ж павук! Суцільний сарказм! [3, с. 15]); Гітлер 

(Гітлер таких штучок терпіти не міг [3, с. 112]).  

Окремому розгляду підлягають алегоричні антропоніми на зразок «динозавр», 

«лебідь», «реактивний стартувальник», що розширюють структуру концепту. З.Д. Попова та 

І. А. Стернін зазначають, що «концепт у свідомості окремої людини може бути взагалі 

повністю особистісним за змістом. Це виявляється у слововживанні людини. Або вона буде 

вживати для експлікації свого концепту загальновідомі слова, але в такому сенсі, який не є 

загальноприйнятим, або йому буде потрібно значний за обсягом експлікативний текст, або 

така людина взагалі нездатна словесно вербалізувати  індивідуальний концепт [5, с. 59]. 

Для вербалізації концепту «влада» Павло Загребельний використав загальновідомі слова, 

але в іншому значенні, цим самим розширивши структуру концепту «влада». Алегоричні 

антропоніми є асоціативно-образними репрезентаціями концепту, тому складають його 

периферію, хоч і не є менш важливими для репрезентації концептуального змісту твору. 

Автор використовує субстантивовані прикметники та числівники: Генеральний 

(Генеральний підкликав Черненка, бо той усе знає… [3, с. 106]); Делікатний (Ідеологом у 

нас був Делікатний, я поскаржилася йому на Тонконога… [3, с. 96]); Перший (До нас 

приїхав Перший із самого Києва [3, с. 39]); займенник Він (…кожен хотів опинитися 

найближче до Нього, а коли Він несподівано озирався або тільки скошував око, позаду 

все вмирало від страху… [3, с. 40]); та загальновживані іменники, що позначають певну 

особу: Ідеолог (Ідеолог не дивився на мене взагалі. Він говорив переді мною, наче 

виступав на радіо [3, с. 43]); Професор (- Як ви думаєте, Клеопатро Микитівно, - 

тихенько спитав мене Професор, який чомусь вірив мені, - він закінчений ідіот, чи ще у 

стадії формування?[3, с. 54]). 

До номінативної зони «влада-вплив» належать також слова політичного, суспільного і 

побутового змісту, що репрезентують різноманітні владні відносини між суб’єктом та 

об’єктом. Суб'єктні інтерпретаційні концептуальні ознаки репрезентують представники 

держави (посол), етносоціальних культур (козаки, амазонки), назви міжнародних 

організацій (ООН, Інтерпол), засоби масової інформації (ЗМІ), суспільні суб’єкти влади 

(хазяїн). Об’єктні інтерпретаційні концептуальні ознаки реалізують наступні лексеми: 

жертва (Ну, а я тоді стала жертвою тих хрущовських конкурсів [3, с. 23]); посада (Вони 

знищили мою посаду, знищили мене, щоб уцілити,-зберегтися самим [3, с. 14]); підлеглі 

(«Підлеглих було зовсім мало. Це й краще: менше підлеглих - менше роботи [3, с. 44]). 

Висновки. Отже, аналіз репрезентантів концепту ВЛАДА, що відображають структуру 

та зміст концепту та пронизують всю матерію повісті П. Загребельного «Гола душа» дав 

можливість виявити особливості індивідуальної авторської картини світу письменника та 

національного менталітету українського народу на певному відрізку історії. Використаний 

нами семантико-когнітивний метод аналізу концепту дозволяє найбільш простим і 

ефективним способом виявити ознаки концептів і моделювати концепт. Аналіз концепту 

ВЛАДА відкриває нові перспективи для подальших наукових досліджень, зокрема у царині 

різних лінгвокультур. 
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Over recent years, English Language Teaching (ELT) has shifted from the form-focused 

Presentation, Practice, Production (PPP) model of Communicative Language Teaching (CLT) to 

a more meaning focused approach which can be found within Task-based Learning (TBL). Due 

to the nature of Task-Based Learning, many authors have used varied terminology for what are 

considered to be similar concepts. These include: Task-Based Learning (TBL); Task-Based 

Language Learning (TBLL); Task-Based Language Teaching (TBLT); Task-Based Instruction 

(TBI); Task-Based Teaching (TBT). Whereas the PPP model assumes a direct relationship 

between input and intake, where the result of incremental practice of grammatical forms 

eventually become freely accessible and automatic during communication, the communicative 

language teaching assumes that learning will take place through the interaction of meaningful 

communication, drawing mostly from personal experience, in the target language (Nunan, 2004, 

p. 1). Despite its widespread popularity in language classrooms, PPP has been discredited as, its 

views and assumptions of language learning do not reflect current Second Language Acquisition 

theory (Skehan, 1996, p. 18). Despite Skehan’s observation, which date to nearly twenty years 

ago, it can be argued that this view is still held today, as PPP is easily replicable and therefore 

relatively simple to input to trainee teachers. However, a TBL-based trend of meaning-focused 

approaches, more consistent with current second language acquisition theory, has recently 

become prominent in studies of teaching methodology (Pengelley, 2014, p. 8). This trend has 

had a profound effect on current teaching practices. 

As a starting point, TBL can be described as a subset of CLT, borne of the need to 

communicate in different languages given the popularization of travelling and globalization during 

the twentieth century (Sanchez, 2010, p. 40). Carter and Nunan (2001) define CLT as an 

approach that “emphasizes speaking and listening in real settings [and] tend[s] to encourage 

active learner involvement in a wide range of activities ad tasks and strategies for 

communication.” (p. 219). This approach is based on a reaction to previous ‘structural’ 

approaches that considered language learning (intake) to be the direct result of explicit, teacher-

led, exposure to grammatical form (input) sequenced into stages of increasing complexity, also 

known as the PPP approach. 

Through interaction in meaning-focused and communicative tasks, learners are engaged in 

various cognitive processes which are said to monitor their language (Levelt, 1989, p. 460) and 

help notice language discrepancies or ‘gaps’ in their interlanguage (Swain, 1995, p. 126). It is 
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assumed that through the repetition of a task, the cognitive work through prior conceptual and 

formulation processing is more accessible on subsequent occasions, which, in turn, promote 

language production and deeper acquisition. If these assumptions of language processing 

leading to acquisition through task repetition are considered to be significant, this could prove to 

be a useful tool for language teachers to implement in the language classroom. 

Psycholinguistic models of speech processing that integrate learning through oral output 

were described and correlated with related hypotheses associated with second-language oral 

production and language acquisition. Realisation that these processes can have an appreciable 

effect on oral production when repeated instigated investigation into research regarding task 

repetition. Critical analysis of these studies identified issues concerning the validity of the 

experiments and the reliability of the measurements. 

As these assumptions have wide implications to language learning and teaching using a 

TBL.  framework, various studies have been conducted into various effects of task repetition on 

oral production. Arguably, Bygate’s 1996 research was the inaugural study into the effects of task 

repetition, and has been used as a basis for subsequent references and theories, with subtle 

variations. In brief, Bygate’s 1996 case study involved asking a language learner to retell the 

story of a short video clip immediately after viewing it and repeating the same procedure three 

days later. Bygate found that oral production had improved in terms of repertoire (complexity), 

accuracy, and fluency (CAF), which could be a case for task-based learning.  

By engaging in meaningful communication, that is, within conditions said to pertain to real 

world activities, ideal circumstances are created in order for language acquisition to occur. 

Through the process of producing linguistic output, psycholinguistic processes enable attention to 

monitoring systems, which can attend to, adapt, and repair deficiencies in language production. 

This process has been exploited by researchers who, through using an experimental research 

strategy, have uncovered performance characteristics and made critical observations, which 

have been constructive though conflicting. It has been highlighted that task type and task interval 

duration have limited these studies’ validity. Furthermore, as measures of CAF have been varied, 

the reliability of the effects of task repetition is questionable. Thus, there’s a a great need in 

investigating this research area even further by conducting research-based analyses, but what is 

more important – empirical research in task-based learning. 
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Термин «коммуникативная компетенция» является одним из базовых понятий 

современной методики преподавания иностранного языка. В работах отечественных 

исследователей анализируется её компонентный состав, при этом разные учёные такие 

как: Н. И. Гез и М. Р. Львов предлагают разные формулировки и их интерпретацию. 

В процессе обучения иностранных студентов английскому языку основной является 

коммуникативная цель, т.е. практическое владение языком, что подразумевает умение 

понимать устную речь другого лица, говорить на изучаемом языке, читать с пониманием, а 

также письменно излагать свои мысли. Термин «коммуникативная компетенция» возник в 

связи с необходимостью закрепить терминологически новую постановку целей обучения в 

коммуникативно ориентированном образовательном пространстве. При этом 

коммуникативная компетенция определялась как «совокупность умений, позволяющих 

осуществлять коммуникацию на каком-либо языке, или шире – включая знания сведений о 

языке» [1, с.19]. 

Как своеобразный синтез содержательного наполнения термина коммуникативная 

компетенция воспринимается определение, принадлежащее        М. Р. Львову в Словаре-

справочнике по методике преподавания русского языка он пишет: «Коммуникативная 

компетенция – термин, обозначающий знание языка (родного и неродного), его фонетики, 

лексики, грамматики, стилистики, культуры речи, владение этими средствами языка и 

механизмами речи – говорения, аудирования, чтения, письма – в пределах социальных, 

профессиональных, культурных потребностей человека. Коммуникативная компетенция – 

одна из важнейших характеристик языковой личности. Она приобретается в результате 

естественной речевой деятельности и в результате специального обучения»  

[2, с. 92–93].  

Современная методика преподавания иностранного языка располагает 

исследованиями, содержащими целостную систему коммуникативных умений, которые 

формируются при дифференцированном и взаимосвязанном обучении школьников всем 

видам речевой деятельности, объединенным, процедурами понимания, без которых не 

может состояться коммуникация и, следовательно, не может происходить познания [2, с. 

113]. 

Мотивация учения имеет огромное значение в организации учебной деятельности. При 

ее наличии активизируется мышление, возрастает интерес к занятиям при выполнении 

каких-либо упражнений. Наиболее сильным мотивирующим фактором являются приемы 

обучения, которые удовлетворяют потребность школьников в новизне изучаемого 

материала и разнообразии выполняемых упражнений. Применение различных приемов 

обучения помогает закрепить языковые явления в памяти, создать устойчивые слуховые и 

зрительные образы, поддерживать заинтересованность у обучаемых [2, с. 115].   

Поиск наиболее эффективных методов приемов и форм работы на занятиях 

английского языка нацелен коммуникативных компетенции является актуальным для 

методики преподавания одним из является с помощью игр на это влияет ряд факторов. 

Во-первых, интенсификация учебного процесса ставит задачу поиска средств 

поддержания у учащихся интереса к изучаемому материалу и активизации их 

деятельности на протяжении всего занятия. Эффективным средством решения этой 

задачи являются учебные игры. 

Во-вторых, одной из наиболее важных проблем преподавания иностранного языка 

является обучение устной речи, создающей условия для раскрытия коммуникативной 

функции языка и позволяющей приблизить процесс обучения к условиям реального 
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обучения, что повышает мотивацию к изучению иностранного языка. Вовлечение учащихся 

в устную коммуникацию может быть успешно осуществлено в процессе игровой 

деятельности [5]. 

Ролевая игра – это одна из форм организации речевой ситуации, используемой в 

учебных целях. В основе ролевой игры лежит организованное речевое общение учащихся 

в соответствии с распределенными между ними ролями и игровым сюжетом. 

Исследование этой формы общения осуществляется в нескольких направлениях, 

включающих изучение игровых форм деятельности в детском возрасте [4, с. 8]. 

Таким образом, ролевые игры могут эффективно использоваться на уроках с 

учащимися разного возраста, если учитываются основные положения теории ведущей 

деятельности, исследования проблем общения и речевой деятельности.  Применение 

данного приема позволяет эффективнее решать учебные, воспитательные и 

образовательные задачи [3, c 13]. 

 Ролевая игра – один из способов решения проблемы эффективного формирования 

коммуникативной компетенции, которая является речевой, игровой и учебной 

деятельностью одновременно. В процессе игры ученики постоянно пребывают в состоянии 

«речевой готовности», внимательно слушают учителя и других участников игры; сама игра 

не порождает в них чувства утомления и скуки. В этих условиях непроизвольное внимание 

и запоминание обеспечивают хорошее усвоение языкового материала. Ролевая игра дает 

возможность не только учить учащихся правильно говорить, но и подготовит их к общению 

в реальной жизни. 
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Рассмотрим подходы к описанию концептов и опишем методику анализа концепта 

«семья» в трех рассматриваемых концептосферах: русская, английская и туркменская.  

Исследователи З.Д. Попова и И.А. Стернин предложили следующие этапы семантико-

когнитивного исследования концептов [4, с. 160]: 

1. Построение номинативного поля концепта. 

2. Анализ и описание семантики языковых средств, входящих в номинативное поле 

концепта. 

3. Когнитивная интерпретация результатов описания семантики языковых средств – 

выявление когнитивных признаков, формирующих исследуемый концепт как ментальную 

единицу. 

4. Верификация полученного когнитивного описания у носителей языка. 

Материалом лингвокогнитивного анализа является язык, а цели такого исследования в 

различных направлениях (школах) когнитивной лингвистики могут отличаться – от 

углубленного исследования языка с помощью когнитивного категориально-

терминологического аппарата к конкретному моделированию содержания и структуры 

отдельных концептов как единиц национального сознания (концептосферы). 

Исследование семантики языковых единиц, объективирующих концепты, позволяет 

получить доступ к содержанию концептов как мыслительных единиц. 

Метод семантико-когнитивного анализа предполагает, что в процессе 

лингвокогнитивного исследования от содержания значений мы переходим к содержанию 

концептов в ходе особого этапа описания – когнитивной интерпретации. Когнитивная 

интерпретация – это этап семантико-когнитивного анализа, без которого исследование 

остается в рамках лингвистической семантики. 

Семантико-когнитивный подход в лингвокогнитивных исследованиях свидетельствует, 

что путь исследования «от языка к концепту» является наиболее надежным и анализ 

языковых средств позволяет наиболее простым и эффективным способом выявить 

признаки концептов и смоделировать концепт. 

В данное время все больше и больше ученых в своих лингвистических исследованиях 

обращаются к методике фреймового анализа. 

Но однозначного определения  термина «фрейм», которое  бы  включало  все аспекты  

данного понятия, пока нет, мнения ученых расходятся. 

Важную роль при исследовании концептов играет фреймовый анализ, поскольку 

каждая языковая структура соотносится, как правило, хотя бы с одним фреймом. Данный 

анализ наиболее адекватен для слов с пропозициональным типом значения, 

предполагающим наличие какой-либо ситуации. В настоящее время существует несколько 

методик фреймового анализа, предполагающих определенные приемы (элиминирование, 

модификацию слотов и т. д.) [5, с. 82]. 

Этимологический анализ позволяет проследить раннюю историю концепта и динамику 

образования новых или исчезновения ранее существовавших семантических признаков, 

составляющих его содержание, а также определить внутреннюю форму его имени, 

являющуюся составной частью содержательного минимума концепта [2, с. 156]. 

Очень сложно дать четкое определение какому-либо концепту, так как его смысл 

неоднозначен. Каждый человек в зависимости от своего опыта, социальной сферы, в 

которой он находится, воспринимает по-разному данный концепт. И не обязательно, что 

отличия будут наблюдаться у носителей разных языков, вполне возможно, что отличия 

будут наблюдаться даже у вас и вашего друга детства, так как присутствуют  субъективно-

личностные аспекты. 
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Экспериментальные методы исследования концептов, в частности ассоциативный 

эксперимент позволяет получить информацию эмоционального и оценочного характера, а 

также выявить наиболее значимые элементы  концепта [1, с. 21]. 

В настоящее время существует довольно много разновидностей ассоциативного 

эксперимента (свободный, направленный, рецептивный, эксперимент на субъективные 

дефиниции), созданы различные типологии ассоциаций, позволяющие получить 

конкретные результаты, на материале различных языков, изданы словари ассоциативных 

норм. Основой формирования концепта, его ассоциативных связей являются особенности 

культурно-исторического формирования нации. И оно не может быть тождественно у всех 

народов, учитывая территориальные, климатические отличия. 

Ассоциативный эксперимент позволяет максимально приблизиться к ментальному 

лексикону, вербальной памяти, культурным стереотипам данного народа. Наблюдается 

широкое использование ассоциативного эксперимента в психологии, психолингвистике, 

социологии. 

Эффективность использования методики ассоциативного эксперимента в целях 

исследования лексики доказана рядом авторов (А.А. Леонтьев, Е.С. Кубрякова). 

Ассоциативный эксперимент помогает выявить содержание концепта в когнитивном 

сознании носителей языка и ранжировать по яркости образующие концепт признаки. Ядро 

языкового сознания включает те ассоциации в ассоциативно-вербальной сети, которые 

имеют наибольшее число связей, выделяемых на основе принципа частотности [4, с. 2]. 

Понятие ассоциации было положено в основу многих сетевых моделей разума, по 

существу представляющих собой цепочки единиц (узлов), связанных отношениями 

ассоциации разного типа. Оно также является важным для определения долговременной 

памяти, считающейся по преимуществу образованием ассоциативного характера. 

Подчеркивается также значимость этого понятия для когнитивного развития ребенка [4, с. 

14]. 

Согласно А.А. Леонтьеву ассоциативные нормы дают результаты не избирательного, а 

массового эксперимента, что позволяет их использовать как источник уникальной 

лингвистической и паралингвистической информации, а также благодаря своей 

статистической “благонадежности” они легко поддаются математической обработке, 

являясь уникальным материалом для выдвижения и проверки статистических гипотез [6, с. 

10]. 

Поскольку все большее количество исследований, посвященных изучению и описанию 

различных концептов, проводится на материале нескольких языков и имеет, таким 

образом, сравнительно-сопоставительный характер, то активно применяются также 

методы контрастивной лингвистики: именно в зеркале другого языка можно заметить такие 

признаки «родного» концепта, которые ранее ускользали от внимания, особенно четко 

выявить национальную специфику концептов, а также увидеть различие между концептом 

и значением слова. Выявленные при сопоставлении языковых единиц различия 

интерпретируются как когнитивные различия выражаемых ими концептов в различных 

национальных концептосферах и формулируются на языке когнитивных признаков [7, c. 

251]. 

Анализ концептов является очень важным для лингвистических исследований, он 

позволяет более глубоко рассмотреть многие культурные ценности и сферы культурного 

мира, а также выделить отличительные компоненты ассоциативных рядов, особенности 

употребления концептов, а также выявить особенности содержания ментальной единицы, 

концепта, обусловленные культурно-историческим развитием нации. 
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Рассмотрев методы анализа концептов, мы определились, что в нашем исследовании 

ми используем комплексную методику, которая совмещает традиционные для лингвистики 

методы и приемы исследования, такие как описательный, сопоставительный и 

статистический анализ. 
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Зміни, що відбуваються в країні, науково-технічний прогрес свідчать про її 

безперервний розвиток в соціальному, економічному, науковому, культурному планах. На 

сьогоднішній день ми спостерігаємо і одночасно беремо участь в складному процесі 

реформування парадигми вищої професійної освіти, її переорієнтацію на нові цілі, які 

повинні відповідати сучасному розвитку суспільства, засобів комунікації. Сучасне 

лінгвоутворювання зазнає також серйозних змін. 

Спеціалізовані тексти на іноземній мові, і відповідно, технічний переклад, в повній мірі 

відображають масштаб росту науково-технічного прогресу. В умовах надзвичайно 

швидкого розвитку науки і техніки зростає роль і значення міжнародних професійних 

зв’язків, ділового спілкування на іноземній мові. Ми спостерігаємо постійно зростаючий 

інтерес до перекладу вузькоспеціалізованої професіональної літератури, а це, а свою 

чергу, свідчить про те, що необхідно розвивати спеціалізовані галузі наукового знання и 
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людської діяльності в вузьких професіональних сферах. Зросла, і надалі продовжує 

збільшуватись, роль іноземної мови, використання її в професіональних  сферах.  

Зростаюча роль міжнародного професіонального співробітництва, академічна 

мобільність спеціалістів, професійне спілкування через інтернет потребує професіонально-

лінгвістичного розвитку майбутніх спеціалістів.  

Останнім часом в прикладній лінгвістиці зросла кількість словників навчального типу. 

На сучасному етапі розвитку лексикографії вже напрацьовано багато теоретичного і 

практичного досвіду щодо укладання  словників навчального типу. Наразі існує потреба 

створення електронного словнику, метою якого є забезпечення практичних потреб 

студентів та спеціалістів в галузі суднобудування. За приклад при дослідженні було взято 

галузь обладнання корпусу судна та спеціальних суднових пристроїв. 

Звернення до загальної лексикографії  показало, що в даній області існує багато 

учбових і довідкових матеріалів, які подають різні погляди на укладання термінологічних 

словників. Таке положення приводить до відсутності єдності в процесі  підготовки і 

створення словників. Певні протиріччя, які наявні в поданій інформації можуть призвести до 

загального зниження якості словника. Тому тема методології укладання словників на 

сьогодні є досить актуальною. 

Теоретичні і практичні дослідження відбору термінології і створення словників таких 

вчених як С В. Гриньов, В.В. Виноградов, В.М. Лейчик, А.А. Реформатський та багатьох 

інших стали основою для даного дослідження.  

Для досягнення поставленої мети в першу чергу необхідно провести аналіз основних 

понять сучасного термінознавства.  Поняття «термін» є досить складним та багатогранним. 

До останнього часу ще не існує єдиної точки зору щодо дефініції цього поняття. Як 

трактування поняття «термін», так і формування його дефініції як і раніше залишаються 

актуальними завданнями термінознавства. Підсумовуючи найбільш конструктивні ідеї 

вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, в поняття «термін» ми вкладаємо наступний зміст: 

термін – це основна одиниця науки, спеціальних галузей знань і сфер діяльності людини, 

покликана номінувати об’єкти і процеси і одночасно служити засобами пізнання 

навколишнього світу. 

Поняття «терміносистема» до цих пір також не має чіткої і ємкої дефініції. Існують лише 

окремі тлумачення суті цього феномену. за останні роки в роботах, присвячених вивченню 

термінологій спеціальних галузей знання, дослідники не роблять нових спроб 

сформулювати дефініцію поняття «терміносистема» і використовують даний термін як 

загальноприйнятий, приділяючи основну увагу механізмам організації терміносистем. 

Проте і в цьому питанні не існує загальновизнаної точки зору.  

Резюмуючи уявлення, що склалися в літературі про поняття «терміносистема» і 

принципи її організації, в своєму дослідженні ми дотримуватимемося наступної дефініції: 

терміносистема – це сукупність термінів, що забезпечують номінацію основних понять 

певної галузі знань і сфери діяльності, зв’язаних між собою логічними, семантичними і 

іншими стосунками. Зрештою, це певним чином організована сукупність термінів, в 

утворенні яких провідну роль зіграло поєднання об’єктивних і суб’єктивних чинників. 

На другому етапі є виявлення принципів упорядкування терміносистеми. Як складова 

частина загальнолітературної мови українська термінологія устаткування корпусу судна та 

спеціальних суднових пристроїв являє собою системно організоване термінологічне поле.  

Також необхідним є встановлення лінгвістичних характеристик термінології та 

встановлення структурних параметрів терміносистеми.  

На базі проведеної роботи ми створили методологічний апарат відбору термінології і  

упорядкування словнику, визначили принципи побудови електронного словника термінів з 



 

 

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2016: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ XІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

  
 

171 

теми. Словник в свою чергу є також графічним. І як наслідок, у результаті, створили 

автоматизований електронний словник кораблебудівних термінів устаткування корпусу 

судна та спеціальних суднових пристроїв. 
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Исторические заимствования в области судостроения 

Судостроение – одно из древнейших занятий человечества, имеющее многовековую 

историю в жизни человечества, которая уходит своими корнями в незапамятные времена. 

Появление отдельной отрасли научного и технического знания обусловило реальность 

создания собственного терминологического аппарата. В процессе становления и 

усовершенствования терминосистемы судостроения, терминоведы и лингвисты опирались 

и продолжают опираться на заимствования из английского языка, используя 

заимствованную лексику из других языков [28, с. 1]. 

Как известно, что терминосистемы основных европейских языков развиваются в 

тесном контакте друг с другом, поэтому особое внимание уделяется изучение 

заимствований в процессах формирования терминосистем в тех случаях, когда речь идет 

о развитых языковых системах, таких как английского или русского языков.  

Следует отметить, что российская терминология судостроения начала формироваться 

на основе военно-морской лексики. Эта лексика имеет свои корни в X – XI столетиях, а в ее 

основе лежат заимствования военной и морской лексики из разных европейских языков: 

английского, испанского, голландского, немецкого, французского, итальянского языков. В 

качестве терминологической системы она оформилась в конце XVII-XVIII веков. 

Особенности этой терминосистемы состоит в том, что она активно проникает в 

общенациональный язык, являясь одним из источников пополнения последней. 

Рассматривая лексику, которая попала в русский язык в результате заимствований, а 

также проанализировав существующие в терминосистеме русского языка термины 
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иноязычного происхождения, можно вполне согласиться с мыслью И.К. Сморгонского, 

который выделил такие группы заимствований: 

I. Термины, которые появились в Х и вначале XI столетий, греческого происхождения. 

II. Термины, которые появились во второй половине XVII века (1667-1670 гг.), 

голландского происхождения. 

III. Термины, которые появились на рубеже XVII и XVIII веков и в первой четверти XVIII 

века, голландского и английского происхождения. 

IV. Термины, заимствованные в разное время, итальянского, немецкого, английского и 

иного происхождения [63]. 

Первый из отмеченных выше периодов отвечает связям Киевской Руси с Византией. 

Еще в древних летописях встречаются термины, которые существуют и по сей день: 

корабель, парус, якорь. Характерно то, что такие термины могли быть заимствованы 

непосредственно у греков, или наложиться на ранее существующие, созвучные им 

древнерусские слова. 

Такие явления можно наблюдать и в другие периоды становления терминосистемы 

судостроения. Например, в начале XVIII века, наряду с ранее существующим термином 

“райна”, появляется термин “рей”, с голландского Ree, Raa. Однако рядом с таким же 

термином “галея” появляется термин “галера” с итальянского galera. Подобным 

способом при заимствовании голландского термина «рур» в начале XVIII столетия, 

который в дальнейшем трансформировался в «руль», описываемая терминосистема 

русского в сложных словах «рудерпост» и «рудерпис» уже восприняла английское 

«рудер» от “rudder», который пришел в  русский в значении руль, штурвал [70.181]. 

Наибольшее внимание заимствования в области судостроения начинают вызывать с 

середины XVIII века в связи с завершением процесса ее оформления. Характерным 

признаком времени является также зарождение пуристских тенденций, которые не могли 

не проявиться при анализе терминологической области, настолько насыщенной 

иноязычными заимствованиями. 

Идеи очищения разделял А.С.Шишков, который считал, что заимствования искажают 

русский язык, лишают его самобытности и образности. А.С.Шишков считал, что можно 

использовать иностранные слова, а особенно те, которые уже давно употребляются в 

терминосистеме и которому нет сообветствия в русском языке. Но делать это, - 

подчеркивал он,- необходимо в кайних случаях [70,366-367]. Однако в плане 

происхождения он все-таки проявлял толерантность и не требовал замены заимствований 

русскими словами. 

Важны фактом является то, что в то время возникают первые попытки перевода 

некоторых заимствованных терминов на русский язык: абордаж – сцепление кораблей; 

лоцман – дорогоуказатель; лавирование – движение зигзагом; нагель – гвоздь; крейсер – 

береговое судно; кок – повар; рейд – место для якоря; матрос – корабельник; флот – 

собрание кораблей; флаг – корабельний стяг; шлюз – водоспуск. Однако, все-таки чаще 

использовалось слово в его энциклопедическом значении, а не перевод или русский 

эквивалент.   

Изучение терминов, рассмотрение их в контекстах нескольких научных и технических 

областей демонстрирует сложность этой языковой единицы. 

Поскольку терминология судостроения была предметом изучения многих известных 

терминоведов, следует рассмотреть и выделить основные принципы формирования и 

организации терминологии. Ниже приводим основные характеристики терминов любой 

отрасли, т.е. универсальные характеристики терминосистемы: 

1. Точность, определенность значений, строгое ориентирование на объекте в системе. 
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2. С позиции сферы употребления нормативный термин следует понимать как 

специальное наименование в области научно-технической и практической деятельности, 

которое функционирует в сфере профессионального общения. 

3. Одним из основных требований, которые предъявляются к термину, это вхождение в 

систему [44]. 

На современном этапе функционирования русскоязычной судостроительной 

терминологии новые термины входят в систему языка на четких научных основаниях. 

Анализ процесса формирования этих терминов позволяет выявить основные 

закономерности их становления, что является необходимым условием упорядочивания 

современной терминологии для достижения ее логической и лингвистической системности, 

прогнозирования тенденций развития.  

Исследуя терминологию судостроения, на наш взгляд, следует уделить внимание 

лингвистическим характеристикам их создания и использовать метод когнитивного анализа 

в процессе изучения данной терминосистемы. 

Терминология судостроительной отрасли представляет собой совокупность языковых 

единиц, которые номинируют объект, процессы и явления, характерные как для 

собственно судостроения, так и для целого ряда областей технического знания, 

необходимого для проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта судов. По этой 

причине в терминологии судостроения, которая сформировалась в том числе на основе 

множества заимствований, выделяют такие группы терминов: 

1.Общетехнические термины  – access – доступ;  

2. Основные термины – ship –корабль; sail – парус 

3. Производные термины – ballasting – балластировка; bilge pump – трюмная помпа;  

4. Составные термины – assembly of component structures –  соединение сборных 

конструкций;  

5. Термины широкой семантики – tank – резервуар, бассейн для исследований; plate – 

стальной лист; 

6.  Соматические термины – hand – стрелка, рычак. 

Перевод – это самостоятельное явление, которое предусматривает разные подходы, 

имеет свою специфику, особенно, в сфере заимствованной лексики. Это сложный процесс, 

который требует от переводчика не только хорошего знания языка, но и умения отличать 

смысловые, стилистические оттенки, знания истории языка и общества. 

Процесс перевода заимствований достаточно хлопотное дело и требует вложения 

немалых усилий, так как во время перевода могут использоваться все приемы, однако не 

все они одинаково уместны в различных случаях. Разница в их использовании 

объясняется неодинаковой степенью точности и экспрессивности перевода в различных 

сферах [9]. 

В нашем случае, когда речь идет о переводе заимствованной терминологии, основной 

задачей выступает максимальная точность отражения объекта, понятия, процесса в тексте 

перевода. 

Например, при переводе терминов с неясным ассоциативным значением, можно 

использовать такие методы перевода, как транскрибирование, калькирование и 

описательный комментарий переводчика. То есть, передача значения заимствования 

средствами родного языка без сохранения мотивации и формы. В каждом конкретном 

случае переводчик, как автор текста, сам принимает решение, какой способ перевода 

наиболее точно передаст смысл термина и его прозрачность. 

Например, русскоязычный термин «штурвал» был создан от голландского «stuurad» 

(стюррат) и английського «steering wheel» (стиринг вил) путем объединения первой 
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половины голландского слова и второй части английского. Эти термины в названных 

языках означают в переводе управляющее (рулевое) колесо и не вызывают никакого 

удавления у немцев или голландцев, поскольку как «stuurad», так и «steering wheel» для 

них – обычные слова. Однако этого не скажешь о нашем термине «штурвал». Он прочно 

вошел в лексический состав судовождения, но исходя из состава этого слова нельзя 

догадаться, какого слова оно касается. Параллельно с пояснительным переводом в 

сноснее часто приводят транскрипцию слова, которое переводят. В данном случае, это 

было бы «стюррат» и «стиринт вил». Таким же образом, из двух языков формируется наш 

термин «ахтерпик» (от англ. «afterpeak», где первая часть от голландського «achter», а 

вторая половина от английского «peak»). 
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Використання нових інформаційних технологій у викладанні англійської мови є одним з 

найважливіших аспектів вдосконалення та оптимізації навчального процесу, збагачення 

арсеналу методичних засобів і прийомів, що дозволяють урізноманітнити форми роботи і 

зробити заняття цікавим і незабутнім для студентів. 

Цифрові освітні ресурси (ЦОР) - необхідні для організації навчального процесу та 

представлені в цифровій формі фотографії, відеофрагменти, моделі, рольові ігри, 

картографічні матеріали, відібрані у відповідності до змісту конкретного підручника, 

"прив'язаних" до поурочного планування і забезпечені необхідними методичними 

рекомендаціями [1,c.33]. 

Завдання викладача полягає в тому, щоб створити умови практичного оволодіння 

мовою для кожного студента, вибрати такі методи навчання, які дозволили б кожному 

студенту проявити свою активність, свою творчість, а також активізувати пізнавальну 

діяльність студентів в процесі навчання. В ідеалі заняття з іноземної мови являє собою 

занурення в середу вивчаємої мови. Однак, одної майстерності і творчого підходу 

недостатньо, щоб реалізувати поставлену задачу. Необхідні додаткові ресурси-помічники, 

які б відтворили в класі такий ефект занурення. Такими ресурсами на сьогоднішній день, 

безумовно, є інформаційно-освітні технології і, зокрема, ЦОР. 

Інтегрований в навчання англійської мови цифровий освітній ресурс націлений на: 

̶ розвиток емоційної сфери студентів та їх мотивацію до вивчення англійської мови; 

̶ розвиток мовної компетенції: вміння розуміти автентичні іншомовні тексти, а також 

вміння передавати інформацію в зв'язкових аргументованих висловлюваннях; 

̶ збільшення обсягу лінгвістичних знань; 

̶ розширення обсягу знань про соціокультурну специфіку країни яка вивчається; 
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̶ розвиток здатності і готовності до самостійного вивчення англійської мови; 

̶ створення умов для надійної системи оцінювання та самоконтролю студентів. 

̶ подолання мовного бар'єру . 

Метою сучасної підготовки студентів є модернізація освітнього процесу. У зв'язку з цим 

, принциповим чином змінюються завдання і методи навчання, максимально наближаючись 

до індивідуалізації загальної і професійної підготовки студентів. Велике значення на 

даному етапі набуває інформаційно комунікаційне середовище, в яку поміщений кожен 

студент. Це створює всі умови для активного використання комп'ютерних засобів і 

технологій в навчальному процесі, підвищуючи при цьому значимість і ефективність 

самостійної роботи [2, c.261]. 

Зростаюча тенденція індивідуалізації освітнього процесу може бути реалізована 

завдяки постійному вдосконаленню засобів навчання на основі комп'ютерних технологій. 

До них можна віднести електронні навчально-методичні комплекси, електронні підручники і 

всілякі мультимедійні матеріали. Використання таких засобів в процесі самостійної 

підготовки студентів до занять с англійської мови дещо змінить типову ситуацію в освітній 

системі, коли навчальна функція повністю належала викладачеві. Електронні навчально-

методичні засоби дають можливість студенту самостійно найбільш гнучко маніпулювати 

пропонованою навчальною інформацією відповідно до їх індивідуальних здібностей, при 

цьому частина навчальних функцій педагога переходить на студента. Викладач лише 

підтримує учня, орієнтує в потоках навчальної інформації і допомагає у вирішенні 

виникаючих проблем в процесі навчання. Ефективність такого індивідуального освоєння 

навчального матеріалу засобами електронних систем багато в чому залежить від уміння 

студента самостійно переробляти і узагальнювати подану йому інформацію, а також від 

методично грамотної побудови змісту електронного ресурсу і його технологічних процедур. 

Тому викладачеві дуже важливо не тільки навчити студента самостійно працювати з 

навчальним посібником, а й підготувати такий навчальний програмний продукт, який був би 

оптимальний як з точки зору методики викладання англійської мови, так і з точки зору 

візуального сприйняття матеріалу і зручності пошуку інформації в ньому. 

В результаті освоєння модуля з використанням ЦОР досягається високий рівень 

сформованості соціальної професійно-методичної компетенції, а саме її інформаційно-

технологічної складової і вдосконалюється базова компетенція лінгвіста-викладача в 

структурі його професійної компетентності - комунікативна компетенція [3, c.28]. 

В результаті студенти отримують знання про сучасні електронні засоби навчання, про 

використання ЦОР в викладанні іноземних мов і набувають уміння в галузі використання 

ЦОР у взаємопов'язаному навчанні видам мовленнєвої діяльності та формуванні 

фонетичних, лексичних та граматичних навичок. 

Отже, головна мета навчання іноземної мови – це комунікативна діяльність студентів, 

тобто практичне володіння іноземною мовою. Завдання викладача – активізувати 

діяльність кожного студента в процесі навчання, створити ситуації для їх творчої 

активності. 

Застосування електронних навчально-методичних засобів у системі вищої освіти 

чинить активний вплив на розвиток культури самостійної навчальної діяльності студентів. 

Однак, для її ефективної організації необхідно виконувати певні умови. Перш за все, 

викладачеві необхідно правильно встановити обсяг аудиторної та самостійної роботи, а 

також їх місце в курсі англійської мови. 

Використання електронних навчально-методичних засобів у навчальному процесі має 

підвищити якість навчання, розвинути творчі здібності студентів навчити самостійно 
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мислити і працювати з навчальним матеріалом, безперервно вдосконалюватися протягом 

усього життя. 
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В современной лексикографии существуют различные типы грамматических словарей, 

но нет такого учебного грамматического словаря, который был предназначен для тех, кто 

изучает русский язык как иностранный. Однако такой словарь необходим, так как 

грамматическая система русского языка и грамматическая система языка, родного для 

студентов, существенно отличаются. При этом в русском языке обнаруживаются и такие 

грамматические характеристики, которые следует определять не как универсальные для 

всей части речи, а как специфические для определенных групп или даже для отдельных 

лексем в пределах одной части речи. Поэтому для усвоения таких специфических 

грамматических характеристик (в частности, глагольная категория вида, особенности 

формообразования глаголов при наличии двух формообразовательных основ у одной 

глагольной лексемы и т.п.) необходимо пользоваться словарем, в котором можно будет 

найти необходимую справочную информацию. В русской лексикографии существуют два 

грамматических словаря академического типа. Первый полный грамматический словарь 

русского языка – это «Грамматический словарь русского языка» А. А. Зализняка [3]. Этот 

словарь отражает современное словоизменение, т.е. склонение существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных и спряжение глаголов. Словарь содержит 

около 100 000 слов. Позднее был издан «Большой грамматический словарь» А. Н. 

Тихонова [7]. Словарь включает в себя много новых слов, появившихся в языке за 

последние десятилетия; всего в словаре более 33 000 слов. В словаре представлены 

грамматические формы изменяемых слов, приводится также грамматическая 

характеристика неизменяемых слов и служебных частей речи, отмечены основные и 

вариантные формы. 

Студентам-иностранцам трудно использовать такие словари, потому что, во-первых, 

они объемные, и поэтому с ними трудно работать; во-вторых, они предназначены для тех, 

кто свободно владеет русским языком; в-третьих, в них вместо словесного объяснения 

очень много условных обозначений, которые затрудняют использование словаря, в-

четвертых, они не ориентированы на те трудности, которые испытывают студенты-
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иностранцы при овладении грамматическими особенностями русского языка. Поэтому 

необходимо создание специального учебного словаря.  

Само понятие учебного словаря очень расплывчато, поэтому нам нужно остановиться 

на определении тех характеристик, которые должны быть у словаря, предназначенного 

для учебной работы, в процессе усвоения русского языка как иностранного. Большинство 

авторов, которые занимаются вопросами лексикографии считают, что учебный словарь 

характеризуется меньшим объемом материала по сравнению cакадемическим и, как 

правило предназначен. для школьников [1, с. 5]. 

 Спецификой нашего учебного словаря является то, что он предназначен для другой 

учебно-возрастной категории – студентов. Создаваемый словарь предназначен для 

изучения русского языка как иностранного. Исходя из такого назначения, определяется 

состав лексики и ее описание. Мы выбираем глаголы из наиболее употребительной 

лексики. В учебный грамматический словарь глаголов для студентов-иностранцев вошли 

глаголы из 3500 наиболее употребительной лексики. Общее количество глаголов, 

включенных в словарь, составило 1150 лексических единиц. Поскольку в учебном словаре 

ограниченный объем слов, то для отдельных случаев предусмотрено, если студент не 

найдет нужного слова, то может по ссылке перейти на словарь «Грамматический словарь 

русского языка» А. А. Зализняка, или «Большой грамматический словарь» А. Н. Тихонова. 

Для упрощения читательского поиска ив соответствии с назначением составленного 

учебного грамматического словаря в нем принят прямой алфавитный порядок 

расположения слов.  

Основной единицей описания в грамматическом словаре является отдельная 

глагольная лексема, представленная заголовочным словом словарной статьи. Словарь 

включает самые разнообразные сведения о глаголах. Основное назначение настоящего 

словаря – отразить современное русское глагольное словоизменение, т.е. для каждого 

введенной в словарь глагольной лексемы дать сведения о том, как именно образуются 

формы, образующие парадигму глагольной лексемы. Поскольку при образовании 

глагольных форм могут наблюдаться изменения места ударения, то и сведения об 

особенностях ударения в глагольных формах тоже подаются в словаре.   

Содержание учебного грамматического словаря для студентов-иностранцев 

представлено вступительной частью, основной частью и приложениями. 

Во вступительной части содержатся информация о возможностях использования 

словаря, инструкция к работе с ним и список сокращений, принятых в словаре.  

Основная часть состоит из словарных статей, расположенных в прямом алфавитном 

порядке. Содержание и структура каждой словарной статьи определяется той 

информацией, которая связана с трудностями, возникающими при изучении 

грамматических особенностей глаголов студентами-иностранцами: категория вида; 

особенности образования глагольных форм от двух основ; особенности выбора 

формообразовательных средств, выражающих одно и тоже грамматическое значение и 

т.п. Словарная статья имеет зоновую структуру исостоит из таких зон и подзон: 

1. заголовочная зона; 

2. зона грамматических категорий; 

2.1. подзона категория вида; 

2.2. подзонапереходности/непереходности; 

3. зона глагольного формообразования; 

3.1. подзона форм, образованных от основы инфинитива; 

3.2. подзонаформ, образованных от основы настоящего времени. 
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Далее представлен пример словарной статьи, отражающий зоновую структуру: 

(1) ввод-ить- 

(2.1.) несов. в. (сов. – ввести) 

(2.2.) переходный; 

----------------------------------------------------------------------- 

(3.1.)осн. инф.вводи́-: 

ф. прош.вр.: вводи́ -л/-ла/-ло/-ли; 

прич.дейст.прош.: вводи́ -вш-ий(-ая/-ее/-ие); 

----------------------------------------------------------------------- 

(3.2.) осн.наст.вр.вво-ж/д-: 

ф. наст.вр.(IІ спр):вво-/-ж-у́/-д-ишь/-ит/-им/-ите/-д-ят; 

повел.накл.:-д-и/-те; 

прич.дейст.наст.:ввод-ящ-ий(-ая/-ее/-ие); 

прич.страдат.наст.: ввод-им-ый(-ая/-ое/-ые); 

деепр.несов.:ввод`-а 

 

Таким образом, говоря о грамматических словарях, мы обнаруживаем потребность в 

учебных грамматических словарях. Следует отметить, что рынок лексикографической 

продукции предлагает довольно ограниченный выбор лингвистических справочников, их 

относительно небольшое количество. Существующие словари представляют собой 

академический тип словарей, а использование таких словарей вызывает трудности у 

студентов-иностранцев. Мы же создаем учебный грамматический словарь, который в 

отличие от академических обеспечивает быстроту и легкость наведения справок о словах, 

которые включены в данный словарь. Особенностью учебного грамматического словаря 

является обучающая функция, которая представлена грамматическими характеристиками 

и основными правилами употребления этого слова. 

Перспективы дальнейшей работы определяются с тем, что создаваемый нами словарь 

– это фрагмент общего учебного грамматического словаря, для студентов-иностранцев. 

Продолжение работы заключается в создании полного учебного грамматического словаря, 

который должен включать информацию обо всех частях речи. 
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Одним з основних способів мовного вираження спеціальних знань є терміни, які 

створюються з метою використання засобів спілкування у процесі професійно-наукової 

діяльності та оптимізації розвитку людського пізнання. Актуальність вивчення проблем 

термінології військової справи обумовлена швидким та безперервним поповненням 

термінологічної лексики новими мовними одиницями, що, з погляду загальної лексикології, 

пропонує важливий матеріал для наукових розвідок з прикладного мовознавства. Окремі 

аспекти термінології військової справи різних мов досліджені у працях таких лінгвістів 

А. Т. Аксенова, Є. А. Еліної, І. М. Матюшина, Л. Л. Нелюбіна, В. Н. Шевчука, 

Р. Х. Салимової, Н. Д. Фоміної.  

Лексичну одиницю, яка виконує функцію номінації певного референта військової 

справи у сфері офіційної військової комунікації, розуміє військовий термін І. М. Матюшин [3, 

с. 8]. Аналізуючи лексичний склад мови військовослужбовців, Є. А. Еліна розмежовує його 

на загальновживану лексику та спеціальну військову лексику. Остання охоплює військову 

термінологію, військово-командні, військово-ритуальні одиниці. Військова термінологія 

включає вузькі, власне військові терміни, термінологізовані одиниці, загальновживані 

терміни, терміносполучення та жаргонізми [2, с. 15]. У військовій лексиці Р. Х. Салимова 

виокремлює термінологічну спеціальну лексику та професійну загальновживану, яка є 

спеціальною мовною цариною, обмеженою рамками будь-якої професії, межує з 

термінологічною лексикою та літературною загальновживаною [5, с. 1].  

Склад сучасної англійської військової та військово-технічної термінології Л. Л. Нелюбін 

кваліфікує як непостійний через зникнення з ужитку низки слів, зміни значень, 

безперервного поповнення новими термінами у зв’язку з  реорганізацією видів збройних 

сил, появою та розробкою нових зразків військового озброєння та військової техніки, нової 

стратегії ведення бойових дій тощо. Утворюються військові терміни за рахунок: афіксації 

(rocketeer), основоскладання (warhead), конверсії (to mortar), абревіації (copter, ROAD), 

переносу значення (Diesel), зміни значення (acquisition  –  виявлення цілей), розширення 

значення (to land – робити посадку на будь-яку поверхню), звуження значення (cruiser – 

крейсер), запозичення з інших галузей науки і техніки (pin, strut), з інших мов (bunker). 

Поряд з однозначними термінами, яким властиві чіткі семантичні межі, представлені 

багатозначні терміни (security  –  охорона, забезпечення, бойове забезпечення, безпека, 

контррозвідка) [4, с. 14–15]. З позицій дериватології та перекладу трактує військову 

термінологію В. Н. Шевчук і вважає визначальною рисою військових текстів їхню 

насиченість військовими термінами, що належать до військової підмови. 

Проблемі дослідження власне військового терміну й термінології як однієї з 

найважливіших царин військового перекладу присвячено наукові розвідки іноземних 

мовознавців. Існують різні погляди лінгвістів на природу термінології та роль термінів. 

Зокрема, Ж. Вандріес прирівнює терміни до жаргонізмів, Логан Сміт відзначає “науковий 

жаргон”, який нібито є неминучою вадою мови. Г. Г. Еггебрехт ототожнює цей термін з 

поняттям. Т. Сейворі різко протиставляє терміни загальновживаним словам, Ф. Брюно і 

О. Есперсен трактують терміни як семантично повністю нейтральні знаки. Головне у 

терміні, на думку В. Н. Шевчука, це його здатність логічно, конкретно визначати предмети, 
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явища, якість, відносини, процеси у певній спеціальній галузі виробництва, науки, техніки, 

військової справи, суспільного життя. Лінгвіст поділяє думку О. О. Реформаторського щодо 

абстрактності, однозначності, неекспресивності, міжнародності, логічності та 

систематичності терміну. Однак англійська мова, за свідченням В. Н.Шевчука, налічує 

багато термінів, яким властиве  більш ніж одне значення (gun  –  гармата, кулемет, 

рушниця, вогнепальна зброя, гарматний постріл, карабін, пістолет). Цей приклад ілюструє, 

що навіть у межах однієї спеціальної галузі військової справи терміну характерна складна 

змістова структура. Відповідно, однозначність – це не якість, а лише вимога, якій повинен 

відповідати ідеальний термін. 

Терміни позбавлені експресивності, оскільки вони позначають поняття, які не обтяжені 

емоційними відтінками. Будь-яке слово, яке переходить у термінологічну систему, втрачає 

своє попереднє емоційне забарвлення, перетворюючись на стилістично нейтральне в 

результаті зміни його значення. Лише певне коло нерегламентованої термінології, 

включаючи неофіційні еквіваленти військових термінів, зберігають яскраво виражене 

експресивне забарвлення, тоді як регламентована термінологія цілком нейтральна. Тому, 

під поняттям “термін” автор розуміє слово або словосполучення, закріплене за певним 

поняттям у системі понять певної галузі науки і техніки [7, с. 11–13]. Відповідно, військовий 

термін визначають як стійку одиницю синтетичної або аналітичної номінації, що закріплена 

за відповідним поняттям у системі понять певної галузі військової справи і обмежена 

спеціальною сферою використання у значенні, яке є чітко регламентованим його 

дефініцією [7, с. 8 –9]. 

Військова лексика становить сукупність мовних одиниць, що поєднуються  спільним 

змістом й відображають понятійну, предметну та функціональну схожість позначуваних 

явищ. Під військовим терміном розуміють "спеціальне найменування, яке має просту або 

складну формальну структуру (словосполучення), що співвідноситься з певним поняттям із 

царини військової справи (військової науки, техніки, життєдіяльності військ і таке інше), в 

семантичній структурі якого наявна сема "військовий", "бойовий"".  

Військово-технічна термінологія, як і термінологія будь-якої іншої галузі науки і 

практики, належить до периферійних страт лексики конкретної мови, відрізняючись від 

інших наявність більшою кількістю спільних рис із загальновживаною лексикою. Це 

пояснюється фактом постійного залучення до царини військової справи великої кількості 

людей, що детермінує ширшу сферу вживання військової термінології порівняно з 

термінологіями інших спеціальних галузей [1]. Крім того, поняттєва система військової 

науки тяжіє до постійних змін через тісний зв’язок військової справи з виробництвом. 

Безперервний розвиток й оновлення видів бойової техніки спричиняють зміну способів 

ведення бойових дій, що детермінує зміну певних існуючих тактичних понять та появу 

нових. Усі зміни у військовій справі, озброєнні та військовій техніці відображені у військово-

технічній термінології, що виявляється у зміні значень ряду термінів, у відмиранні одних та 

появі інших [4].  

Дослідник німецької військової термінології Г. М. Стрілківський вважає, що більшість 

військових термінів зафіксовано у військових і технічних двомовних словниках, які можуть 

надати військовому перекладачеві істотну допомогу. Дослідник висуває тезу про їхню 

неможливість цілковито задовольнити потреби перекладача, що зумовлено постійним 

розвитком військової термінології, у результаті чого з’являються нові військові поняття, а 

отже, й нові терміни”. В процесі перекладу військово-технічних термінів перекладач має 

справу з низкою труднощів, до яких належать семантичні процеси в українській мові: 

синонімія, полісемія, омонімія; територіальна диференціація військової термінолексики; 

широке використання абревіатур [6].  
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Висновки: 

Отже, одним з основних способів мовного вираження спеціальних знань є терміни. 

Вони створюються для того, щоб стати засобами спілкування у процесі професійно-

наукової діяльності та оптимізувати розвиток людського пізнання. Вивчення проблем 

термінології військової справи надзвичайно актуальна, оскільки обумовлена швидким та 

безперервним поповненням термінологічної лексики новими мовними одиницями, що дає 

вченим важливий з погляду загальної лексикології матеріал. Аспекти військової 

термінології досліджувала велика кількість науковців. Окремі аспекти термінології 

військової справи різних мов досліджені у працях Є. А. Еліної, Л. Л. Нелюбіна, 

Р. Х. Салимова, Г. М. Стрілковського. Кожен з них пропонує власне визначення й 

особливості військового терміну. Переклад військових термінів є надзвичайно складним 

явищем. Під час перекладу військово-технічних термінів виникають труднощі, які пов’язані 

зокрема із семантичними процесами в українській мові: синонімією, полісемією, омонімією. 

Також неабияких труднощів становить переклад територіальних диференціацій військової 

термінолексики і військових  абревіатур. 
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Самостійна робота студентів при вивченні англійської відіграє першорядну роль. Вона 

є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових 

навчальних завдань. 

Метою даного типу роботи є формування самостійності студента, що здійснюється 

опосередковано через зміст і методи всіх видів занять. 
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Самостійна робота студентів при вивченні англійської розглядається як важливий 

фактор засвоєння навчального матеріалу. Тому вона повинна стати основою здобуття 

знань з англійської, важливою частиною процесу підготовки кваліфікованих фахівців рівня 

«спеціаліст» і «магістр». Самостійна робота студентів – це складне педагогічне явище, 

особлива форма навчальної діяльності, спрямована на засвоєння студентами сукупності 

знань, вмінь, навичок. Вона необхідна не лише для оволодіння англійською, але й для 

формування навичок самостійної роботи в учбовій, науковій та професійній діяльності; для 

формування здібності приймати на себе відповідальність за володіння навчальним 

матеріалом, самостійно вирішувати проблему підвищення рівня володіння мовою і т.д. 

Основні функції самостійної роботи студентів включають пізнавальну, самостійну, 

прогностичну та коригуючу роботу. Пізнавальна функція визначається засвоєнням 

систематизованих знань з англійської мови. Самостійна робота сприяє формуванню вмінь і 

навичок, самостійного їх оновлення і творчого застосування. Прогностична функція 

розвиває вміння студента передбачати й оцінювати результат виконаного самостійного 

завдання. Коригуюча функція визначається вмінням вчасно коригувати свою діяльність. 

Крім того, самостійна робота має виховну функцію: вона формує самостійність не тільки як 

сукупність вмінь та навичок, але й як рису характеру, яка відіграє суттєву роль у 

формуванні особистості сучасного спеціаліста вищої кваліфікації [1]. 

Самостійна робота виконує також інформаційну функцію. Тому використання 

комп’ютерних технологій для самостійної роботи – важлива складова ефективності 

навчання англійської мови. Комп’ютеризація розвиває додаткові можливості використання 

інформаційних технологій та становить важливу складову навчального процесу, є 

елементом інформаційної структури кожного навчального закладу, а якщо враховувати 

доступ до Інтернет-ресурсу, то й елемент глобального інформаційного середовища. 

Використання сучасних інформаційних технологій може дати студентам, які вивчають 

англійську, необхідну базову підготовку для грамотного використання отриманих знань. 

Вирізняють такі основні види самостійної роботи студентів при вивченні англійської 

мови: 

1. Вивчення нового матеріалу: читання та конспектування літературних джерел 

інформації, перегляд відеозаписів, прослуховування лекцій магнітних записів та ін. 

2. Поглиблене вивчення програмного матеріалу: підготовка до контрольних, практичних 

робіт; модульного контролю та іспитів з англійської мови; виконання типових вправ на 

аудіювання, на розвиток лексичних навичок, на розвиток навичок діалогічного та 

монологічного мовлення. 

3. Вивчення матеріалу з використанням елементів творчості: підготовка домашнього 

читання, участь у ділових іграх та розгляді навчальних проблемних ситуацій, підготовка 

рефератів, доповідей з заданої тематики та ін. 

4. Слухання лекцій, комунікативний підхід до участі у практичних заняттях. 

5. Робота з основною та рекомендованою літературою та ін. 

Перехід до модульної системи змісту навчання передбачає інтеграцію різних видів і 

форм навчання, які підпорядковуються загальній темі навчального предмета. Тому 

викладач професійної англійської для кожного змістового модуля формує набір довідкових 

та ілюстративних матеріалів, які студент отримує перед початком вивчення курсу. При 

розподілі завдань студенти отримують інструкції як їх виконувати, методичні вказівки, 

посібники, перелік необхідної літератури. Кожен студент переходить від одного змістового 

модуля до іншого в міру засвоєння матеріалу, проходячи етапи поточного контролю [2]. 

Викладачі професійної англійської повинні ознайомити студентів з актуальністю, метою 

і завданнями вивчення  англійської, її місцем, роллю і значенням при самостійній 
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підготовці, визначити загальний обсяг навчальної дисципліни та обсяг розділів і тем на 

поточний семестр; ознайомити з програмою навчальної дисципліни; пояснити зміст і 

структуру тематичного плану, послідовність вивчення тем; представити методику 

самостійного відпрацювання практичних занять; ознайомити з матеріалом, який винесено 

на модуль; подати основну і додаткову літературу до кожної теми; уточнити форми і методи 

контролю знань студентів; повідомити графік проведення консультацій та ін. Для 

самостійного опанування матеріалу з англійської викладач повинен представити студентам 

розроблені методичні матеріали різного рівня і призначення (тобто дидактичне 

забезпечення), при цьому ці матеріали повинні передбачати також можливість проведення 

самоконтролю з боку студента [5]. 

Крім того, при підготовці самостійних завдань викладачі повинні зняти навчальні 

труднощі, зумовлені особливостями організації самостійної роботи. Тому варто ознайомити 

студентів із психолого-педагогічними особливостями організації самостійного навчання, 

допомогти в оволодінні методами і прийомами самостійної роботи, дотримуватися 

спеціальної методики проведення практичних занять для студентів-першокурсників у перші 

два-три місяці, поступово збільшуючи структуру і темп; толерантно здійснювати контроль й 

оцінювання самостійної роботи та ін. 

Самостійна робота студента – це самостійна діяльність, яку викладач планує і 

систематично контролює. Студент виконує її під керівництвом і контролем викладача, але 

без його прямої участі. Всі зазначені види самостійної роботи викладачі включають у 

загальний рейтинг оцінювання знань та умінь. Кожен із зазначених видів самостійної 

роботи є поза аудиторним і потребує від студентів наполегливої праці. Тому одним із 

головним завданням при організації самостійної роботи студентів з англійської мови є 

розробка форм і методів організації контролю за виконанням самостійної роботи. 

Навчальний матеріал, який пропонується для самостійного опрацювання, передбачений 

робочим навчальним планом, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним 

матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять. Контроль самостійної 

роботи з боку викладача включає відповідь на контрольні або тестові питання, перевірку 

рефератів, доповідей з заданої тематики, перевірку конспекту з лексичними та 

граматичними вправами, домашнього читання, усних тем і т.д.[4]. 

Отже, самостійна робота студентів у вищих навчальних закладах при вивченні 

англійської становить невід’ємну складову навчального процесу. Самостійна робота 

входить у загальний рейтинг і призначена для розвитку навичок самостійного засвоєння 

мовного матеріалу. 
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