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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ 

 

Центр міжнародного тестування з 

англійської мови Pearson Test of 

English (PTE) при Національному 

університеті кораблебудування 

ім.адм.Макарова розпочинає набір студентів 

на новий навчальний рік із метою підготовки 

до складання екзамену PTE. 

Pearson Test of English (PTE) – це 

міжнародні екзамени, які підтверджують 

рівень володіння англійською мовою як іноземною. При успішному складанні екзамену 

студент отримує сертифікат міжнародного зразка, який є безстроковим! 

Крім того, такий сертифікат звільнить учнів від необхідності складати державну підсумкову 

атестацію: 

 

Лист МОНМСУ від 08.02.2013 р. №1/9-92 

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації 

у загальноосвітніх навчальних закладах з 2012/2013 навчальному році 

«…Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний 

сертифікат <…> Pearson Test of English (PTE) <…> зазначені вище іспити зараховуються 

як державна підсумкова атестація» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь за телефонами: 

(050) 68 64 399 Філіппова Ніна Михайлівна 

Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова (ауд. 416) 
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ПЕРЕДМОВА 

Усюди є сполуки елементів, 

Та є вони й у пошуках людей: 

Одним - сполуки чисел, сил, моментів, 

А іншим - речень, образів, ідей... 

Живе краса сполукою пропорцій – 

Чи це мотив, чи витвір вмілих рук 

І тішаться учені й піснетворці 

Віднайденням гармонії сполук. 

Природа тих сполук шукає вічно, 

А люди - тільки протягом життя, 

Та все ж змагатись з нею смертним звично, 

І в цьому є найвищий сенс буття! 

А.П. Непокупний 

 

Перспективи професійного зростання випускника  

прикладної лінгвістики 

Мультипрофільний фах «Прикладна лінгвістика» надає випускникам перспективи 

професійного зростання  у таких галузях:  

– викладацька та перекладацька діяльність,  

– лінгвістична експертиза тексту; 

– дослідження й експериментальні розробки суспільних і гуманітарних наук, серед 

яких соціологічні та маркетингові дослідження; 

– комп’ютерні технології опрацювання великих обсягів текстової інформації, у тому 

числі, опрацювання великих обсягів іншомовної інформації в промислових, банківських 

установах, тур-агентствах, міжнародних установах культурно-просвітницького спрямування; 

– рекламна діяльність, паблік-рілейшнз, комунікативні технології; 

– створення баз даних, текстове наповнення сайтів (копірайтинг, seo-оптимізація, 

контент-менеджмент), робота з інформаційно-пошуковими й експертними системами; 

– розроблення систем автоматизованого анотування, реферування, аналізу і синтезу 

текстів. 

– діяльність в агентствах друку, у відділах зв'язку з громадськістю та пресою, 

дипломатичних агентствах, на телебаченні, у засобах масової інформації та в інших сферах 

комунікації в суспільстві. 

Крім зазначених, відомих раніше, постійно з’являються нові професії, що потребують 

пояснення змісту їхньої діяльності. З огляду на це, подаємо тлумачення сучасних професій 

та перелік компаній, що здійснюють соціологічні й маркетингові дослідження, і можуть стати 

для фахівця з прикладної лінгвістики напрямом подальшого професійного зростання.  

Сучасні професії для випускників  

прикладної лінгвістики 

Маркетинговий письменник (Marketing Writer) – це копірайтер, який уміє 

«продати», піднести клієнтам бренд за допомогою написання історій успіху, або зміцнити 

командний дух співробітників, виконуючи обов'язки кореспондента корпоративного видання; 

досконало володіє робочими мовами; має навички редактури і рерайтингу; уміє писати 

яскраві тексти; зацікавлений і обізнаний у сфері діяльності компанії. 

Копірайтер (Copywriter) – фахівець, професійною діяльністю якого є написання 

пропагандистських і рекламних текстів, які прямо або приховано рекламують товар, 
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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 

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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тематичних конференцій і опубліковано кілька статей. 

http://ps-lab.ru/#team  

Компанії, що здійснюють маркетингові дослідження 

 

GFK GROUP = GESELLSCHAFT FÜR KONSUMFORSCHUNG = Товариство 

споживчих досліджень – є найбільшим інститутом з ринкових досліджень у Німеччині, і 

четвертою за розмірами організацією у світі з питань досліджень ринків, після Nielsen 

Company, Kantar Group та IMS Health. 

http://www.gfk.com/de/  

 

GFK UKRAINE = ГФК-ЮКРЕЙН – українська дослідницька компанія, що входить до 

мережі GfK Group, пропонує повний перелік послуг з опитувань та досліджень ринків за 

такими галузями господарства: виробництво, роздрібний продаж, сфера охорони здоров'я, 

сфера послуг та ЗМІ. Тут працюють: понад 170 штатних співробітників – спеціалістів у 

різних сферах, зокрема соціологи, психологи, економісти, а також фахівці в галузі 

маркетингу, статистики, програмування, математики; понад 50 менеджерів проектів; 

національна мережа інтерв’юерів чисельністю понад 900 осіб; 28 регіональних бригадирів; 

власна студія телефонних інтерв’ю на 52 робочих місця, понад 200 операторів; щомісячно 

проводяться 20 000 особистих інтерв’ю, 7 500 телефонних інтерв’ю (CATI), 50 фокус-

групових дискусій. 

http://www.gfk.ua/  

 

KANTAR GROUP – глобальне дослідницьке агентство, що спеціалізуються в галузі 

реклами, маркетингових комунікацій, засобів масової інформації та дослідження капіталу 

бренду. 

http://www.kantar.com/careers  

 

IPSOS GROUP – глобальна компанія маркетингових досліджень по всьому світу із 

штаб-квартирою в Парижі. Станом на 2016 рік, Ipsos має офіси в 87 країнах у тому числі, в 

Україні, де працюють 16 тисяч 530 осіб. Ipsos здійснює такі дослідження: реклами; 

маркетингу; засобів масової інформації; опитування громадської думки та соціальних 

досліджень; збір даних і їхнє опрацювання. 

http://www.ipsos.com/ та IPSOS Україна http://www.ipsos.com.ua/  

 

FACTUM GROUP – є спільним підприємством високопрофесійних, приватних та 

місцевих компетентних дослідницьких агентств, що діють у різних країнах, у тому числі, в 

Україні. Створення Factum Group ініціювали сім партнерів, до яких у червні 2006 р. 

приєдналася компанія RMG (Польща). Factum Group реалізує дослідницькі проекти в таких 

галузях: продукти харчування; алкогольні і безалкогольні напої; непродовольчі товари 

(FMCG і товари тривалого користування); автомобільний ринок; охорона здоров'я, 

фармацевтика; косметика, парфумерія; телекомунікації, інформаційні технології; засоби 

зв'язку, техніка; дослідження Інтернет аудиторії; ЗМІ, реклама, PR; В2В ринки товарів і 

послуг; промислові товари; сільське господарство; дистрибуційні мережі; роздрібні продажі; 

дослідження людських ресурсів компанії (HRA); вузькоспеціалізовані ринки. 

http://www.factum-group.com/offices/  та http://factum-ua.com/  

 

NIELSEN HOLDINGS N.V. = Нільсен Хо́лдингс – глобальна американська публічна 

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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соціологічна маркетингова компанія. Штаб-квартира компанії розташована в Нью-Йорку, 

діяльність провадиться в 108 країнах світу, у тому числі, в Україні. 

http://www.nielsen.com/us/en.html  

 

UKRAINIAN MARKETING PROJECT = ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПАНІЯ UMP – 

маркетингова і медіа дослідницька компанія, що сконцентрувала основні зусилля на 

проведенні медіа досліджень для мережевих і регіональних мовників, рекламних агентств і 

рекламодавців. Має 25 регіональних супервайзерів, власну мережу з 420 інтерв'юерів і 25 

незалежних контролерів. 

http://www.ump.ua/  

 

INMIND / ПРО СЕБЕ – займається дослідженнями ринку, соціологічними 

дослідженнями та 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/  

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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ТЕЙЛОР НЕЛЬСОН СОФРЕЗ УКРАЇНА – мережева маркетингова агенція, що 

спеціалізується на маркетингових дослідженнях і входить до складу провідної світової групи 

компаній TNS з центральним офісом в Лондоні, офісами у 70 країнах світу, у тому числі, в 

Україні. TNS входить до складу Kantar Group, дослідницького підрозділу світового 

рекламно-комунікаційного холдингу WPP. Основними сферами діяльності TNS в Україні є: 

автомобільна промисловість, охорона здоров’я та фармакологія, інформаційні технології та 

комунікації, продукти харчування, промислове виробництво, роздрібна торгівля, Інтернет, 

ЗМІ, фінансова й банківська діяльність. 

https://tns-ua.com/prisoedinyaysya-k-nam  

 

БЮРО МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ – працює у форматі рекламного агентства 

повного циклу, дослідницької компанії, PR-агентства, дизайн-студії, тренінгової компанії.  

http://marketingburo.com.ua/ru/investigation/portfolio  

 

НЬЮ ІМІДЖ МАРКЕТИНГ ГРУП – агентство, яке пропонує повний спектр послуг із 

проведення маркетингових і соціологічних досліджень. 

http://newimage.org.ua/ru/#service  

 

МІЖНАРОДНА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА – надає повний спектр послуг з проведення 

маркетингових і соціологічних досліджень. 

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

 

СЛІДОПИТ – спеціалізована бренд-консалтингова компанія, яка допомагає своїм 

клієнтам свіжим поглядом побачити себе, конкурентів, споживачів. 

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

 

.  

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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УДК 81’373.47 

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАТЕГОРІЙНОГО СЛОВНИКА 

Акаванцева Анна Андріївна, 

студентка 

Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова 

 

Створення електронних словників є однією з найактуальніших проблем, якій 

присвяченого значну кількість праць прикладних лінгвістів. Для систем автоматизованого 

аналізу контенту особливо важливими є категорійні словники, які дозволяють досліджувати 

текст щодо наявності в ньому категорійних ознак негативного чи позитивного змісту, або 

таких, що вказують на соціальні параметри (соціальні ролі, види професійної діяльності, 

міжособистісні стосунки, емоції, стани тощо). Метою нашого дослідження було створення 

категорійного словника номінацій емоцій, почуттів, відчуттів і чуттів. 

Теоретичним засадам створення електронних словників присвячені колективні 

монографії співробітників відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту 

мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, які заклали основи створення електронних 

лексичних баз даних різного призначення: «Формалізовані основи семантичної класифікації 

лексики» (автори – Н. Ф. Клименко, М. М. Пещак., І. Ф. Савченко, К., 1982) 4; «Лексична 

семантика в системі «людина – машина»» (автори – Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, 

М. М. Пещак, Г. М. Ярун, К., 1986) 5; «Украинский семантический словарь. Проспект» (К., 

1990, автори теоретичної частини Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, за редакцією М. 

М. Пещак).  

Проблемі категоризації емоцій, почуттів, відчуттів і чуттів також приділено значну увагу 

дослідників. До наукового обігу в останні десятиліття увійшла значна кількість нових 

експериментальних даних і теоретичних концепцій з категоризації емоцій. Так, Л. Г. Бабенко 

дослідила системно-мовні і мовні можливості позначення емоцій у російській мові та 

створила типологічну класифікацію емотивної лексики 1. К. Е. Ізард розглядав емоції як 

невід’ємну частину свідомості,  дослідив співвідношення емоцій і поведінки, емоцій і 

свідомості та запропонував класифікацію емоцій 2. Є. П. Ільїн дослідив теоретичні і 

методологічні питання вивчення емоцій і почуттів людини, приділивши основну увагу 

аналізу структури емоційної сфери та її складових: емоцій, емоційних тонів, емоційних 

властивостей особистості, почуттів, емоційних типів 3. В. І. Шаховський розглянув широке 

коло проблем емотивної семантики мови, вирішення яких є актуальним завданням 

загального мовознавства та має важливе прикладне значення для практичної лексикографії 

8. А. Н. Леонтьєв дослідив емоційні процеси, створив загальне вчення про емоції,  власне 

емоції, мотиви, афекти, потреби, почуття 6. С. Ю. Перфільєва розглянула уявлення про 

емоції в різних культурах, визначила специфіку значення слів, які називають емоції в різних 

мовах, а також особливості їх функціонування і реальні уявлення про базові емоції у 

свідомості носія мови 7. Проаналізовані джерела також становлять теоретичну основу 

нашого дослідження. 

Головним завданням під час вибору методу аналізу контенту був пошук таких методів 

автоматизованого аналізу тексту, які виявляються практичними та можуть забезпечити 

обґрунтовані висновки й  достовірні результати. У нашому дослідженні для побудови 

категорійного словника номінацій емоцій, почуттів, відчуттів і чуттів, використано метод 

загального опитувальника (General Inquirer) 10. Цей метод реалізовано в програмі, що має 

онлайн доступ. Функціональні модулі General Inquirer забезпечують аналіз змісту тексту і 

можуть бути використані з метою:  1) виявлення концептів і кластерів ЗМІ, які їх поділяють і 
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поширюють; 2) виявлення сфер впливу; 3) виявлення замовних або пов’язаних публікацій, 

плагіату; 4) поширення інформації; 5) пошук експертів; 6) пошук необхідної інформації; 7) 

виявлення складу співтовариств; а також 8) формування вибірки дослідження. Згідно з цим 

методом, алгоритм програми, опрацьовуючи текст, зіставляє кожну словоформу або фразу 

з тими, що входять до кожного словника, та приписує їм відповідні коди 

У дослідженні використано матеріали електронної бази тлумачного словника, створеної 

зусиллями співробітників лабораторії прикладної лінгвістики НУК ім. адм. Макарова, що 

охоплює близько 250 000 реєстрових одиниць. На етапі збору матеріалів з електронної бази 

тлумачного словника української мови було відібрано 1600 дефініцій, які містили такі семи: 

почуття – 1163 слова,  емоція – 44 слова, відчуття – 333 слова, чуття – 91 слово, афекти – 9 

слів. Вибірку було проаналізовано за морфологією і семантикою реєстрових одиниць. 

З’ясувалося, що номінація емоцій, почуттів, відчуттів і чуттів в українській мові може 

здійснюватися за допомогою різних частин мови. За допомогою дієслів у 842-х випадках 

виражаються емоції (7), почуття (678), відчуття (131) і чуття (26), крім афектів. 

Прикметниками виражаються емоції (16), почуття (179), відчуття (40),  чуття (26) і афекти 

(1), всього – 262 слова. Іменниками виражаються емоції (21), почуття (259), відчуття (131),  

чуття (39) і афекти (8), всього – 458 слів. Прислівники беруть участь у вираженні відчуттів 

(27) і почуттів (35), всього – 62 слова. Прийменники допомагають виражати лише почуття (3 

слова: до, з, над). Вигуками можуть бути виражені лише відчуття і почуття – 6 слів (ох, у, ух, 

фу, ох). За результатами аналізу семантики укладено категорійний словник номінацій 

емоцій, почуттів, відчуттів і чуттів. 

Застосування створеного категорійного словника в системах автоматизованого аналізу 

контенту сприятиме удосконаленню програмного забезпечення для реалізації 

комп’ютерного аналізу тексту гнучким і зручним для користувача способом  та забезпечить 

кодування відповідно до категорійної схеми. Звичайно, таке програмне забезпечення 

повинне покращуватися включенням лінгвістичної інформації або за допомогою 

динамічного виклику зовнішніх програм, що дозволить маніпулювати такою інформацією, 

доповнювати її і виправляти. У такий спосіб можливо підтримувати круговий процес 

кількісного аналізу та якісної інтерпретації, а також пристосувати різні види мета-інформації, 

необхідної для більш глибокого аналізу. Це висуває суворі технічні вимоги до складних 

систем, а також до моделювання даних. 

Подальшою перспективою наукових розвідок буде створення електронних категорійних 

словників до решти категорій, що передбачені синоптичною схемою  категорійного словника 

в General Inquirer. Такі словники можуть бути використані для удосконалення роботи 

пошукових систем, машинного перекладу, автоматизованого синтезу тексту, а також в 

системах аналізу контенту. 
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В области автоматической обработки текста, особенно в разработке информационно-

поисковых систем, важной задачей является эффективный поиск, который производится не 

только по точному совпадению, но и по всем возможным словоформам. Соответственно, 

возникает потребность нормализации слов запроса и термов в словаре. Этот процесс 

нахождения основы и корня для заданного исходного слова и называются стеммингом. В 

отличие от лемматизации, стеммер (программный модуль, осуществляющий стемминг) 

обрабатывает отдельное слово без знания контекста, и не может дифференцировать 

слова, имеющие разные значения в силу отнесенности к разным частям речи. Тем не 

менее, стеммеры обычно более просты для реализации и быстрее обрабатывают данные, 

поэтому широкого используются в автоматизированных системах анализа текста. 

Например, в поисковых системах, в которых не требуется учета морфологии применение 

стемминга будет более целесообразным для обобщения пользовательских запросов.  

 Целью нашей работы является создание программного модуля для автоматического 

стемминга текста. Это потребовало решения нескольких задач: (1) произвести анализ 

существующих программ; (2) создать стеммер на основе исходного программного кода 

(Apache OpenNLP 6).  

Существует несколько алгоритмов стемминга, наиболее известный из них – стеммер 

Портера, который изначально был разработан для английского языка. Стеммер Портера 

находит основу слова для заданного исходного слова, и при этом не использует баз основ 

слов, а только, применяет последовательный ряд правил, отсекает окончания и суффиксы, 

основываясь на особенностях языка, в связи с чем работает быстро, но не всегда 

безошибочно 1; 8.  

Сравнительный анализ методов стемминга текста показал, что стемминг по методу 

формообразующих (inflectional) показывет большую точность, чем морфемный анализ 

(derivational). Исходя из этого, считаем целесообразным применение первого метода к 

анализу английского языка 5. 
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В научных публикациях общепринятым является деление стеммеров на 

алгоритмические и словарные 4. Метод стемминга Портера позиционируется автором как 

чисто алгоритмический, в отличие от словарных методов. В то же время в программной 

реализации суффиксы и окончания присутствуют в программном коде, хотя рациональней 

было бы хранить их в отдельном словаре. Предложенный метод получения основы 

реализован в системе (стеммере) Snowball 3. 

Исследователи выделяют два вида ошибок в алгоритмах стемминга: overstemming' и 

understemming 7. Overstemming – флективные слова ошибочно относят к одной лемме. 

Understemming – морфологические формы одного слова относят к разным леммам. 

Алгоритмы стемминга стараются свести к минимуму обе эти ошибки, хотя сокращение 

одного типа ошибок может привести к увеличению другого типа ошибок. Из-за этого 

эффективность стемминга в поисковых системах для английского языка была признана 

весьма ограниченной, и это привело начинающих исследователей в области 

информационного поиска к пониманию неприменимости стемминга в общем случае. В 

поисковых системах вместо стемминга может быть использован подход, основанный на 

поиске N-грамм, а не основ. Кроме того, последние исследования показали большие 

преимущества при поиске с помощью N-грамм для других языков, кроме английского. 

В ходе исследования установлены типы ошибок в работе алгоритма стемминга 

Портера. Пример ошибки overstemming: данный алгоритм сопоставит слова «universal», 

«university» и «universe» с основой «univers», хотя эти слова этимологически разные, их 

современные значения относятся к различным областям, поэтому рассматривать их как 

синонимы неверно. Пример ошибки understemming: алгоритм Портера сопоставит словам, 

которые являются производными от одной леммы разные основы, а следовательно 

отнесет их к разным леммам — «alumnus» → «alumnu», «alumni» → «alumni», 

«alumna»/«alumnae» → «alumna» (данные слова сохранили в своей морфологии латинские 

особенности, но эти слова не были объединены стеммером). Кроме того, алгоритм часто 

обрезает слово больше необходимого, что затрудняет получение правильной основы 

слова. Также стеммер Портера не справляется со всевозможными изменениями корня 

слова 8. 

На сегодняшний день, стеммер Портера доступен в виде исходного кода на нескольких 

языках программирования. Создан также словарь стемминга украинского языка, который 

вместе с русским успешно применяется для анализа неизвестных слов в украинской 

поисковой системе (www.meta-ukraine.com), а также изготовлена программа, позволяющая 

автоматически строить таблицы стемминга для других языков из словарей ISpell, 

доступных в сети Интернет. Однако следует оговориться, что в последнем случае качество 

получаемого словаря напрямую зависит от качества используемых материалов, которое 

чаще всего весьма низко 4. 

В рамках данной работы было достигнуты следующие результаты: (1) произведен 

анализ предметной области и существующих программ для стемминга текста; 

(2) доработан алгоритм стемминга английского текста на основе исходного программного 

кода, представленного в интегрированном пакете Apache OpenNLP 6. Созданный стеммер 

функционирует на основе базы данных, включающих три файла: файл со списком стемм 

наиболее частотных слов английского языка, файл со списком суффиксов и окончаний, 

файл со списком стоп слов. Все три списка могут редактироваться пользователем, что 

позволяет адаптировать стеммер под цели конкретного проекта. 

Доработанный алгоритм стеммера включает следующие процедуры. Вначале в тексте 

фильтруются стоп слова, которые не стеммируются и выводятся в результат в 
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неизменяемом виде. Далее с помощью списка стемм распознается стемма входного слова. 

Если её не удается распознать, программа обращается к списку суффиксов и окончаний. 

Если не удается распознать стемму и с помощью этого списка, слово входного текста 

выводится в результат.  

Исследование показало, что доработанный алгоритм может быть применен для 

решения практических задач автоматической обработки английского текста. Перспективой 

дальнейших исследований является совершенствование алгоритма стемминга за счет 

применения других методов машинного обучения. 
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Особенности изучения русского языка студентами-иностанцами определяются рядом 

условий: предыдущим уровнем владения русским языком, целью изучения, возрастными и 

профессиональными характеристиками учащихся и пр. Для того чтобы наполнить процесс 

изучения русского языка как иностранного содержанием, соответствующим названными 

условиями, создано огромное количество пособий. Казалось бы, что при таком обилии 
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учебно-методической литературы нет особой необходимости в ее дополнении еще какими-

то пособиями.  

Однако более детальный анализ лингводидактических потребностей и содержания 

учебно-методической литературы позволил определить, что не все специальности, по 

которым обучаются студенты-иностранцы, обеспечены пособиями, необходимыми для 

изучения русского языка как иностранного. Как правило, такие пособия созданы для 

студентов, которые обучаются по нефилологическим специальностям. А для студентов-

филологов учебные пособия отсутствуют. С учетом того, что языковая подготовка 

студентов-иностранцев по филологическим специальностям существенно отличается от 

языковой подготовки студентов других специальностей, те учебно-методические пособия, 

которые уже созданы, нельзя считать полноценной компенсацией. Поэтому необходимо 

создавать специалную учебно-методическую литературу для изучения русского языка 

иностранными студентами-филологами.  

Содержание профессиональной подготовки студентов-иностранцев по специальности 

«прикладная лингвистика» предполагает, кроме практического итзучения русского языка, 

дисциплину «Современный русский язык». Это дисциплина, значительный объем которой 

заключается в усвоении теоретических сведений о грамматике русского языка и их 

практическом применении. Кроме этого, учебным планом предусмотрена большая доля 

самостоятельной работы, которую должен выполнить студент, изучая  дисциплину 

«Современный русский язык». Для организации этой самостоятельной работы мы 

разрабатываем пособие для изучения имени существительного.В пособии будут 

представлены материалы для выработки навыков правильного употребления имен 

существительных в соответствии с их родом, падежными и числовыми формами.  

Чаще всего у студентов-иностранцев возникают трудности в работе с такими 

грамматическими характеристиками существительных:  определение рода имен 

существительных, изменяемости и неизменяемости по числам, которая зависит от 

лексической семантики слова, в образовании падежной формы, если она не соответствует 

стандартам парадигмы того склонения, к которому существительное относится. В связи с 

этим первым типологическим критерием для упражнений, включаемых в пособие, является 

их соответствие одной из морфологических категорий русского имени существительного. 

Вторым общим для всего пособия типологическим критерием является уровень сложности 

заданий. Остальные критерии носят частный характер и соответствуют материалу 

определенной морфологической категории существительных. 

В пособии предлагаются упражнения на изучение категории рода существительных в 

такой последовательности: 

определение способов выражения значения рода у существительных; 

определение рода с последующим подбором нужной формы рода прилагательного или 

глагола в форме прошедшего времени; 

грамматический диктант на сочетание существительных с прилагательными в нужной 

форме рода;  

работа с готовым текстом, в который нужно вставить форму прилагательного, 

соответствующую роду существительного; 

работа с готовым текстом, в котором нужно найти и исправить ошибки на согласование 

прилагательных и существительных в роде; 

составление письменного тематического текста с заданным перечнем 

существительных и прилагательных; 
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составление устного тематического текста с заданным перечнем существительных и 

прилагательных. 

Такая система упражнений позволит выработать навыки правильного согласования в 

роде прилагательных и глаголов с существительными и подготоить студентов-филологов к 

преподаванию русского языка как иностранного. 

Преспективы дальнейшей работы заключаются в том, чтобы определить подобную 

систему упражнений для категорий числа и падежа существительных. 
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В настоящее время под лемматизацией понимается метод преобразования слова в 

словарный вид или лемму и сама процедура сведения парадигм, которая представляет 

собой процесс группировки различных флективных форм одного слова таким образом, 

чтобы при анализе они обрабатывались как одно слово. Лемматизация используется в 

алгоритмах автоматического анализа текстов, а также находит применение в текстовых 

процессорах (например: Microsoft Word, OpenOffice.org Writer) и поисковых системах, 

системах реферирования, системах классификации и кластеризации текстов и, наконец, в 

системах поиска дубликатов в тексте. Такая широкая практическая применимость делает 

лемматизацию одной из наиболее актуальных проблем в решении задач автоматической 

обработки текста.  

Целью нашей работы является доработка алгоритма лемматизации для анализа 

английского текста, что потребовало решения ряда задач: (1) произвести анализ 

существующих программ-лемматизаторов текста; (2) реализовать алгоритм лемматизации; 

(3) создать лемматизатор на основе исходного программного кода (Apache OpenNLP 10).  
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Анализ научной литературы показывает большой научный интерес к проблеме 

лемматизации, которой посвящены отдельные разделы работ таких исследователей: 

Г. Г. Белоногов, А. П. Новоселов 1; Е. И. Большакова, Э. С. Клышинский, Д. В. Ландэ, А. А. 

Носков, О. В Пескова., Е. В. Ягунова 2; Г. В. Дорохина, А. П. Павлюкова 3; С. А. Коваль 

4; Н. Н. Леонтьева 5; И. М. Ножов 6; В. И. Перебейнос 7; А. В. Пруцков, А. К. Розанов 

8; В. А. Яцко 9 и др. 

Существует немало попыток построить оптимальный алгоритм лемматизации. Работы 

по этой проблеме можно разделить на две группы в зависимости от положенного в основу 

принципа: анализ только графемной структуры слова или выход за пределы слова – 

привлечение словарной или контекстной информации. Большее распространение получили 

наработки с применением словарей (например, словаря словоформ), которые, по мнению 

разработчиков (Г.Г.Белоногова и др.), являются эффективными, поскольку позволяют 

отказаться от алгоритмического морфологического анализа 1. В словарях словоформы 

группируются под исходной формой слова или сопровождаются таблицами чередований. 

Особенно нужны такие таблицы в словарях основ. Для основы указывается номер 

чередования в таблице и грамматическая форма, в которой оно происходит, а также часть 

речи соответствующего слова. 

В Украине алгоритм и программу лемматизации для слов русского языка разработала 

B. И. Перебейнос 7. В этой работе построение парадигм русского языка базируется на 

анализе окончаний словоформ. Предлагается два алгоритма: (1) для текста, в котором 

каждому словоупотреблению присваивается код лексико-грамматического класса (части 

речи) и грамматического подкласса (словоизменительные характеристики – род, число, 

падеж, лицо, время – в пределах определенной части речи), и (2) для неразмеченного 

текста. 

Целью нашего исследования является доработка алгоритма для решения проблемы 

лемматизации английского текста в интегрированном пакете Apache OpenNLP 10. 

Особенностью этого интегрированного пакета инструментов обработки текста является то, 

что он работает на основе машинного обучения. Пакет работает на платформе Java и 

содержит решения большинства основных задач обработки естественного языка, в 

частности средства лемматизации текста. В состав OpenNLP включены инструменты 

машинного обучения, имеется возможность интеграции с пакетом Apache UIMA. 

В ходе исследования алгоритм был доработан за счет добавления правил, 

позволяющих избегать повторения лексем в файле лемматического списка. Фаза проверки 

лексемы на ее присутствие в списке служебных слов удалена из алгоритма с целью 

оптимизации работы программы; вместо этого проверяется существующий лемматический 

список, куда заранее внесены все служебные слова и супплетивные формы. Таким 

образом, уменьшается число используемых в работе программы дополнительных файлов, 

а также выполняемых ею действий. Проблемы, обусловленные недостаточно 

кодифицированной орфографией английского языка, решены за счет указания в словаре 

лемм различных вариантов написания слов. 

Таким образом, в рамках данной работы было достигнуты следующие результаты: (1) 

произведен анализ предметной области и существующих программ для лемматизации 

текста; (2) реализован алгоритм лемматизации; (3) создана программа для лемматизации 

английского текста на основе исходного программного кода, представленного в 

интегрированном пакете Apache OpenNLP 10. 

Исследование показало, что разработанная и уже апробированная программа-

лемматизатор может быть применена для решения практических задач автоматической 
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обработки текста. Перспективой дальнейших исследований является совершенствование 

алгоритма лемматизации за счет использования специализированных словарей и 

применения других методов машинного обучения. 
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Доповідь присвячена з’ясуваннюролі комічного у повсякденному житті людей, 

основних ознак комічних текстів та виявленню основних особливостей текстів 

гумористично-розважальних шоу. 

Живучи у період бурхливого розвитку країни та великих змін, ми бачимо та відчуваємо 

різний вплив соціальних груп. Давно вже відомо, що однією з функцій мови є імпресивна 

функція, яка полягає  у впливі на тих, до кого звертаються. На даному етапі розвитку 
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виникає потреба аналізу шляхів впливу на соціальні спільноти. Намагаючись використати 

щось комічне задля пояснення або роз’яснення питання, можна легко зійти зі шляху й 

перетнути межу вседозволеного. Сміх – це гарний засіб зняття стресу, засіб самокритики та 

критичної оцінки інших людей, але за умови, що цей сміх не порушує норми. Тому комічне 

має різне емоційне забарвлення: від добродушного гумору, дотепу, до сарказму й 

жорсткого стьобу.  

Звичайно, кожна мова має свої способи творення комічного та його об’єкти. Вони 

складають один із суттєвих аспектів характеристики стилістичної системи національної 

мови. Особливо важливою у створенні гумористичного ефекту є лінгвокраїнознавча 

інформація. Феномен творення комічного у мові, у різних жанрах мистецтва є 

неоднозначним, саме комічне сприймається по-своєму. Тобто, відмінності у сприйнятті 

цього явища можуть бути індивідуальними (одна людина сміється с чогось, а інша – ні), 

соціально-груповими (у людей певних класових, етнічних, релігійних переконань) та 

національного характеру. Національний момент у характеристиці сміхової культури 

надзвичайно важливий, оскільки існує тісний зв’язок між особливостями сприймання 

комічного і національним психологічним складом характеру, національними культурними 

традиціями, естетичним ідеалом народу.  

У створенні ефекту комічного відіграють роль багато чинників.  

Перш за все, потрібно наголосити на тому, що з точки зору лінгвістики тексту, жарт, 

комічна сценка – це текст. Як текст жарт характеризується такими категоріальними рисами: 

інформативність, закінченість (завершеність), доречність, інтертекстуальність, когезія та 

когерентність. 

Тексти комічних телешоу – усні, тому вони мають певні відмінності від письмових 

текстів. Особливостями усного тексту є: 

1) розрахований на слухове сприйняття (тому він є лінійним, без можливого «повторного» 

слухання); 

2) велику роль грають невербальні засоби: кінетичні (міміка, постать тіла, жести, хода), 

паралінгвістичні (тембр голосу, гучність, сила наголосу, висота голосу) й 

екстралінгвістичні (сміх, плач, зітхання) [1, с. 60];  

3) непідготовленість мовлення (повідомлення); 

4) усвідомлення реципієнтом того, що повідомляється; 

5) використання простих граматичних конструкцій; 

6) використання різножанрової лексики; 

7) миттєвість [3, с.13]. 

Варто зауважити, що тексти комічних телешоу поєднують у собі особливості й письмово 

тексту, й усного. Від письмово тексту вони залишають попередньо-продумане повідомлення 

(жарти, які ретельно готуються та обдумуються), схематичність повідомлюваного (задля 

покращення розуміння повідомлення адресатом – застосовують схеми, діаграми у 

комічному вияві); чітка побудова повідомлення. 

Основними особливостями текстів гумористично-розважальних шоу є такі: 

1) жарт обов’язково має бути тематичним та змістовно-завершеним. Наприклад  

«ЧП у родині президента Петра Порошенко» (телепрограма «Вечірній 

квартал» від 23.05.2015): 

Порошенко: «Ти мені обіцяв машину більше не брати!» 

Син: «Ти мені теж обіцяв фабрику продати!» 

2) велику роль відіграє ситуативний контекст. Тобто, люди розуміють та знають, про 

що йде мова, адже інформація вже є загальновідомою. Наприклад, «Петро Порошенко» 
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каже: «У мене найкраща команда. Арсеній Яценюк - кризовий-менеджер України. Він зміг 

організувати 2 кризи в максимально стислі терміни» (телепрограма «Вечірній квартал», 

«Порошенко, Кличко та Янукович у Латвії» від 10.09.2016). 

3) вагомим є так званий принцип сучасності, тобто повідомлення в комічному тексті 

пов'язане з тим, що має місце в дійсності, видається за дійсність або відбувалося в 

недалекому минулому. Воно відбилось і оформилось в уяві адресанта і знаходить елементи 

художнього вимислу та образного вираження,  яке здійснює емоційний вплив на адресата. 

Наприклад, коли ввели новий орган виконавчої влади – Нову поліцію, то незабаром 

з’явилася комічна сценка у шоу «Вечірній квартал»,  із назвою «Нова поліція Авакова» (від 

19.12.2015). 

4) комічний текст має бути зрозумілим для загального люду, не містити слів-термінів, 

які були б присвячені якійсь окремій сфері діяльності, тому що народ має розуміти 

повідомлення. 

5) усі сценки гумористичних програм у середньому мають протяжність 6-8 хвилин, тобто 

вони не повинні займати великий проміжок часу, тому що увага глядача зникає. 

6) гумористичні телешоу мають вплинути на адресата, вони мають спонукати 

розсміятися адресата, створити такі тексти, які б привернули його увагу. Тож основна 

функція гумористичних текстів – імпресивна. 

7) обов’язковою умовою успішної реалізації комічного тексту – парамовленнєва 

реакція адресата – сміх, посмішка, оплески, міміка, вираз обличчя. 

Отже, комічні тексти поєднують у собі велику кількість компонентів та складових частин 

аби досягнути основної мети – викликати сміх. Вони – це складне явище поєднання 

основних характеристик усного та писемного тексту. 

Список використаної літератури: 
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2003. – 160 с. 
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В компьютерной лингвистике тегированием называют процедуру частеречного 

маркирования (Part of Speech (POS) Tagging). Тегирование является базовой и широко 

известной проблемой, которая заключается в приписывании каждому слову в тексте 

соответствующего морфосинтаксического тега, исходя из анализа контекста употребления 

слова. Это очень важно для большого количества задач таких как предсинтаксическая 

разметка, поиск информации (например, классификация документов в интернет-

поисковиках), системы озвучивания текста и тому подобное. 

Целью нашей работы является создание программного модуля для автоматического 

тегирования грамматической информации о словах в английском тексте. Это потребовало 
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решения нескольких задач: (1) произвести анализ существующих программ; (2) создать 

тегер на основе исходного программного кода (OpenNLP 7). 

На сегодняшний день существует несоответствие в использовании терминов tagging и 

tagger. Имеются такие их варианты: (1) для названия процесса – теггирование, 

тегирование, тэггирование, тегинг, тэгинг, тэггинг; (2) для названия программы – 

тегер, теггер, тэггер. В нашей работе мы будем использовать термины тегирирование 

и тегер, поскольку они производные от уже устоявшегося в русском языке слова тег 

(метка). 

Важными для нашего исследования оказались работы, в которых представлены 

методы морфологического анализа и синтеза форм слов для разных языков, которые в том 

числе используются в процессе тегирования. Например, A. М. Андреев и коллеги 

разработали блок морфологического анализа лингвистического процессора 

информационно-поисковой системы 1. Морфологический анализ в их работе начинается 

со сравнения словоформы и основ в словаре основ слов по первым буквам. Для каждой 

найденной основы извлекается соответствующая ей строка аффиксов из словаря 

аффиксов. Каждый аффикс из этой строки поочередно присоединяется к основе, и 

результат сравнивается с анализируемой словоформой. В случае их точного совпадения 

очередная запись добавляется в список результатов поиска 1. 

 

Г. Г. Белоногов предложил в рамках автоматизированной информационно-поисковой 

системы точные и приближенные процедуры морфологического анализа и синтеза 

словоформ 2. Точные процедуры, согласно этому методу, предназначены для анализа и 

синтеза форм слов, имеющихся в словарях системы, а приближенные – для слов, 

отсутствующих в словарях 2. 

B. З. Демьянков разработал экспертную систему, которая позволяет анализировать 

словоформы на основе введенных знаний эксперта 3. 

М. Г. Мальковский разработал морфологический компонент, являющийся составной 

частью системы общения с человеком на естественном языке TULIPS-2, которая состоит из 

словаря основ слов, словаря окончаний, таблицы чередований и таблицы исключений 4. 

И. М. Ножов предложил морфологический анализ без словаря для системы 

автоматизированной индексации документов. Алгоритм анализа основан на самообучении 

программы и совмещает два подхода: (1) лингвистический (формализованная грамматика 

для построения морфологических гипотез) и (2) математический (метод корреляции, 

позволяющий унифицировать морфологическую гипотезу) 5. 

Д. Е. Шуклин предложил использовать семантическую нейронную сеть. В качестве 

структуры такой сети, выполняющей морфологический анализ, применяется 

синхронизированное линейное дерево 6. 

Джон Голдсмит (J. Goldsmith) из Чикагского университета (США) предложил алгоритм 

морфологического анализа без словаря 8. 

К. Коскенниеми (K. Koskenniemi) из Университета Хельсинки предложил двухуровневую 

модель для определения и генерации форм слов, включающую два уровня представления: 

(1) лексический и (2) поверхностный, между которыми вводятся правила (соответствия). 

Лексический уровень формируется путем применения правил естественного языка без 

учета контекста, а поверхностный уровень учитывает контекст, в котором эти правила 

используются 9. 

Анализ существующих методов позволил определить их сильные стороны и 

недостатки. Таким образом, в ходе исследования был доработан алгоритм тегирования в 
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составе интегрированного пакета OpenNLP 7, который работает на основе машинного 

обучения и допускает возможность добавления новых правил к алгоритму. Пакет 

функционирует на платформе Java и содержит решения большинства основных задач 

обработки естественного языка, в частности средства тегирования текста. 

В рамках данной работы было достигнуты следующие результаты: (1) произведен 

анализ предметной области и существующих программ для тегирования текста; 

(2) доработан алгоритм тегирования английского текста на основе исходного программного 

кода, представленного в интегрированном пакете Apache OpenNLP 7. 

Исследование показало, что доработанный алгоритм может быть применен для 

решения практических задач автоматической обработки английского текста. Перспективой 

дальнейших исследований является совершенствование алгоритма тегирования за счет 

применения других методов машинного обучения. 
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Англійська мова – є найважливішим комунікативним засобом сучасності. Усі сфери 

нашої життєдіяльності вимагають знань англійської мови на тому чи іншому рівні. З кожним 

роком, вивчення цієї мови стає все більш затребуваним.  

Сучасний етап розвитку суспільства свідчить про постійне використання ним 

комп’ютера та різноманітних сучасних технологій, де також присутня англійська мова. В 

сучасному світі, комп’ютер можна вважати одним із інструментів навчання і пізнання нового. 

Одночасно відбувається модернізація інформаційних технологій та процесу навчання. 

На даний час, такі інформаційні технології об’єднуються з навчальним процесом  і стають 

його  повноцінною  частиною. 

Такий перебіг подій обумовлений тим, що існує потреба у  збільшенні інтересу до 

вивчення англійської мови за допомогою ігрових комп’ютерних технологій, розвитку 

пізнавальної діяльності. Це дає змогу розглянути в роботі методологічну основу 

використання новітніх ігрових комп’ютерних технологій в навчанні англійської мови; 

проаналізувати  особливості використання навчальних ігор під час вивчення англійської 

мови, ефективність роботи з комп’ютерними іграми, які спрямовані на те, щоб допомогти 

оволодіти іноземною мовою. 

Під час дослідження застосовуються методи аналізу наукової літератури з теми 

дослідження, аналізу передового педагогічного досвіду, спостереження, тестування, 

апробація. 

На сьогоднішній день все більше викладачів з англійської мови прибігають до 

використання нових інформаційних технологій і засобів навчання. Застосовування сучасних 

інформаційних технологій у навчанні є однією з найбільш важливих і стійких тенденцій 

розвитку світового освітнього процесу. Характеризуючи сучасні інформаційні технології, 

Кешман Б.Б. стверджує, що застосування таких новітніх технологій забезпечує:  

1) надання  учню інструменту дослідження, конструювання, формалізації знань про 

предметний світ і разом із тим активного компонента предметного світу, інструмента 

виміру, відображення і вплив на предметний світ; 

2) розширення  сфери самостійної діяльності учнів за рахунок можливості організації 

різноманітних видів навчальної діяльності (експериментально-дослідницька, 

навчально-ігрова, інформаційно-навчальна діяльність, а також діяльність щодо 

обробки інформації, зокрема й аудіовізуальної), у тому числі індивідуальної, на 

кожному робочому місці, групової, колективної;  

3) формування інформаційної культури, за рахунок здійснення інформаційно-

навчальної діяльності, роботи з об’єктно-орієнтованими програмними засобами; 

4) підвищення  мотивації навчання за рахунок комп’ютерної візуалізації об’єктів, які 

вивчаються (досліджуються) з використанням ігрових ситуацій [1, c.49-52 ] 

Дейв Ф. Сьюзел і Девид Р.Ротерей говорячи про ефективність запровадження і 

використання комп’ютера виділяють такі категорії:  
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- перша – використання підходу, який зорієнтований на результат. В цьому випадку 

використання комп’ютерних технологій сприяє полегшенню, прискоренню і 

довершеності процесу навчання. 

- друга – розвиток загальних розумових (когнітивних) здібностей. В цьому випадку йде 

мова про вирішення поставлених завдань, самостійне мислення, володіння 

комунікативними навичками (збір, аналіз та синтез інформації), тобто спрямованість 

на аспекти, які лежать в основі формування тих або інших навичок. С. Пейперт – 

відомий представник такого підходу стверджує, що комп’ютери надають шанс на 

розвиток загальних когнітивних навичок і розробку нових й більш вдосконалених  

методів навчання [3, c. 32-34 ]. 

Завдяки використанню комп’ютерних технологій викладач вчить учнів свідомо і 

водночас творчо працювати в інформаційному просторі, полегшує процес формування в 

учнів ефективних стратегій мислення, сприяє підвищенню їх самооцінки та впевненості в 

своїх силах, підтримує моделі ефективного розвитку. 

Як казав Ф. Дістверг, будь-який метод поганий, якщо привчає учня до пасивності, і 

гарний, якщо пробуджує в ньому жагу до самопізнання. Тож, будуючи урок, викладач 

повинен брати за мету той факт, що треба організувати навчальний процес таким чином, 

щоб учні проявляли інтерес до предмету та мали бажання ще більше пізнавати і 

експериментувати [2,c.26].  

В такому випадку треба пам’ятати про комбінування на уроках англійської мови 

інноваційних і традиційних методів роботи, адже  повністю їх не можна виключати з 

навчального процесу. Необхідно створити умови для розвитку та саморозвитку учнів.  

Для цього можна використати такий новітній метод вивчення англійської мови як 

застосування ігрових комп’ютерних технологій. Такі ігри можуть працювати в режимі онлайн 

за допомогою Інтернету або бути у вигляді ігри-додатку, який можна розпочати 

використовувати таку гру в будь-який момент. Викладач може задіяти цей спосіб вивчення 

мови на усіх етапах уроку чи для вдосконалення тих чи інших навичок, наприклад, читання, 

говоріння, аудіювання чи письма. Також, за допомогою таких ігор учні можуть покращити 

рівень своїх знань в граматиці або лексиці англійської мови.  

Велика кількість ігор спрямована на поліпшення навичок читання, письма, говоріння, 

але ігри для вдосконалення навичок аудіювання дослідженні досить мало. Таким чином, є 

за необхідне більш детальний розгляд особливостей комп’ютерних ігор-аудіювання. 

Одним з головних факторів використання комп’ютерних ігор на заняттях з іноземної 

мови є те, що учні повинні бути забезпечені таким завданням, яке має мовну практику.  В 

протилежному випадку, вони просто будуть грати в гру.  

Звісно, що заняття з використанням комп’ютерних ігор не можуть цілком замінити 

традиційні заняття з англійської мови.  

Отже, проблема якісного навчання і вивчення англійської мови завжди була і буде 

актуальною. Викладачі намагаються використовувати сучасні комп’ютерні технології в 

навчальному процесі для сприяння в появі усвідомленої позитивної мотивації до 

подальшого вивчення мови та підвищення  рівня знань англійської мови. 
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Introduction. Linguistic as a scientific study of languages always finds practical application in 

teaching processes. Modern approach in teaching professional language requires linguist deep 

knowledge of language structure and its relationship to other forms of communication. We 

concentrate attention on the most effective methods of English teaching in modern students. 

Grammar Translation, Direct Method, Audio-lingual, Communicative Language Teaching are the 

main academic methodological aspects.  

Classical methodology for learning English is Grammar Translation. 

The main characteristic of this method is the study of grammar rules and their application in 

translating the text from the native language to the foreign one. The main disadvantage of this 

method is that the use of foreign language occurs only when translating certain grammar 

constructions or sentences (texts). 

Direct Method focuses on good pronunciation, spontaneous use of the language, without 

translation, and little attention is paid to grammar analysis. This method is based on the student's 

direct practice in spoken English, the understanding of a foreign language in common everyday 

situations.  

The communicative method is based on the idea that the successful learning of a foreign 

language occurs through its study in real situations, which in turn leads to a natural mastery and 

the ability to use a foreign language.  

Audio-lingual Method is based on repetition and memorization of standard phrases. This 

method is aimed at the formation of a mechanical habit, which is formed through the repetition of 

the basic models. The principle of standard phrases repetition and memorization completely 

ignores the role of context in language learning process. 

Research results.  In our practice we use all these methods. It is very important to follow the 

classical structure of a lesson plan, so make it according to standard aspects: Reading, Speaking, 

Writing, Listening.  So that, we can prove their efficiency. The Audio-lingual method modern 

usage, is used normally as a part of individual lessons rather than as the foundation of the 

course. These type of lesson can be popular as it is relatively simple, from the teacher’s point of 

view, and the learner always knows what to expect. 

It is obviously - the successful methodology is communicative one. The structure of this 

approach includes cognitive, developmental and educational aspects, which are aimed at the 

education of the student. Given this and the concept of “communicative” as well as the versatility 

of the training system, we can formulate the following methodological principles of the 

communicative approach: the principle of mastering all aspects of the foreign culture through 
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communication. The process of the courses in foreign language communication is a model real 

process of communication on the basic parameters: motivation, focus, information, 

communication process, innovation, pragmatism, functionality, the nature of the interaction of 

communicating, and the system of speech means. Because of this, the conditions of learning, 

adequate to the real, which ensures the successful mastering of skills and their use in real 

communication. The principle of interrelated learning aspects of foreign language culture. This 

principle applies not only to metaspectrum, but relationships. So, for example, is the relationship 

and interdependence of all four types of speech activity (reading, speaking, listening and writing) 

within the educational process. The importance of linking training is proved by the regularity of 

teaching, according to which the acquisition occurs, the more successful more of the analyzers 

involved in it. Interconnection exists not only in learning, but in individual exercises, specially 

developed in the framework of this methodology. The principle of consistency in the teaching 

foreign languages organization. First planned the end goal, and then define tasks that can lead to 

this result. This takes place throughout the course of each year, a cycle of lessons and one 

lesson and applies to all aspects. This approach ensures training consistency, with all its 

qualities: integrity, hierarchy, focus. The principle of teaching foreign languages based on the 

situation. Communicative learning is based on situations understood as a system of relationships. 

Situation exists, as a dynamic system of social status, role, activity, and moral relations of the 

subjects of communication. It is a universal form of functioning of the learning process and serves 

as a way of organizing the speech means, method of presentation, method of motivation of 

speech activity, the main condition for the formation of skills and speech skills development.  

Communicative methodology involves the use of all these features of the situation. The teaching 

situation as a unit of study that models the situation as a unit of communication. So, the situation 

is not only in the role of so-called speech situation, but the situation of educational activity. The 

principle of the development of intellectual activity and students ' independence in mastering a 

foreign language. Intellect tasks designed to develop mechanisms of thinking: the mechanism of 

orientation in a situation, evaluation of feedback signals and decision-making, the mechanism 

defining the selection mechanism, the mechanism combining and constructing.  

The principle of novelty in the teaching of foreign languages. Novelty requires the use of texts 

and exercises which include something new for students, the rejection of multiple readings of the 

same text and exercises with the same task, the variability of texts of different content, but built on 

the same material. So, the novelty provides for the rejection of arbitrary learning, develops 

speech skills productivity in students, stimulates interest in learning activities. 

Conclusion.  Extensive memorization, repetition and over-learning of language patterns was 

the key to the method’s success, as students could often see immediate results, but it was also its 

weakness –while teaching we  became convinced in practice that language was not acquired 

through a process of habit formation. It is important to note that all the principles of 

Communicative Language Teaching are interdependent, interrelated and complement each other. 

Therefore, the following proposed system involves the observance of all the above principles and 

their integrated application. Communicative Language Teaching method is the most effective in 

modern students. 
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У сучасному світі в умовах конкуренції на міжнародному ринку реклами мають велике 

значення для збільшення купівельної аудиторії. Рекламодавці прагнуть впливати на 

свідомість споживача. І чим свідоміше реклама використовує ефективні прийоми по 

створенню у аудиторії необхідного враження, тим успішніше вона діє на свідомість. Саме у 

цьому і полягає її основна функція та головне призначення. 

Компанії на міжнародному ринку торгівлі не існують без вдалої реклами, яка б сприяла 

їхньому процвітанню. Переклад рекламних повідомлень є специфічним видом перекладу. 

Він відрізняється за змістом, формою, а найголовніше – комунікативною функцією, тому 

йому приділено чимало уваги.  

Що ж таке реклама? Поняття реклами це не проста інформація про найрізноманітніші 

товари і послуги, воно набагато ширше, більш глибоке за змістом. Існує чимало визначень 

цього поняття. Проаналізувавши основні з них, можна зробити висновок, що реклама: 

 є оплаченою формою подання інформації з метою заохочення аудиторії;  

 має масовий характер (тобто розрахована на велике коло споживачів);  

 є безособовою формою комунікації;  

 має експресивний та спонукальний характер;  

 є багатогранною і багатофункціональною;  

 діє завдяки багаторазовому (тривалому) використанню;  

 ідентифікує спонсора;  

 є однобічною (спілкування з аудиторією у формі монологу);  

 має інформативну сутність; 

 має на меті вплив на свідомість споживачів та отримання прибутку [2, 21]. 

Структурні елементи рекламного тексту можуть відрізнятися, але найчастіше 

зустрічається трикомпонентна структура: 1) заголовок рекламного повідомлення, який має 

на меті привернути увагу споживача; 2) слоган фірми або рекламний слоган – це дуже 

важливий елемент рекламного звернення, його суть; 3) текст рекламного повідомлення 

містить основну інформацію про продукт чи послугу. 

У структуру рекламного повідомлення можна додати такі елементи як: відгуки 

споживачів, фразу-відлуння та інше. 
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Рекламний текст містить велику кількість різноманітних мовних засобів і способів 

доведення інформації про об'єкт реклами до потенційного споживача, які оживляють мову 

та передають комунікативне повідомлення. 

Англомовний рекламний текст має свої особливості. Він тяжіє до стислості, лаконічності 

та ємності інформації. При перекладі необхідно зберегти не тільки початкову ідею, а й 

настрій, який превалює у рекламному повідомленні. 

Перед тим, як перекладати рекламне повідомлення, слід визначити, чи варто його 

взагалі перекладати. Для цього потрібно дати відповіді на два запитання: 1) чи буде продукт 

виконувати ту саму функцію на новому ринку? і 2) чи принесе переклад рекламного 

повідомлення позитивні емоції у споживачів рекламної продукції? 

При перекладі рекламних повідомлень зазвичай використовують два методи: 

калькування та перекладацькі трансформації. Калькування – це відтворення 

комбінаторного складу слова або словосполучення, коли морфеми або фрази (лексеми) 

перекладаються відповідними елементами мови [3]: 

1) Red Bull gives you wiiings. – Редбул надає крила. 

2) Lion bar: Unleash your wild nature. – Звільни свою дику натуру. 

3) L’oreal Magic Retouch: Three…Two…One…Roots gone. – Три…Два…Один…Корені 

приховано. 

4) L’oreal: We’re worth it. – Адже ви цього варті. 

5) Coca Cola: Enjoy the feeling. – Спробуй…Відчуй. 

Прийом перекладацьких трансформацій полягає в зміні формальних (лексичних і 

граматичних) або семантичних компонентів вихідного тексту при збереженні інформації, 

призначеної для передачі [3]. 

1) Maybe she’s born with it, Maybe it’s Maybelline. - Всі в захваті від тебе, а ти - від 

«Мейбелін». 

2) The joy of creating - the joy of giving. Pandora.  Handfinished. Styling’s over. – 

Створюйте з любов’ю - даруйте з задоволенням. Пандора. Прикраси, довершені 

вручну. 

3) Timotei: Gentle can be powerful. – М’якість може бути ефективною. 

4) The power of parmperaroma brings us closer. - Jacobs Monarch. Aромоксамит, що 

зближує. 

5) Libresse: Live fearless. – Живи сміливіше. 

При перекладі рекламних повідомлень також можуть використовуватися такі види 

перекладу: відсутність перекладу (мета рекламного повідомлення досягається за рахунок 

фотоефектів), запозичення рекламного тексту (використовуються позитивні асоціації країни-

виробника та її культури), адаптація (фотоефекти зберігаються, але текст адаптовано 

відповідно до особливостей культури мови-перекладу), ревізія (фотоефекти зберігаються, 

але створюється новий текст) [1, 240]. 

Отже, для вдалого перекладу перекладач повинен не тільки влучно дібрати еквіваленти 

до емотивної лексики та реалій, що наявні в рекламному тексті, а й до його локалізації, 

тобто адаптації до національного менталітету і внесення певних корегувань на 

соціокультурному рівні, враховуючи релігійні соціальні, етичні, моральні норми та 

психологічні, політичні відмінності. 

Список використаної літератури: 
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80-ые годы ХIХ века были ознаменованы обострением политической, социальной и 

интеллектуальной активности англичан. Викторианское общество столкнулось с 

необходимостью обновления и реформирования нации, технический и научный прогресс 

обнажил противоречия, поляризовав социальные силы и развязав целую серию 

колониальных войн. «Человеческая душа убывала», накопление негативных качеств в 

некогда процветавшем обществе активизировало интеллектуальную реформистскую идею. 

Эстетизм и дендизм явились реакцией на викторианство, натурализм, прагматизм, 

изменение сознания под влиянием естественных наук. Эти годы в английской литературе 

ознаменованы доминирующим влиянием двух художников слова – Дж. Элиот и 

Дж. Мередита. К тому времени были созданы «Карьера Бьючемпа», 1876, и «Эгоист», 1879, 

Мередита – произведения, в которых выступает герой, отличный от викторианского типа – 

лишенный привычного юношеского максимализма и идеализма, думающий о карьере, 

умеющий сочетать прагматизм с воспринимаемыми как бы по инерции викторианскими 

этическими нормами поведения. Именно в 80-е годы происходит расслоение английского 

романа на старый, викторианский, и новый, предвещающий другую эпоху, которая 

выдвинула роман на первое место, провозгласив художническую свободу основой и 

доминантой творчества. Возросла роль женщин-писательниц (творчество Джордж Элиот). 

80-ые годы – важная веха в развитии английского романа еще и потому, что прошло 

десять лет с принятия актов об образовании, предусматривающих всеобщее начальное 

образование. Социально-психологические последствия этих документов обновили 

читательскую аудиторию, менялся книжный рынок, другим становилось отношение 

писателя к роману. Именно в эти годы появились манифесты и эссе о смысле искусства, 

его назначении. Многостраничный, объемный викторианский роман вытесняется 

компактным изданием. Преобладает так называемый короткий роман, начало которому 

было положено еще в XVIII в. Для него требовались тщательный отбор событий и героев, 

мастерское владение интригой. Можно сказать, что филдинговская формулировка романа 

«Комическая эпическая поэма в прозе» была заменена коллинзовским определением, 

подчеркивающим смысл изменений в читательской аудитории – «заставить смеяться, 

плакать, ждать». 
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В соответствии с разделением английского викторианского романа на «старый» и 

«новый» можно выделить авторов, все еще продолжающих писать в старой викторианской 

традиции, хотя и с некоторыми поправками на современность. Например, Т. Гарди, романы 

которого «Под деревом зеленым», 1872, «Вдали от шумной толпы», 1874, «Возвращение 

на родину», 1878, «Тэсс из рода д'Эрбервиллей», 1891, и др. составили серию так 

называемых уэссекских романов или романов «характеров и среды». Оживив давно 

забытый регион Англии Уэссекс, Гарди акцентирует необходимость связи современного 

человека со своим прошлым, с корнями. Человеческая природа интересует автора в 

соотнесенности со средой – понятием, которое включает времена года, традиционные 

ремесла и занятия. Гарди пессимистично смотрит на прогресс, но в человеческой природе 

он видит мощное интуитивное начало, глубоко связанное с могучими вечными силами 

природы.  

Трансформация реальности в искусстве определяла и романтиков, и реалистов в 

переходный период, когда вера в Бога существенно пошатнулась и пессимистическая 

сторона прогресса отчетливо давала о себе знать в измельчании человеческой натуры и 

«убывании души» (Д.С. Милль).  

Д. Стивенсон, Д.Р. Гиссинг и Д.О. Мур были среди тех представителей молодого 

поколения, которые, с одной стороны, подхватили формулировку Коллинза о романе, с 

другой – находясь в тесном контакте с европейскими веяниями, должны были существенно 

обновить викторианский роман, подготовив его к вступлению в XX век.  

Д. Стивенсон является видным представителем неоромантизма, имеющего дело с 

личностью, находящейся в экстремальной ситуации, на пороге серьезного выбора, но 

всегда при множественности моральных критериев. В его «Новых арабских ночах», 1882, и 

особенно в «Странной истории доктора Джекиля и мистера Хайда», 1886, появляются 

черты, которые свидетельствуют о развитии Стивенсоном темы дуализма человеческой 

природы, расщепления личности на героя и антигероя, моральное и аморальное, гуманное 

и антигуманное. Стивенсон размышляет о реализме, назначении литературы, искусстве 

романа, полемизирует с Э. Золя, ратует за рациональное использование функций 

воображения, выделяет пассивные и активные добродетели и отдает предпочтение 

последним.  

Примечательной чертой переходного периода является специализация жанров 

романа, возникают детективы, исторические романтические произведения, 

фантастические, приключенческие романы, и все они в разной степени драматизируются. 

Роман, укрепившийся как лидирующий жанр литературы, явился средоточием 

неиспользованных и скрытых возможностей. Настойчивые поиски английскими 

литераторами нового материала, использование экзотики приключений в южных морях и 

дальних странах (Стивенсон, Батлер, Гиссинг) являлись предлогом для того, чтобы 

предпринять на этом экспериментальном поле более глубокое и точное проникновение в 

суть человеческой натуры, постижение истинных мотивов и причин поведения, поступков, 

взаимоотношений с людьми. 

В этом отношении судьба Дж. Конрада поражает своей принадлежностью скорее 

новому, чем старому времени, хотя традиции морского романа, столь популярного в 

Англии, стали декорациями для искусственной изоляции человека от внешних стесняющих 

обстоятельств, помещения его в экстремальные условия, где интенсивнее проступает суть 

его борьба с самим собой. Как бы ни варьировались темы произведений автора, все они 

посвящены одной проблеме зла, природа и суть которого сводятся к конечному 
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результату – страху перед смертью, уничтожающей все ценное в жизни, открывшей 

человеку и еще не открытое. 

В переходный период от викторианства к ХХ в. обновлялись и изменялись старые 

жанровые формы, но в некоторых случаях, взяв за основу викторианский образец романа, 

писатели бросали моральный вызов своим предшественникам. Популярная на континенте 

пессимистическая философия Ницше не находила в Великобритании серьезных 

сторонников, зато позитивизм наиболее адекватно отвечал потребности быстро 

развивающегося общества. Англичане тяготели к прагматизму. «Красота спасет мир» – эта 

формула Достоевского была открыта и культивирована в Великобритании в 80-е годы, 

когда эстетизм стал нормой жизни. Он вызвал к жизни гедонизм, желание наслаждаться 

жизнью, открывать в ней красоту и удовольствия, создавать собственную мораль. Эстетизм 

был связан с культом индивида, противопоставленного изжившим себя викторианским 

ценностям, он провозглашал свободу во всем – в жизни, в отношениях между людьми, в 

одежде, поведении, речи. «Модно – это то, что носишь сам», – говорит лорд Горинг в пьесе 

О. Уайльда «Идеальный муж». Эстетизм – это ниспровержение авторитетов общепринятых 

и провозглашение собственных в качестве общепринятых, но не навязываемых никому, в 

отличие от общепринятых.  

Крупнейшей фигурой викторианской литературы этого периода был и У.Б. Йейтс, 

воплотивший в своем творчестве сложные противоречивые искания культуры конца века, 

усложненные политическими и философскими исканиями, увлечением оккультизмом и 

сверхъестественным, японским театром Но, кельтской мифологией и фольклором. 

Символы Йейтса ведут в глубь сознания, вызывают активность воображения, помогают 

раскрыть суггестивность образов, помещенных не в логический, а в ассоциативный ряд. 

Дискуссии о новом искусстве, о назначении искусства в период господства старых 

идеалов и ценностей были характерной приметой переходного времени от викторианства к 

ХХ в.; они проходили везде – серди писателей, поэтов, музыкантов, художников, актеров и 

режиссеров. Стремление к синтезу, интеграции разных приемов и смежных искусств, в том 

числе и музыки (вдохновение современники находили, например, в Вагнере), также 

отличало переходный период, когда два мира, каждый со своими ценностями, пытались 

доказать свое право на существование и господство. В Англии, стране компромиссов и 

здравого смысла, в этом хаосе оценок и суждений, человеку все же постоянно 

подсказывались точки опоры и манеры поведения, будь то новая этика, новая религия, 

новая литература, новая философия, новая наука. Принимая подсказку общества, человек 

шел в ХХ век с перспективой познания самого себя самого, жаждущего восстановить 

утраченное равновесие между индивидуальностью и внешним миром. Он уже был хорошо 

подготовлен к этому процессу годами бурного, стремительного ритма рубежа столетий. 

 Таким образом, актуальность нашей работы заключается в систематизации знаний об 

особенностях феномена викторианского романа конца ХІХ – начала ХХ веков, 

необходимостью изучения творческого наследия основных представителей этого жанра в 

литературе, необходимостью анализа полученной информации по теме «Викторианский 

роман рубежа ХІХ–ХХ вв.» в рамках курса «История зарубежной литературы. ХХ век. 

Постмодернизм. Массовая культура и литература».  

 Объектом исследования стали произведения Т. Гарди, Дж. Элиот, Дж. Мередита, 

Д. Стивенсона, Дж. Конрада, У.Б. Йейтса и других. 

Предмет анализа составляет феномен викторианского романа рубежа ХІХ–ХХ вв. как 

специфики развития западноевропейской литературы указанного периода. 
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Целью работы является исследование отличительных черт викторианского романа 

конца ХІХ – начала ХХ вв., опираясь на творчество указанных выше писателей. 

Достижение цели возможно при решении таких задач: 

1.  анализ причин формирования викторианского романа; 

2.  исследование влияния таких художественных систем, как эстетизм и натурализм на 

викторианский роман;  

3. выявление моделей новой викторианской прозы как специфики развития 

западноевропейской литературы указанного периода; 

4. формирование новой модели викторианского романа в творчестве Т. Гарди, 

Дж. Элиот, Дж. Мередита, Д. Стивенсона, Дж. Конрада, У.Б. Йейтса и других 

представителей этого направления в литературе рубежа ХІХ–ХХ вв. 

Методологическую основу данного исследования составляет: 

–  метод систематизации и обобщения литературно-критического опыта; 

– метод формализации для формирования модели нового викторианского романа и др. 

Новизна работы заключается в том, что разработанный комплексный подход к 

исследованию явления викторианского романа позволяет увидеть многообразие его 

художественных моделей и определить значение этой художественной системы для 

европейского культурного пространства. В работе представлена концепция, которая 

обобщает и развивает уже добытые знания о жанре викторианского романа в сфере 

литературной деятельности как части культуры человечества. В целях систематизации и 

обобщения сведений о феномене викторианской литературы исследовано творчество 

многих ее представителей – художников рубежа ХІХ–ХХ веков. На данном материале 

представлено многообразие художественных моделей указанной литературы.  

Научная новизна полученных результатов заключается в сочетании теоретических 

принципов с программными разработками в этой области. В работе представлено 

своеобразное структурированное теоретическое исследование проблем викторианской 

прозы конца ХІХ – начала ХХ вв. 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 рубежа ХІХ–ХХ веков.  

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 феномена 

викторианского романа указанного периода в западноевропейской художественной системе 

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

обобщить и систематизировать знания студентов по теме «Новый викторианский роман» 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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Дедалі посилюючись, технічний прогрес та глобалізаційні процеси зумовлюють 

надшвидкий розвиток медицини, що, в свою чергу, певною мірою, збільшує інтерес 

населення до альтернативних видів лікування, в тому числі, в рамках, так званого модного 

сьогодні “природного” стилю життя. Науковці всього світу щохвилинно винаходять нові 

засоби, методи та варіації лікування, але і традиції предків передаються з покоління в 

покоління, не втрачаючи своєї популярності. Варто також зазначити, що межа між 

офіційними та альтернативними засобами лікування не завжди була і не завжди є чіткою. 

Оцінка ставлення людей, виявлення рівня довіри населення до офіційної медицини вкрай 

важливі в умовах посилення свідомості громадянського суспільства, а отже зростання 

істотності його впливу на процеси в державі. Отже, дослідження сучасного медичного 

дискурсу є нагальною потребою сучасної лінгвістики, що й обумовлює актуальність нашої 

роботи.   

Висловлюючи точку зору, доводячи правоту, підтримуючи чи засуджуючи думку інших, 

ми використовуємо безліч унікальних лексем, що несуть те чи інше конотативне 

навантаження. І саме мета нашої роботи – дослідити способи вербалізації сприйняття 

альтернативної та офіційної медицини в російськомовній та англомовній свідомості 

користувачів інтернету. 

Поставлена мета передбачає виконання даних завдань: 

- дослідити співвідносну термінологію різновидів медицини; 

- описати та проаналізувати особливості вербалізації сприйняття альтернативної та 

офіційної медицини; 

- з’ясувати спільні та відмінні риси вербального відображення альтернативної та 

офіційної медицини. 

Але особливої популярності набрала дана тема в рамках сучасного тренду «назад до 

природи», який саме набирає обертів в центрах урбанізації та поширюється на периферію. 

З наукової точки зору медицина поділяється на офіційну, традиційну та нетрадиційну. 

Люди ж поділяють медицину на трациційну та нетрадиційну. Традиційна включає в себе 

будь-яку роль лікаря, науковця чи просто вченого, а нетрадиційна виключно винаходи 

народу. In the US, among the people I talk with, "alternative medicine" means something like 

"everything except what is taught in US medical schools and end or sed by the American Medical 

Association (AMA) [7]. 

Англійською мовою народну медицину називають alternative or fringe. Fringe тлумачимо 

як «щось виходяче за рамки загальноприйнятого», «другосортне» [1]. З цього одразу можна 

зробити висновок, що англомовне населення перевагу віддає офіційній медицині. There is 

no alternative to medicine. If you need a doctor's attention, yоu need a doctor'sattention [ 2]. 

Розглядаючи відношення до медицини з точки зору соціального стану суспільства, 

дається чітка характеристика цілковитої довіри англомовного населення лікарям та 
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офіційним закладам лікування  much, much prefer medicine that has been tested 

experimentally in rigorous conditions over that which is done for the sake of traditions [ 6] , що 

кардинально відрізняється від російськомовного населення, де люди настільки зневірені в 

лікарів, що готові на будь-які нетрадиційні експерименти, тільки б не стати «маріонетками» 

в руках лікарень. Такое ощущение, что я подопытный кролик и на мне пробуют 

различные препараты. Уже сталько их перепробовала, что считать устала, а воз и 

ныне там.. [ 3] «Подопытный кролик» - фразеологізм широко ввійшлов в щодену мову. В 

даному контексті ним яскраво підкреслюється нездатність опору дослідам, які проводять 

лікарі. Кролики та морські свинки набагато пізніше стали домашніми тваринами, тому вони 

ще служать матеріалом для вироблення вакцин і постановки біологічних проб. « А воз и 

ныне там.» - фразеологізм, використовується в якості іменної групи. За етимологією – це 

заключна цитата з байки Крилова « Лебідь, рак і щука». Значення – нічого не змінилося[ 4]. 

На відмінну від американців, у яких все лікування входить у страховку,на російських 

форумах також зустрічаються яскраві висказування про вартість ліків та лікування ВРАЧИ 

обдирают как липку, толку нету,  таких мозго...бов еще поискать надо [ 5].«Обдирать 

как липку» - фразеологізм зі значенням пограбувати, забрати останнє. Пов’язаний з 

виготовленням липового лика з якого християни виготовляли капці, коробки. Лик здирався з 

молодих липових дерев. 

Матеріальні питання знову ж таки піднімаються при розгляданні альтернативної 

медицини, але тепер не тільки у російськомовного населення: I'm just guessing that it's a 

waste of money, Don't waste your time or money on them, or other such homeopathic junk [8], if 

this kid has the money to acquire all of these alternative medicines that have insane prices [9], 

чем больше вы им денег отсыплете, тем сильнее будут уверения, что они-то только и 

помогут [10]. 

Висновки: 

- Дослідження співвідносної термінології різновидів медицини виявило наявність 

наступних термінів: традиційна, нетрадиційна, офіційна, народна для 

російськомовного дискурсу та офіційна і неофіційна official, alternative( fringe) для 

англомовного. Осмислення в англійській мові поняття нетрадиційної медицини 

свідчить про більшу довіру до офіційної медицини порівняно з російськомовним 

дискурсом. Проте, в російськомовному дискурсі основною опозицією є все ж таки 

“офіційна-народна” медицина. 

- Розглядаючи коло тем, що обговорюються в рамках загальної теми “народна-

традиційна медицина” в російськомовному медичному дискурсі слід виокремити такі: 

якість медичних послуг такое ощущение, что я подопытный кролик и на мне 

пробуют различные препараты. уже сталько их перепробовала, что считать 

устала, а воз и ныне там., ціна на послуги та ліки, корупція обдирают как липку, 

рівень компетентності лікарів Дерматолог разводил руками, в англомовному 

медичному дискурсі: необхідність відвідати лікаря there is no alternative to medicine. If 

you need a doctor's attention, yоu need a doctor'sattention, шкода медицини medicine 

does cause harm. Слід зазначити більш емоційне відображення проблем у 

російськомовному медичному дискурсі порівняно з англомовним, про що свідчить 

більша оцінність, що виражається у широкому вживанні фразеологічних зворотів 

подопытный кролик, разводил рукам, емоційно та конотативно навантажених 

лексем втюхивает, ерунда прецедент них імен та неологізмів тот же джигурда, 

нетрадиционная Малаховщина. В англомовному дискурсі емоційний компонент 

виражається за допомогою емоційно навантажених лексем bull, screw, ідіоматичних 
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виразів to do sth in droves, swill down, сленгізмів idiot,, тorons. Осмилення опозиції 

“офіційна-народна медицина” в англомовному дискурсі лежить в руслі опозиції 

наука-неосвіченість much, much prefer medicine that has been tested experimentally in 

rigorous conditions over that which is done for the sake of traditions, в російськомовному 

довіри до офіційної медицини значно менше терапия традиционной медицины 

лечит симптомы, а не причину.  

- Важливою відмінністю у вербалізації опозиції “офіційна-народна медицина” в 

англомовному та російськомовному дискурсі є очевидний для російськомовної 

аудиторії зв'язок між тілесним та духовним молитесь, стучитесь во все двери, 

Помоги Вам Бог, чого не простежується в англомовному матеріалі.  

Перспективи подальших досліджень полягають в майбутніх порівняльних 

дослідженнях теми “офіційна-народна медицина” в медичному дискурсі на більш широкому 

матеріалі різних мов 
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У XX столітті відбувся своєрідний ренесанс міфу як форми світосприйняття. 

Започаткували його в XIX столітті німці – композитор Р. Вагнер своїми музичними драмами, 

перш за все тетралогією «Перстень Нібелунга», і філософ Ф. Ніцше, якого багато в чому 

надихнув Р. Вагнер. Твором «Так говорив Заратустра» Ф. Ніцше заклав основи подальшої 

міфотворчості, тобто створення нових міфів. 
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Міфи XX століття, безумовно, відрізняються від стародавніх міфів тим, що віра в них 

(якщо не йдеться про примітивне, наївне сприйняття літератури) –  це лише гра. І за 

формою це імітація, що відповідає інваріантним моделям давності, яка теж наближена до 

гри.  

«Ігрова» природа культури – одна з провідних тем сучасності. Гра як несерйозна 

людська діяльність з метою, що знаходиться не зовні, а в самому процесі гри, з можливістю 

в будь-який час її припинити без збитку, сприймається не тільки як джерело особливого 

естетичного задоволення, але і як недооцінене раніше джерело нових істин: «...Гра є 

процес, в якому людина відкриває можливість подолати свою одновимірність, а також і 

елементарності навколишніх предметів, простоти й «лінійності» взаємодій з ними» [1, с. 58].. 

Публікація в 1938 році роботи голландця Й. Хейзінги «Homo ludens» («Людина, що грає») 

започаткувала науковий інтерес до гри як феномена культури (роботи Л. Виготського про 

гру в той час розглядалися лише як психологічні), а починаючи з другої половини 1960-х рр., 

після виходу праці М. Бахтіна «Франсуа Рабле й народна культура Середньовіччя та 

Ренесансу» і перекладу її на іноземні мови виник справжній бум цієї проблематики, 

своєрідний «панігрізм» – представлення будь-якого літературного твору як гри. 

Карнавалізація, діалогізація, ігрове начало – мотиви значного числа робіт 

літературознавців, культурологів ХХ–ХХІ століть. Витоки сучасного розуміння ігрового 

аспекту культури полягають у характеристиці гри як сакральної діяльності у Платона, у 

«стані гри» як естетичної категорії у І. Канта. Прихильники ігрової теорії часто наводять 

вислів Ф. Шиллера з «Листів про естетичне виховання людини»: «...Людина грає лише тоді, 

коли вона в повному значенні слова людина, і вона буває цілком людиною лише тоді, коли 

грає». У літературознавстві з'явився термін «ігровий принцип», під яким розуміється свідома 

побудова літературного тексту за певними правилами, подібними до законів різних ігор – від 

дитячої до театральної [2, с. 343].  

Однією з форм міфотворчості, гри в літературному творі є явища парадоксу й 

абсурдизму. 

Парадоксальність – це ознака мислення перехідного часу, а рубіж XIX–XX століть, коли 

жив і творив один з представників австрійського ліро-міфологічного епосу Ф. Кафка, є саме 

таким перехідним періодом. Але Ф. Кафка зовсім не схожий на парадоксаліста О. Вайльда. 

У парадоксах О. Вайльда або Б. Шоу можна зрозуміти й роз'яснити їх приховане значення, 

їх іронію. У Ф. Кафки зовсім інший парадокс, прообразом якого є знамените «Кредо» 

Тертулліана «Вірую, бо абсурдно», суть якого полягає в тому, що якщо певне положення 

Писання представляється нам абсурдним, це вказує на те, що в ньому міститься тайна, яка 

заслуговує ще більшої нашої віри). Цей парадокс принципово не розв'язується, як би 

глибоко ми не намагалися проникнути під поверхню слів. Це чисте втілення абсурду.  

У той час як абсурдизм – це таке уявлення про світ, згідно з яким з світу зникли всі 

закони й залишилися одні домовленості. Домовитися можна про що завгодно, наприклад, 

ідентифікувати людину з мостом, а міст – з людиною (притча «Міст»). Але, на відміну від 

уявлень І. Канта, думку не впорядковує простір і час, парадокс думки не розв'язаний (притча 

«Дерева»). Думка безсила зрозуміти видимість, якщо людину не включено до ситуації 

(притча  «Ті, що проходять повз»), але якщо включено – вона наївно прямолінійна 

(прагнення Ґреґора Замзи, героя новели «Перетворення», після того, як він виявив, що 

перетворився на огидну комаху, все ж таки відправитися на роботу). Все одиничне має 

власну логіку, а оскільки одиничне є загальне, виникає накладення логік – основа загальної 

абсурдності. У романі Кафки «Процес» і особливо в новелі «Вирок» показано дію 

персонажа як логічну, правильну, але нав'язану чужою свідомістю. Дивні поєднання 
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виникають, коли перехрещуються логіки героїв новели «Кочегар» або героїв притч 

«Пройдисвіт, якого викрито» й «Розмова з молельщіком». Ще дивніші поєднання 

складаються, коли стороння воля бажає проникнути в певне середовище. Так побудово 

роман «Замок», що розглядає питання причетності, включення. 

Установка на «погляд зсередини» визначила й специфічну монологічність музільовської 

творчості. Більшість головних героїв у його творах – у тій чи іншій мірі авторські 

самопроекції. Від письменників декадансу Р. Музіля відрізняє те, що він не обмежується 

фіксацією ознак занепаду. Вся енергія його думки зосереджена на тому, де знайти важіль, 

за допомогою якого можна зупинити ланцюгову реакцію розпаду особистості, що 

призводить до розпаду людського співтовариства. Р. Музіль бажає змін людини, а через неї 

– і змін світу; утопія – центральне поняття в його світоглядній системі; «інший стан» – 

центральна утопія в його головному творі – Книзі з великої літери – романі «Людина без 

властивостей». 

Інший австрійський письменник ХХ століття Г. Брох у своїх міркуваннях відштовхується 

від робіт З. Фройда, К.Г. Юнґа і Г. Ле Бона, але на відміну від їх теорій психології мас він 

зосереджує увагу на більш тонкому понятті людського стану напівсну. Цей стан Г. Брох 

вважає первинною передумовою для масового безумства як феномена. Тези теорії 

масового божевілля, що артикулюються у зв'язку з комуністичним і, перш за все, 

нацистським терором. При детальному аналізі історичних передумов виникнення масового 

божевілля або терору здійснюються екскурси у найвіддаленіші історичні епохи. Таким 

чином пробудження демонічних, деструктивних сил загальної психопатії розуміється як 

феномен, що періодично повертається. При цьому використовується поняття 

метафізичного жаху, в яке включене все те, що знаходиться зовні «Я», перевершує «Я» або 

є для «Я» непідвладним розумінню. Для подолання цього жаху «Я» потребує моменту 

розширення, і, згідно Броху, це подолання може відбуватися двома способами. Перший 

характеризується збагаченням сфери ірраціонального в значенні духовного, культурного чи 

релігійного екстазу. «Я» розповсюджується на світ, у сенсі вислову «Я є світ». Другий спосіб 

отримує свій ритм від ірраціональних цілей. Результатом є повернення до некультурної, 

архаїчно-інфантильної форми існування, екстаз якої полягає у вибуху потреб, у 

підпорядкуванні собі іншого в дусі гасла «Я володію світом». 

Що ж стосується С. Цвейґа, то його цікавив внутрішній світ людини, він прагнув 

проникнути в її найтонші області відчуттів, настроїв, думок. С. Цвейґ розкриває життя, повне 

драматичних переживань, сильних емоційних поривів і інтелектуально-психологічних 

пошуків. Письменник показує, як гонитва за багатством, прагнення особистого благополуччя 

роз'єднує людей, збіднює людину й перетворює її на ізольованого дивака. Основний 

конфлікт новел автора – зіткнення пристрасної особистості, що шукає справжньої поезії, й 

по-міщанськи обмеженого сучасного їй суспільства. С. Цвейґ пристрасно прагне духовного 

розкріпачення людських відчуттів і поривів від ланцюгів егоїзму й розрахунку. Герої 

С. Цвейґа завжди самотні, вони живуть у своєму замкненому світі й далекі від бурхливого 

соціального життя. 

Таким чином, актуальність роботи полягає в систематизації знань про представників 

австрійської літератури ХХ століття, необхідністю вивчення особливостей творчості 

зазначених вище авторів, представлення узагальненої інформації за темою «Австрійський 

ліро-міфологічний епос» у рамках курсу «Історія зарубіжної літератури. ХХ століття. 

Постмодернізм. Масова культура і література».  

Об'єктом дослідження в роботі є твори австрійських романістів Ф. Кафки, Р. Музіля, Г. 

Броха і С. Цвейґа. 
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Предмет аналізу складає парадокс і абсурдизм як ідейно-змістовні явища в австрійській 

літературі ХХ століття. 

У дослідженні розглянуто особливості створення узагальненого, позбавленого 

деталізації образу дійсності, «картини світу», представлеої в австрійському ліро-

міфологічному епосі.  

Метою роботи є дослідження явищ парадоксу і абсурдизму у творчості вказаних вище 

письменників-представників австрійської літератури ХХ ст. 

Досягнення мети можливе при рішенні таких задач: 

1. дослідження проблеми міфу і міфотворчості в художній культурі й літературі ХХ 

століття; 

2. визначення «ігрової» концепції творчості вказаних вище письменників;  

3. аналіз творчості Ф. Кафки як письменника, що руйнує традиційні естетичні й 

літературні уявлення про світобудову; 

4. виявлення наукового інтересу до анатомії людської свідомості в художньому доробку 

Р. Музіля; 

5. дослідження творчості Г. Броха як втілення трагічної невідповідності між гуманним 

призначенням мистецтва і його істинними здобутками; 

6. аналіз проблеми втілення морально-естетичного ідеалу в біографічному жанрі 

С. Цвейґа. 

Методологічну основу дослідження складає: 

–  метод систематизації і узагальнення літературно-критичного досвіду; 

– зіставно-порівняльний метод для виявлення схожості й відмінності у використанні 

елементів абсурдності і парадоксу у творчості Ф. Кафки, Р. Музіля, Г. Броха й С. Цвейґа; 

– метод формалізації для формування моделі австрійського ліро-міфологічного епосу. 

Новизна роботи полягає в тому, що розроблений комплексний підхід до аналізу явищ 

парадоксу і абсурдності у творчості вказаних вище письменників австрійської літератури ХХ 

століття дозволяє побачити й осягнути  різноманіття їх художніх моделей і визначити 

значення такого художнього підходу для європейського культурного простору. Так в роботі 

було створено концепцію, яка узагальнює й розвиває вже здобуті знання про творчість 

представників австрійської літератури як частини культури людства. З метою 

систематизації й узагальнення явищ парадоксу й абсурдизму в австрійському ліро-

міфологічному епосі досліджено різноманіття художніх моделей на прикладі творчості 

зазначених вище письменників.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в поєднанні теоретичних принципів з 

програмними розробками в цій області. У роботі представлено своєрідне структуроване 

теоретичне дослідження проблем австрійської літератури ХХ століття за вказаними вище 

принципами.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути 

включені в курси по історії і теорії літератури й культури, а також використовуватися при 

вивченні літератури модернізму.  

В умовах нової організації учбового процесу важливим є і створення засобів навчання 

для індивідуальної роботи студентів. Веб-сайт, створений на основі дипломної роботи має 

практичну цінність для студентів, що вивчають курс «Історія зарубіжної літератури». 

Систематизація основних принципів і положень про творчість Ф. Кафки, Р. Музіля, Г. Броха і 

С. Цвейґа дозволяє розробити на основі отриманих знань інформаційний веб-сайт, який дає 

можливість узагальнити й систематизувати знання студентів за темою «Австрійський ліро-

міфологічний епос» у рамках курсу «Історія зарубіжної літератури». Програмні розробки 
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дипломної роботи сприятимуть вдосконаленню знань студентів і комплексному засвоєнню 

ними матеріалу з указаної теми. 
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Сучасна прикладна лінгвістика розв’язує широке коло завдань. Якщо добирати ключові 

слова, що характеризують новітні галузі практичного життя людства, то це терміни 

«комп’ютерні технології», «комунікація», «суспільство». Приклад об’єднання цих понять – 

Інтернет, що став основним проявом нового інформаційного середовища XXI століття.  

Гіпертекстові технології, безпосередньо пов’язані з використанням і розвитком 

Інтернету, претендують на те, щоб стати найважливішою сферою навчального процесу і 

діяльності студентів. Так, в рамках курсу «Історія зарубіжної літератури» студентами-

лінгвістами здійснюється створення веб-сайтів для швидкого та зручного доступу до 

перевірки знань з проблемних питань дисципліни. Створені студентами сайти мають 

практичну цінність для тих, хто вивчає курс історії зарубіжної літератури [2]. 

Актуальність дослідження полягає у потребі використання аудіо-візуальних засобів під 

час вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» для самостійної роботи студентів за 

допомогою сучасних інформаційних технологій. 

Текстові та аудіо-візуальні засоби, які є одним із засобів сприймання інформації для 

реалізації навичок при самостійній підготовці є об’єктами дослідження. Проблематика 

літературних художніх напрямів, що формує американську свідомість є основним 

предметом для дослідження.  

Матеріалами дослідження слугують твори та праці Г. Торо, Р. Емерсона, Е. По, В. 

Ірвінга, Дж. Апдайка, Т. Драйзера та Дж. Керуака, оскільки вони (автори) розкрили 

проблематику художніх напрямів, таким чином зробивши внесок у становлення 

американської літературної свідомості та відеоматеріали сучасного відеохостингу 21 

століття Youtube. 

При досліджені були використані наступні методи: описовий метод, який відображає 

основу проблематики американської літературної свідомості, кількісний аналіз, що дозволяє 

відібрати тексто- та відеоматеріали з Інтернет-ресурсів, якісний аналіз, що забезпечує 

відповідність цих засобів до критеріїв відбору, дискурсивний метод – для виявлення 

художньо-стилістичних особливостей художніх творів. 
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Метою дослідження є створення сайту з використанням тексто- та відеоматеріалів для 

самостійної підготовки студентів до курсу «Історія зарубіжної літератури». 

Під час дослідження було поставлено ряд завдань: 

- описати зародження літератури в Америці, як виду мистецтва; 

- проаналізувати проблематику художніх напрямів в американській літературі ХХ 

століття; 

- проаналізувати поняття «Американська мрія» в художній літературі; 

- описати критерії відбору тексто- та відеоматеріалів; 

- створити сайт на основі аудіо-візуальних засобів. 

Основним призначення роботи є застосування аудіо-візуальних засобів навчання у 

рамках курсу «Історія зарубіжної літератури» для філологічних спеціальностей. Таким 

чином, такий комплекс з відповідними критеріями до інформації зменшить час на його 

знаходження, що зумовить швидкому та ефективному вивченню теми. 

Зародження літератури в Америці відбулось після відкриття континенту. Формування 

американської літератури пов'язано з появою на початку XVII ст. перших англійських 

колоній на Атлантичному узбережжі Американського континенту [4]. 

 Своєрідність американської літератури зумовлене особливостями формування нації та 

історичного розвитку країни. В силу її відносної молодості в ній відсутній ряд найбільших 

художніх епох, через які пройшла магістраль літературного розвитку Старого Світу. 

Зароджувалась американська література не зі створення національного епосу, не на основі 

усної традиції, а як письмова література, в якій фольклор виник на пізніших стадіях 

розвитку. Вона з'явилася в результаті відокремлення від англійської літератури і 

продовжувала окремі намічені в ній тенденції. 

На одне з провідних місць у ній висуваються жанри, що безпосередньо відповідають 

потребам освоєння континенту. Це всілякі подорожні нотатки, мемуаристика, щоденники 

тощо. Як правило, твори подібного роду поєднували в собі різноманітні риси, одночасно 

виступаючи в ролі історичних хронік, географічних нарисів, творів природознавців і 

богословських трактатів, включаючи екскурси в область міфології і фольклору аборигенів, 

замальовки їх вдач і звичаїв [3]. 

Американська мрія є одним із тих національних міфів, що протягом всього існування 

спільноти впливала на формування її ідеологічного підґрунтя і багато в чому визначала 

образ Америки у свідомості самих американців та жителів інших країн світу. Деякі 

дослідники вважають, що сама ідея переселення пуритан на північноамериканський 

континент вже є відправним пунктом для зародження міфу про американську мрію. Отже 

сама історія появи «американської мрії» на рівні образу сягає часів заснування Нової Англії 

[1]. 

Істотно змінилася настільки характерна для літератури США тема «американської мрії», 

виразно прозвучала в літературі ХІХ століття і отримала подальший розвиток у літературі 

ХХ століття. Тепер оптимістична віра у процвітання Америки і щастя, дароване багатством, 

піддалася сумніву. 

Незважаючи на те, що на думку багатьох скептиків доктрина вважається соціальною 

утопією, вона надалі залишається однією з головних рушійних сил міграції до США. 

«Американська мрія» – одна з найголовніших складових менталітету, культури, історії, 

соціального і політичного життя Америки; міф, який глибоко вкорінений в масовій 

свідомості, визначив сприйняття світу американцями. «Американська мрія» зіграла важливу 

роль у становленні американської держави і нації, справила вирішальний вплив на 
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формування американського національного характеру, визначила взаємовідносини США з 

навколишнім світом [5]. 
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Актуальність створення навчального посібника і автоматизованого словника для 

студентів спеціальності «Системотехніка» зумовлена появою в НУК ім.адм.Макарова такої 

спеціальності як «Системотехніка». Виникла необхідність створення навчальних матеріалів 

з англійської мови для цієї спеціальності. 

Мета статті – визначити основні завдання до створення навчального посібника та 

проаналізувати відповідно до когнітивних методів терміносистему, яка слугує за основу до 

створення навчального словника. У статті розкривається зміст когнітивного підходу та 

обґрунтовується доцільність його використання у процесі створення навчальних матеріалів 

при викладанні іноземної мови. 

Термін «системотехніка» (з англ.Systems Engineering) вперше був введений 

Г.М.Поворовим, редактором книги Г.Х.Гуда і Р.Е.Макола «Системотехніка. Введення в 

проектування великих систем ». В даний час системотехніка - досить сформований 

науковий напрямок. Певним підтвердженням цього є введення з 1977 р кваліфікації 

«інженер-системотехнік» [8, с.6].  

Системотехніка - це проектування, конструювання та приведення в дію складних груп 

пов'язаних компонентів, які повинні працювати спільно в заданих умовах і об'єднані деяким 

типом взаємодії або взаємозалежності з метою утворити самоузгоджене і інтегральне ціле 

[1]. Соціологічний словник визначає термін «Системотехніка» як напрямок науки і техніки, 

що охоплює проектування, створення, випробування і експлуатацію складних систем 

технічного та соціально-технічного характеру [10, с.421]. 

Ефективність організації і виконання робіт в морських портах в істотній мірі впливає на 

конкурентоспроможність порту. Cучасний порт - це транспортний вузол, центр послуг, база 
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матеріально-технічного забезпечення торгівлі і промислового розвитку припортової зони. 

Дуже важливим аспектом стратегії розвитку сучасного порту є його організаційна інтеграція 

[5, c.18]. Ефективність функціонування інфраструктури порту, її склад, рівень техніко-

технологічного оснащення та управління зумовлює стабільність функціонування 

транспортних коридорів, динаміку суднозаходів до портів України і багато іншого. Одним з 

основних елементів інфраструктури порту є портофлот - підрозділ адміністрації морських 

портів України або морського порту, що має спеціалізованими судами та плавзасобами 

різного цільового призначення і тоннажу, функціонально забезпечує проведення робіт в 

акваторії порту і на зовнішньому рейді [12, с.23-24]. Відповідно до закону України «Про 

морські порти України» об'єкти портової інфраструктури - це рухомі і нерухомі об'єкти, що 

забезпечують функціонування морського порту [3, с.65].  

Особливістю створюваного навчального посібника для студентів спеціальності 

«Системотехніка» полягає в тому, що посібник є навчальним матеріалом з англійської мови 

для спеціальних цілей. Навчальний посібник створюється для навчання студентів 

англійській мові для набуття знань з спеціальності за якою вони навчаються. Напрямок 

профільного навчання англійської мови називається англійською мовою English for special 

purposes (ESP) і є одним з найбільш розвинутих напрямків в даний час [7, с.136].   

Вузька спеціалізація професійної діяльності зумовила потребу у вивченні англійської 

мови, що стосується лише певної фахової сфери. Англійська мова для спеціальних цілей - 

напрям у навчанні англійської мови, що вживається в різних областях людської діяльності 

(предметних областях, професійній сфері), наприклад для студентів спеціальності 

«Системотехніка». Програма англійської мови для професійного спрямування (АМПС) 

дозволяє розробляти навчальні матеріали, що сприятимуть формуванню у студентів 

професійних мовних компетенцій. Понятійна схема до створення навчального посібника 

здійснюється на основі когнітивного підходу, враховуючи загальні рівні володіння мовою, 

лінгвістичні компетенції студентів (знання та вміння використовувати мовні одиниці 

складаються з лексичної, граматичної, семантичної, фонологічної, орфографічної та 

орфоепічної компетенції) [9, c.6-18]. 

Словник є не тільки частиною навчального посібника, а й основною терміносистемою. 

Саме автоматизований словник, тобто терміносистема визначає теми, які пропонуються в 

навчальному посібнику. Когнітивний підхід до створення автоматизованого словника 

полягає у аналізі терміносистеми згідно з наступними принципами:  

- екстралінгвістичний принцип класифікації тісно пов'язаний з поняттям культурно-

історичного ареалу [2, c.28]; 

- за лінгвістичним принципом, всі терміни можна поділити на дві великі категорії - 

однокомпонентні та багатокомпонентні, однокомпонентні та багатокомпонентні терміни 

характеризуються різними структурними ознаками, тому кожен з типів цих термінів 

досліджувався окремо один від одного [2, c.39]; 

- етимологічний аспект термінів полягає у способах термінотворення та походження, 

таким чином, певні терміни можуть створюватись або за рахунок прямого запозичення, 

або за рахунок виключно внутрішніх ресурсів, або комбінованими методами [2, с.103]; 

- семантичний аналіз передбачає аналіз термінів з точки зору основних когнітивних 

процесів, що відбилися в семантиці терміна, а саме пам'яті, уяві і сприйнятті [4, с.34]. 

Характер викладу матеріалу визначається тим, що студенти ще не мають достатнього 

лексичного запасу і володіють обмеженим набором граматичних знань англійської мови. У 

міру викладу курсу інформативний матеріал поступово ускладнюється і наближається до 

звичайних для наукового стилю мовлення стандартам. Матеріали посібника згруповані в 
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модулі та теми, згідно яких добираються тексти та вправи. Тобто кожен з модулів включає 

кілька тем. Таким чином, кожна тема містить добірку текстів, які розкривають основний зміст 

теми, нові слова, завдання, питання, інформаційні матеріали. Мета навчального посібника - 

допомогти студентам освоїти основний зміст курсу англійської мови для їхньої 

спеціальності, поповнити лексичний запас, а також освоїти форми самостійної роботи. У 

посібнику також міститься словник до кожного модулю, таблиці або схеми, які 

слугуватимуть наочними прикладами. Навчальні матеріали та тексти дають уявлення про 

сфери діяльності студентів спеціальності «Системотехніка». 

Використання методики побудови фреймів дозволяє упорядкувати терміносистему. 

Фрейм - це сформовані у певний спосіб інформаційні дані, які відтворюють набуті досвідним 

шляхом знання про певну стереотипну ситуацію (поняття “ситуація” має узагальнений зміст, 

оскільки може позначати дію, образ, розповідь тощо) [6, с.3]. Фрейм можна представити у 

вигляді таблиці чи схеми. Таким чином, фрейм використовується з метою отримання 

понятійної інформації, допомагаючи створити терміносистему з визначенніх текстів певної 

галузі [11, с.11]. 

Приклад побудови фрейму з інфраструктури морського порту рис.1. 

Рис.1 

 Висновки. Як основний засіб організації навчальної діяльності учнів, навчальний 

посібник являє собою цілісну і скоординовану систему засобів навчання англійської мови, 

основним призначенням якої є формування та вдосконалення мовних знань, мовленнєвих 

умінь і навичок учнів. Проблема створення і використання в процесі навчання навчальних 

матеріалів і на даний час не втратила своєї актуальності. Адже такі навчальні матеріали 

створюють оптимальні умови для навчання мови, дозволяють розробити і впровадити в 

практику навчання певну систему всіх елементів змісту навчання. Посібник з англійської 

мови з спеціальності «Системотехніка» охоплюватиме теми, що стосуватимуться 

проектування, створення, випробування і експлуатації та інфраструктури портів, що буде 

сприяти не тільки розвитку знань та здобуттю лінгвістичних компетенцій, а й інших знань зі 

спеціальності. 
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На сучасному етапі інтеграція України до Європи потребує суттєвих змін у системі 

освіти нашої держави. Особливого значення набуває підвищення ефективності навчання 

іноземної мови, зокрема англійської, саме тому  стаття  присвячена сучасним підходам 

до навчання іноземної мови: 

У постійно змінних умовах наявність Life skills є невід’ємною частиною, для того щоб 

подолати проблеми повсякденного життя. Разючі зміни у світовій економіці за останні п’ять  

років відповідають перетворенню у технології і також впливають на освіту, робочі місця і 

сімейне життя. Щоб впоратися зі збільшеним темпом і зміною сучасного життя, учням 

необхідні нові життєві навички, такі як можливість мати справу зі стресом та напругою. 

Нинішні учні матимуть багато нових робочих місць протягом їх життя, з асоційованими 

тиском і необхідністю гнучкості. 

Життєві навички – дослівний переклад з англ. Life Skills. Але в англійській мові skills 

означає не лише навички (уміння, відпрацьовані до автоматизму), а й здатність до чогось чи 

компетентність. Тому термін «життєва компетентність», напевно, був би точнішим, але в 

пострадянських країнах прийнято термін «життєві навички». 
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У повсякденному житті розвиток Life skills допомагає учням: 

1) Знайти нові способи мислення і вирішення задач; 

2) Усвідомлювати вплив своїх дій і вчить учнів брати на себе відповідальність за те, що 

вони роблять, а не звинувачувати інших;  

3) Створювати атмосферу довіри і у розмовних навичках, і для  взаємодії та співпраці; 

4) Проаналізувати варіанти, прийняти рішення і зрозуміти чому саме  вони зробили 

певний вибір;    

5) Розвивати почуття самосвідомості  та вдячності іншим. 

Основними навичками необхідними у сучасному житті є такі: 1) Самосвідомість, 

включає в себе визнання особистісного «я», наші сильні і слабкі сторони, бажання та 

антипатії;   

2) Емпатія, тобто здатність розуміти і приймати інших, вміти поставити себе на місце 

іншої людини («взути її чоботи»), толерантність і вихованість (гарні манери) та допомога 

тим, хто потрапив у складні життєві обставини; 

 3) Навички критичного мислення, тобто можливість проаналізувати інформацію і 

досвід у об’єктивний спосіб; 

4) Навички творчого мислення, це новий спосіб робити і бачити речі, 

характеризується чотирма компонентами – швидкістю генерування нових ідей, гнучкістю,  

оригінальністю представляти щось нове та удосконаленням нових ідей; 

5) Навички прийняття рішень, допомагають конструктивно приймати рішення.   Ці 

навички допомагають приймати рішення відносно оцінки різних варіантів, і результати 

матимуть; 

 6) Вирішення проблем, допомагають конструктивно вирішувати проблеми у нашому 

житті. Звичайні проблеми, що залишаються невирішеними викликають психічну напругу і 

викликають фізичну напругу; 

7) Навички особистісних взаємовідносин, допомагають мати добрі стосунки між 

людьми. Це означає можливість створити і продовжити дружні відносини, які є важливими 

для розумового і соціального благополуччя; 

8) Навички ефективної комунікації, означає що люди можуть висловлюватися і усно і 

не вербально, а також способами які відповідають нашим культурам і ситуаціям. Це також 

означає можливість висловити свої думки, бажання, потреби і страхи; 

9) Навички керування стресом, означає визначення того, що є джерелом стресу і як 

він впливає на людину,і навіть дієві способи які допомагають керувати рівнями напруги;     

10) Як впоратися з хвилюванням, тобто розпізнавати емоції всередині нас і знаючи 

те, як емоції впливають на поведінку, уміти реагувати певним чином; 

Життєві навички тісно пов’язані з Загальноєвропейськими компетенціями володіння 

іноземною мовою (CEFR). CEFR – це стандартна міжнародна шкала для оцінювання рівня 

володіння іноземною мовою. «Компетенції» у зрозумілій формі визначають, чим саме  

необхідно оволодіти, тому хто вивчає мову, для того щоб використовувати її для 

спілкування, а також, якими знаннями і уміннями йому необхідно оволодіти,щоб комунікація 

була успішною.  Компетенції у CEFR поділяються на дві категорії: загальні (властиві будь-

якому виду діяльності, включно з мовленнєвим) та комунікативні мовні компетенції. 

Деякі компетенції CEFR співвідносяться з життєвими навичками: 

1) Загальні компетенції 

- Практичні вміння та здібності включають: Соціальні вміння: здатність діяти 

відповідно до типових правил поведінки, та виконувати повсякденні справи в тій мірі, в якій 



 

 

«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2017: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

  
 

47 

це властиво аутсайдерам та особливо іноземцям, співвідносяться з навичками Вирішення 

проблем, так як допомагають конструктивно вирішувати проблеми. 

- Евристичні вміння учитися включають: здатність учня сприймати новий досвід 

(нову мову, нових людей, нові способи поведінки і т.д.) і застосовувати інші компетенції, для 

того щоб діяти (на основі спостереження, здогадки про значення того, за чим спостерігаєш, 

аналізу, узагальнення, запам'ятовування і т.д.) у специфічній навчальній ситуації, 

співвідносяться з навичками критичного мислення, тому, що є можливість проаналізувати 

інформацію і досвід у об’єктивний спосіб. 

2) Комунікативні мовленнєві компетенції  

 Комунікативні мовленнєві компетенції у вужчому значенні мають такі компоненти: 

лінгвістичні компетенції та соціолінгвістичні компетенції. 

- Лінгвістичні маркери соціальних стосунків, дуже відрізняються в різних мовах та 

культурах в залежності від таких чинників як: а) відповідний статус, б) близькість стосунків, 

та співвідносяться з навичками особистісних взаємовідносин (допомагають мати добрі 

стосунки між людьми) і з навичками ефективної комунікації (можливість висловити свої 

думки, бажання, потреби і страхи).  

Отже, життєві навички у сучасному суспільстві, стали невід’ємною його складовою. Це 

набір здібностей, які необхідні учням для успіху в умовах сучасного глобалізованого 

інформаційного світу. 
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Электронный текст в необработанном варианте является последовательностью 

символов, среди которых буквы, цифры, пробелы, знаки форматирования (абзац, разрыв 

строки), знаки пунктуации, аббревиатуры или сокращенные слова, смайлы и т.д.  На 

компьютерном языке данные, которые являются строкой, заключены в кавычки. Для того, 

чтобы компьютер смог отличить слова, знаки пунктуации и другие символы, ему 

необходимо произвести разбиение текста на отдельно значимые единицы – токены (англ. 

tokens). Зачастую текст разбивают и на отдельные предложения. Это процесс обработки 

текста называют токенизацией (англ. tokenization).  После разбиения текста на отдельно 

значимые единицы появляется возможность его дальнейшей обработки: лемматизации, 

стемминга и парсинга. Таким образом, используя отдельно значимые единицы (токены), на 

следующем этапе автоматического анализа можно провести морфологическую и 

синтаксическую разметку текста. 
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На сегодняшний день существует множество способов токенизировать текст, то есть 

разбить электронный текст на отдельно значимые единицы для последующей 

компьютерной обработки этих единиц. Для этого существуют различные программы-

токенизаторы, например, Stanford Tokenizer или специальные библиотеки, такие, как NLTK. 

Зачастую у разработчиков лингвистических корпусов возникают определенные требования 

к токенизации текста, которые не способны удовлетворить уже существующие программы и 

библиотеки.  

Целью нашей работы является создание программного модуля для автоматической 

токенизации текста. Это потребовало решения нескольких задач: (1) произвести анализ 

существующих программ-токенизаторов (2) создать токенизатор на основе исходного 

программного кода (Apache OpenNLP 6).  

Проблеме создания токенизаторов уделялось значительное внимание в работах таких 

исследователей: Е. И. Большакова, Э. С. Клышинский, Д. В. Ландэ, А. А. Носков, О. В 

Пескова, Е. В. Ягунова 1; В. А. Гречачин 2; В. П. Захаров, С. Ю. Богданова 3; 

И. М. Ножов 4; В. А. Яцко 5; J. Grana, M. Alonso, M. Vilares 7; C. Huang, P. Simon, S. 

Hsieh, L. Prevot 9 и др. 

Анализ существующих программ показал, что основная проблема автоматических 

токенизаторов заключается в невозможности однозначно разделить текст на отдельно 

значимые единицы (токены). Если бы языки обладали совершенной пунктуацией, 

токенизация не представляла бы сложности, и даже самая простая программа могла бы 

разделить текст на слова, руководствуясь пробелами и знаками препинания. В то же время 

ошибки, допущенные на этом этапе, сделают невозможным дальнейший автоматический 

анализ текста.  

Исследователи утверждает, что токенизация особенно сложна в тех случаях, когда 

анализируются научные тексты из области математики, физики, химии и других, где часто 

употребляются формулы и графические обозначения, например, фигурные скобки и т.п.  

Для решения этой проблемы в дополнение к стандартным токенизаторам был разработан 

ряд продвинутых методов, которые касаются конкретных проблем в токенизации. 

Еще одна проблема для токенизации – «грязный текст», который не подвергался 

редактированию и проверке орфографии, например, текст автоматически извлеченный из 

PDF-файлов, может содержать неточные маркеры, орфографические ошибки и т.д. 

Используемый нами исходный программный код Apache OpenNLP предлагает 

несколько реализаций токенизатора:  

1) Whitespace Tokenizer – токенизатор символов и пробелов, последовательности 

символов между пробелами идентифицируются как токены; 

2) Simple Tokenizer – токенизатор классов символов, последовательности символов 

одного и того же символьного класса являются токенами; 

3) Learnen Tokenizer – токенизатор максимальной энтропии, обнаруживающий 

границы токенов на основе вероятностной модели. 

В Apache OpenNLP (как и во многих системах) токенизация представляет собой 

двухэтапный процесс: во-первых, определяются границы предложения, затем 

определяются токены внутри каждого предложения.  

В рамках данной работы было достигнуты следующие результаты: (1) произведен 

анализ предметной области и существующих программ для токенизации текста; 

(2) доработан алгоритм токенизации английского текста на основе исходного программного 

кода, представленного в интегрированном пакете Apache OpenNLP 6. Перспективой 
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дальнейших исследований является совершенствование алгоритма токенизации за счет 

применения других методов. 
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Створення інтегрованих пакетів для автоматизованого аналізу тексту є  актуальним 

завданням комп’ютерної лінгвістики. Метою нашого дослідження було створення 
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електронного категорійного словника назв осіб за ознакою спорідненості у складі 

інтегрованого пакету GATE, призначеного для опрацювання природної мови, з можливістю 

розширення бібліотеки словників для опрацювання україномовних текстів. 

На сучасному етапі розвитку комп’ютерних технологій створено низку інтегрованих 

пакетів, які містять програмне забезпечення для опрацювання природної мови, а саме:  

GATE 7, Apache UIMA 6, Apache OpenNLP 5, SharpNLP 17, NLTK 15, Spacy 18, 

Linguistics 10, NooJ 16, Stanford NLP 19, MinorThird 13, Grammatical Framework 9, 

Libschwa 10, Natural 14, LingPipe 11 та багато інших. Вибір інтегрованого пакету GATE в 

нашому дослідженні обумовлений тим, що він дозволяє інтегрувати категорійні словники 

для опрацювання україномовних текстів. Цей пакет містить компонент GATE Developer, 

який використовується для візуалізації структур опрацьованих даних. 

Проблемі семантичної класифікації термінів спорідненості також приділено значну увагу 

дослідників. Значна кількість праць висвітлює різні аспекти вивчення цієї лексико-

семантичної групи лексики. Так, Т. О. Агапкіна дослідила лексику спорідненості і її вторинні 

метафоричні значення, символіку і магію спорідненості в народній культурі слов'ян і їхніх 

сусідів (греків, євреїв), соціальні аспекти споріднених відношень (сім'я, усиновлення, 

духовна спорідненість, прокляття та ін.), ритуальні функції «персонажів» спорідненості 

(весільний обряд, застілля), мотиви спорідненості в народному календарі, у міфологічних 

уявленнях і фольклорних текстах різних жанрів (обрядова поезія, замовляння, наративи) 

1. А. А. Бурячок здійснив порівняльно-історичний аналіз назв спорідненості і свояцтва в 

українській мові з лінгвістичного й історико-етнографічного поглядів, використовуючи 

діалектний матеріал 2. Типологічному аналізу структури і семантики термінів спорідненості 

(1008 лексичних одиниць) присвячено дисертаційне дослідження Л. Б. Ніколаєвої 3. 

Терміни кровної спорідненості першого ступеня в українській і словацькій мовах дослідила 

І. М. Шпітько 4. 

У дослідженні використано матеріали електронної бази тлумачного словника, звідки 

було відібрано 211 реєстрових одиниць. Серед опрацьованих 211 лексем: загальні терміни 

становлять 11 реєстрових одиниць; назви кровних родичів по прямій лінії – 43; назви 

кровних родичів по бічній лінії – 64; назви духовного родичівства – 9; інші назви, що мають 

ознаки спорідненості – 84. 

Родичі кровні по прямій лінії поділяються залежно від покоління: 1) по прямій лінії у 

сусідніх поколіннях (16 назв), 2) по прямій лінії через покоління (6 назв), 3) по прямій лінії 

через два покоління (4 назви), 4) по прямій лінії через багато поколінь (13 назв).  

Родичі кровні по бічній лінії також поділяються залежно від покоління: 1) по бічній лінії в 

одному поколінні (23 назви), 2) по бічній лінії у сусідніх поколіннях (26 назв), 3) по бічній лінії 

через покоління (10 назв), 4) по бічній лінії через кілька поколінь (1 назва). 

Створений електронний категорійний словник було інтегровано до бібліотеки словників 

GATE, що дозволило виконати відповідне кодування україномовних текстів. Перспективою 

подальших досліджень буде створення електронних категорійних словників до інших 

важливих категорій, що сприятиме удосконаленню програмного забезпечення для 

опрацювання природної мови. 

Список використаної літератури: 

1. Агапкина Т. А. Категория родства в языке и культуре / Татьяна Алексеевна Агапкина 

; отв. ред. Светлана Михайловна Толстая. – М. : Индрик, 2009. – 312 с. 

2. Бурячок А. А. Назви спорідненості і свояцтва / Андрій Андрійович Бурячок. – К : вид-

во Академії наук української РСР, 1961. – 150 с. 



 

 

«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2017: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

  
 

51 

3. Ніколаєва Л. Б. Типологія термінів спорідненості : дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / 

Л. Б. Ніколаєва. – Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2005. – 247 с.  

4. Шпітько І. М. Терміни кровної спорідненості / Ірина Миколаївна Шпітько // Вісник 

Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. – 2012. – №12. – С. 252-258. 

5. Apache OpenNLP : інтегрований програмний пакет для опрацювання природної мови 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://nlpub.ru/Apache_OpenNLP. – Дата 

останнього звернення: 15.04.2017. 

6. Apache UIMA : інтегрований програмний пакет для опрацювання природної мови 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uima.apache.org/. – Дата останнього 

звернення: 15.04.2017. 

7. GATE  : інтегрований програмний пакет для опрацювання природної мови 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wjh.harvard.edu/~inquirer/. – Дата 

останнього звернення: 15.04.2017. 

8. General Inquirer [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.wjh.harvard.edu/~inquirer/. – Дата останнього звернення: 15.04.2017. 

9. Grammatical Framework : інтегрований програмний пакет для опрацювання природної 

мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.grammaticalframework.org/. – Дата 

останнього звернення: 15.04.2017. 

10. Libschwa : інтегрований програмний пакет для опрацювання природної мови 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://github.com/schwa-lab/libschwa. – Дата 

останнього звернення: 15.04.2017. 

11. LingPipe : інтегрований програмний пакет для опрацювання природної мови 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://alias-i.com/lingpipe/. – Дата останнього 

звернення: 15.04.2017. 

12. MeTA : інтегрований програмний пакет для опрацювання природної мови 

Електронний ресурс. – Режим доступу : https://meta-toolkit.org/. – Дата останнього 

звернення: 15.04.2017. 

13. MinorThird : інтегрований програмний пакет для опрацювання природної мови 

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://teamcohen.github.io/MinorThird/. – Дата 

останнього звернення: 15.04.2017. 

14. Natural : інтегрований програмний пакет для опрацювання природної мови 

Електронний ресурс. – Режим доступу : https://github.com/NaturalNode/natural. – Дата 

останнього звернення: 15.04.2017. 

15. NLTK :  інтегрований програмний пакет для опрацювання природної мови 

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.nltk.org/. – Дата останнього звернення: 

15.04.2017. 

16. NooJ:  інтегрований програмний пакет для опрацювання природної мови 

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.nooj4nlp.net/pages/nooj.html. – Дата 

останнього звернення: 15.04.2017. 

17. SharpNLP :  інтегрований програмний пакет для опрацювання природної мови 

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://sharpnlp.codeplex.com/. – Дата останнього 

звернення: 15.04.2017. 

18. Spacy : інтегрований програмний пакет для опрацювання природної мови 

– Режим доступу : https://spacy.io/. – Дата останнього звернення: 

15.04.2017. 



 

 

«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2017: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

  
 

52 

19. Stanford NLP : інтегрований програмний пакет для опрацювання природної мови 

Електронний ресурс. – Режим доступу : https://nlp.stanford.edu/software/index.shtml. – Дата 

останнього звернення: 15.04.2017. 

 

 

 

УДК 81’373.47 

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ПЛАГІАТУ, ТЕКСТОВИХ ПОВТОРІВ 

І ДУБЛІКАТІВ 

Марковська Олена Анатоліївна, 

студентка 

Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова 

 

Проблема існування плагіату є комплексною, оскільки її формує низка правових, 

соціальних і психологічних факторів у поєднанні з методологічною неграмотністю виконання 

наукового дослідження. На боротьбу з цим негативним явищем сучасності спрямовані 

зусилля фахівців різних галузей. Усвідомлення проблеми плагіату вимагає, по-перше, 

вироблення критеріїв щодо того, що слід вважати плагіатом, по-друге, розробити ефективні 

засоби боротьби з ним.  

Особливістю нашого підходу до розв’язання цієї проблеми є комплексне застосування 

алгоритмів для виконання таких завдань як: (1) зіставлення текстових даних, спроможних 

забезпечити розпізнавання плагіату, (2) виявлення повторів у документі, та (3) вилучення 

дублікатів текстових файлів. Це дозволить ефективно організувати робочий простір 

лінгвіста на персональному комп’ютері. Необхідність створення системи розпізнавання 

плагіату, текстових повторів і дублікатів пояснюється тим, що наявні програмні засоби: по-

перше, забезпечують виконання лише одного із зазначених завдань; по-друге, алгоритми 

їхньої роботи спираються на конкретні ресурси в мережі Інтернет, що мають визначений 

програмістом обсяг та не дозволяють долучити до перевірки базу текстів, що зберігається 

оффлайн. Подолати ці проблеми важливо, оскільки більшість неправомірних запозичень 

відбувається якраз в межах одного професійного колективу, або фаху. 

Спроби вирішити проблему плагіату висвітлювалися в працях таких дослідників: І. В. 

Аблов 1; К. Д. Звоннікова 2; А. А. Зубехін, М. В. Фадєєва 3; А. В. Нікітов, О. О. Орчаков, 

Ю. В. Чехович 4; І. В. Смирнов 8, Є. С. Чиркін 9 та інших. Аналіз цих праць показав, що 

на сучасному етапі використовують різні методи виявлення плагіату, зокрема такі, як 

комп'ютерна, лінгвістична і психологічна діагностика.  

Психологічна діагностика плагіату дозволила дослідникам стверджувати, що 

усвідомлений плагіат як психологічна маніпуляція є свідченням серйозного дефекту совісті 

й моралі особистості, тому у світі вже існує практика адміністративних та кримінальних 

покарань за такі дії. Наприклад, в університеті Бішопа (Bishop's University) 10 особливу 

увагу приділяють моральним аспектам плагіату та відносять його до порушень, які 

ображають викладачів, є нечесними по відношенню до однокурсників і руйнують процес 

університетської освіти в цілому. Виявлення плагіату в багатьох університетах світу може 

бути підставою для відрахування студента, або звільнення з посади викладача 10. 

Комп'ютерна діагностика матеріальних ознак плагіату здійснюється за допомогою низки 

програм, серед яких найвідомішими є «Advego Plagiatus» 5, «Антиплагіат ВАК України» 6 

та інші (загальна кількість проаналізованих програм – 42). Ці програми шукають у тексті 

матеріальні ознаки плагіату, а саме: (1) незвичайне форматування: різні відступи, 
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інтервали, перекошені таблиці, аномалії форматування можуть вказувати на поспішне 

копіювання і вставляння чужого тексту; (2) відсутність посилань або цитат: гарно 

написані великі розділи тексту без посилань, що, можливо, були взяті із монографій, 

підручників, дисертацій та інших популярних джерел знань; (3) змішані стилі тексту: якщо 

окремі пукти роботи вирізняються стилем мови, словниковим запасом чи наявністю 

граматичних і пунктуаційних помилок, то очевидно, що текст було скомпільовано з різних 

джерел; (4) порушення правил цитування: привласнення чужого тексту, шляхом зняття 

лапок; (5) невідповідність змісту тексту його темі: текст, або якась його частина не 

розвиває тему, або частини тексту не пов’язані змістом, що може свідчити про їхнє 

запозичення в останню хвилину; (6) ознаки застарілості тексту: наявні посилання на 

старі наукові джерела, що вже були перевидані, або відсутні посилання на джерела, що 

видавалися протягом останніх десяти років; (7) застарілі посилання на електронні 

ресурси: у списку використаних джерел не вказано дату останнього звернення до сайту та 

відсутня його активність; (8) наявність анахронізмів: застарілі терміни, слова або 

теоретичні положення, що не враховують сучасний стан дослідження наукової проблеми; 

(9) «фальшиві друзі перекладача»: неправильно перекладені ідіоми, дієприкметникові 

звороти, термінологічні сполучення та інші помилки, що є ознакою машинного або 

звичайного перекладу, що в обох випадках є доказом  привласнення іншомовного тексту; 

(10) порушення логіки посилань: посилання на неіснуючі пункти, чи елементи змісту роботи; 

посилання на неіснуючі графіки, діаграми, схеми; невідповідність прізвища автора 

цитованого тексту з тим, що зазначене за відповідним номером списку літератури; (11) 

помилки розпізнавання тексту: наявність «зайвих» дефісів у словах, наявність розривів 

рядків та інших недрукованих елементів, що спотворюють зовнішній вигляд тексту і 

вказують на запозичення, шляхом розпізнавання сканованого тексту або у випадку 

копіювання з Інтернету. 

Таким чином, було здійснено аналіз наявних програм автоматизованої перевірки 

оригінальності текстів та, з урахуванням їхніх переваг і недоліків, створено систему 

розпізнавання плагіату, текстових повторів і дублікатів. 

Подальшою перспективою наукових розвідок буде удосконалення алгоритму роботи 

програми за рахунок використання нових методів аналізу. 
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В сучасному контексті стрімкого розвитку науки і техніки, а також зростання кількості 

нових спеціалізацій, стає все більш актуальною проблема формування, зберігання та 

передачі професійних знань за допомогою термінологічних одиниць. Для її вивчення 

доцільно використовувати когнітивний підхід, який передбачає аналіз процесів засвоєння, 

накопичення та використання інформації як окремою особою, так і суспільством в цілому, і 

мовні структури відіграють при цьому вирішальну роль – мова розглядається як когнітивна 

діяльність, що базується на таких здібностях людини, як сприйняття і категоризація [1]. 

Когнітивний підхід до опису термінологій вимагає, щоб термінологічні одиниці були 

описані концептуально – як певні когнітивні структури або мережі. Виявлення системно-

структурної організації певної області знання, що знаходить вербальне відображення в її 

терміносистемі, можливо здійснити за допомогою методу побудови фрейму [1; 2]. 

Фрейм є предметом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених (А. Баранов, 

Д. Добровольський, Ю. Караулов, В. Маслова, Л. Івіна, Д. Руденко, М. Мінський, Ч. Філлмор 

та інші). Існує декілька підходів до визначення фрейму в когнітивній лінгвістиці, і в рамках 

даного дослідження робочою дефініцією прийнята наступна: фреймом називають певний 

комплекс знань про стереотипні ситуації і дії, вербалізований за допомогою мовних засобів 

[3]. При цьому значення термінів розглядаються як особливі структури, які спираються на 

реальні ситуації. 

Фреймовий метод набув особливої популярності через свою універсальність, адже 

фрейм розглядають як максимально узагальнену і, відповідно, універсальну систему 

репрезентації різноманітної інформації. 

Характерною ознакою фрейму як когнітивної моделі фрагмента дійсності є його 

структура. В ній прийнято виділяти «вершину», що задає тему фрейму, а також слоти, що 

конкретизують інформацію про тему, тобто містять певний тип інформації, релевантний для 
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описуваного об'єкта дійсності. У випадку із організацією терміносистеми у вигляді фрейму, 

його структура показуватиме ступінь диференціації даної галузі, а слоти – назви понять, 

найбільш істотних для неї [4; 5]. 

Енергетичний менеджмент є досить молодою галуззю: вона набула розповсюдження у 

зв'язку із загостренням проблеми енергетичних ресурсів тільки на початку ХХI століття. Цей 

факт обумовлює все ще існуючу потребу в розробці методичного забезпечення підготовки 

спеціалістів, яка, зокрема, здійснюватиметься у Національному університеті 

кораблебудування ім. адм. Макарова. Для успішної професійної реалізації фахівцям з 

енергозбереження необхідне знання специфічної англомовної термінології для здійснення 

подальшого пошуку та обробки матеріалів щодо всесвітньої практики енергетичного 

менеджменту з першоджерел. З метою задоволення таких навчальних потреб і було 

побудовано фрейм англомовної терміносистеми «Енергетичний менеджмент». 

З метою досягнення об’єктивності фрейму для його створення було використано 

значний обсяг англомовних навчальних та науково-дослідних робіт з питань енергетичного 

менеджменту: «Guide to Energy Management» (за ред. Б. Кейпхарта), «A Guide to Energy 

Management in Buildings» (Д. Харріс), «Energy Management and Conservation Handbook» 

(Ф. Крейт), «Energy Conservation Guidebook» (Д. Патрік), «Energy Management Handbook» 

(У. Тернер), «Energy Management Principles and Practice» (В. Вісма), «Encyclopedia of Energy 

Engineering and Technology». На основі узагальнення відібраних матеріалів було визначено 

такі субфрейми: «Energy Basics», «Energy Management Provision», «Energy Audit», 

«Measurement», «Energy Legislation», «Municipal System of Energy Management». Вони 

склали перший рівень структури фрейму і були надалі деталізовані слотами та підслотами, 

що представляють собою різні аспекти характеристики вузлових понять: етапи процедур, 

групи об’єктів та параметрів, тощо. Вони склали другий, третій та в деяких випадках – 

четвертий рівень структури фрейму. Нарешті, лексичне наповнення кінцевого рівня фрейму 

становлять термінологічні одиниці, відібрані із врахуванням потреб фахівців, які 

користуватимуться фреймом цієї терміносистеми. Загалом терміносистема містить близько 

400-430 термінів, але їх кількість може зрости за рахунок подальшої деталізації субфреймів. 

Її розгалужена структура проілюстрована на прикладі субфрейму «Energy Management 

Provision», представленого на рис. 1. 

Побудований фрейм ліг в основу посібника з англійської мови для спеціальності 

«Енергетичний менеджмент» і навчального термінологічного словника, визначивши їх 

тематичне наповнення та рубрикацію відподвідно. У кожному розділі посібника розміщені 

автентичні тексти, таблиці та діаграми з даними для аналізу, що супроводжуються 

системою вправ для розвитку мовних та мовленнєвих навичок, релевантних для цієї 

спеціальності. Втілені в електронному вигляді посібник та словник відповідатимуть 

функціональним вимогам мультимедійності, інтерактивності, можливостям включення 

гіпертексту та подальшого редагування. Перспективним середовищем для розробки такого 

прикладного продукту можна вважати комплекс інструментів Microsoft Visual Studio 2015. 
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Рис. 1. Субфрейм «Energy Management Provision» 
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Загальновідомо, що словниковий склад національної мови повинен відповідати 

актуальному характеру та темпу суспільного життя, саме тому у мові існують тенденції 

щодо економії комунікації, які торкаються всіх мовних підсистем. Наявність надзвичайно 

великої кількості скорочених лексичних одиниць різного роду є однією з характерних рис 

сучасних мов. І саме абревіаційні процеси відображають логіку, характерну для розвитку 

мови, яка прагне до простоти виразів та збереження інформаційної значущості для цілей 

комунікації. 

Актуальність дослідження полягає у з’ясуванні механізмів утворення абревіатур, що 

сприяє виявленню тенденцій формотворчих процесів у мові. Загалом ця проблема поки 

недостатньо висвітлена в лінгвістичній літературі і тому потребує подальшого вивчення та 

аналізу, оскільки в сучасному суспільстві відбуваються безперервні зміни, з’являються нові 

лексичні одиниці, які потрібно постійно вивчати та детально аналізувати.  

Мета дослідження полягає в в аналізі абревіації та скорочення,  які є специфічною 

особливістю мови віртуальної комунікації, як способу словотворення в сучасній англійській 

мові, дослідити та проаналізувати весь зібраний матеріал, а також скласти список найбільш 

поширених скорочень, що використовуються у віртуальному спілкуванні. 

Передусім важливо дати визначення поняттю абревіатура. Абревіатура (abbreviation, 

abbreviated words) – це скорочене написання слова чи групи слів. Абревіатура в 

словотворенні – іменник, який створений з усічених відрізків слів, а також з початкових 

звуків слів або з початкових букв їх назв, складноскорочене слово [4, с. 165].  

В лінгвістиці є велика кількість класифікацій абревіатур, побудованих на різних 

принципах: 1) принцип економії – пов’язаний із чинником утилітарності й спрямований на 

отримання економічної вигоди; 2) принцип емфази – викликаний потребою оновити форму, 

продиктований емоційно –психологічним чинником, щоб створити психологічно привабливе 

скорочення; 3) принцип евфемізаціі і табулювання – спричинений соціально – культурним 

або соціально – естетичним чинником, щоб створити етично прийнятне скорочення [2, с. 

98]. 

В процесі віртуального спілкування, з метою мовної та часової економії, існує тенденція 

скорочувати «довгі» слова, наприклад: – pics (pictures); – tmr (tomorrow); – pls або plz 

(please); – ppl (people) та інші. Скорочення – це спосіб словотвору, суть якого полягає у 

відсіканні частини основи, що або збігається зі словом, або становить собою 

словосполучення, об’єднане загальним смислом.  

Деякі лінгвісти розрізняють абревіацію і скорочення, деякі навпаки ототожнюють. У 

багатьох роботах термін абревіація вживають у двох значеннях: 1) явище, пов’язане зі 

скороченими записами мови – це графічна абревіація, а самі записи – графічні скорочення, 

графічні абревіатури або просто абревіатури; 2) процес, пов’язаний з утворенням нових 

лексем, спосіб словотвору, внаслідок якого виникають абревіатури різних видів, 

абревіатурні лексеми, лексичні скорочення, скорочені та складноскорочені слова. Складні 
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абревіатури (складноскорочені слова) утворюються дією абревіації та основоскладання і 

складаються з початкових букв або складів і основ або з поєднання їх з повними основами. 

Наприклад: Cnd (campaign for nuclear disarmament), Pa system (public address system), 

Interpol (international police), Hi – fi (high fidelity), Sci – fic (science fiction), V – day (victory day) 

[3, с. 23]. 

В свою чергу, складні абревіатури поділяються на два типи: 1) лексична абревіатура 

(формується за допомогою одночасного процесу скорочення та складання і відповідають 

складно-скороченим словам); 2) графічна абревіатура (символи, які використовуються 

замість слів та словосполучень в різних текстах: статтях, листах, рекламі). 

Серед причин та передумов виникнення і значного поширення абревіації на сучасному 

етапі розвитку суспільства, поряд з екстралінгвістичними факторами (науково – технічний 

прогрес, соціальні перетворення, розвиток міжнаціональних культурно – економічних 

зв'язків), є і закон «економії мовних засобів та мовленнєвих зусиль». Абревіація скорочує 

матеріальну оболонку комунікативних одиниць, збільшуючи швидкість надходження 

інформації від того, хто її передає до того, хто сприймає. Отже, причиною виникнення 

абревіацій є економія місця, часу та мовленнєвих зусиль спікера [2, с. 83]. 

Феномен створювання абревіатур не є новим, навпаки, він майже таке ж давнє явище 

як і письмо, тому що люди завжди намагалися використати економічні засоби у комунікації. 

Активні дослідження віртуальної комунікації ведуться порівняно недавно – з початку 90 

– х років, разом з тим, з кожним роком ці дослідження стають все інтенсивніше. Зростання 

інтересу представників різних гуманітарних дисциплін (філософів, соціологів, психологів, 

культурологів, лінгвістів) до даної проблематики пояснюється навіть не стільки 

безпрецедентною динамікою розвитку об'єкта досліджень, скільки тією основоположною 

роллю, яку відіграє комунікація в сучасному світі [3, с. 37]. 

Використання засобів комунікації призвело до розвитку комп'ютерно – опосередкованої 

(віртуальної) форми спілкування, яка швидко поширюється і закріплюється по всьому світу. 

Мова у віртуальній комунікації дуже швидко розвивається і змінюється щодня, оскільки в ній 

відсутні норми як такі і кожен користувач здатний вплинути на її розвиток шляхом 

використання нових слів і варіантів скорочень. В Інтернет – комунікації абревіація набула 

якісно нового характеру, вона стала служити для скорочення часто вживаних фраз, тим 

самим скорочуючи тривалість написання повідомлення. Саме надлишок інформації і 

забезпечує можливість скорочення окремих елементів у мовленнєвому потоці. У процесі 

абревіації такий надлишок не ліквідується, а лише зменшується його обсяг. 

Проте, за дослідженнями Кембриджського Університету існує парадокс: з одного боку, 

однією з причин появи абревіатур, які виникають під час комунікації в мережі Інтернет є 

економія часу, з іншого – часто розшифровка повідомлення займає досить багато часу. У 

підсумку, витрачається час як для "шифровки", так і для розуміння адресатом. 

Також віртуальна комунікація викликає неоднозначні коментарі і оцінки фахівців у галузі 

мови, які, визнаючи неминучість нових віянь, одночасно виражають певні побоювання з 

приводу стану нормативної мови. Очевидно, що абревіатури та скорочення впливають і 

змінюють стандартну мову, що, на думку лінгвістів, може призвести до зниження 

грамотності. 

Відповідно, у абревіатур є позитивні і негативні сторони. До плюсів можна віднести такі 

їх властивості: передача більшої кількості інформації за мінімальну кількість часу, 

можливість навчитися лаконічно і чітко формулювати свої думки. Серед негативних 

характеристик виділяються ускладнення в розумінні змісту і нехтування правилами 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
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граматики та орфографії. Проте прогресуюче поповнення фонду абревіатур стає істотним 

фактором, який заслуговує на вивчення, оцінку і пошук раціонального підходу [1, с. 65].  

Висновок. Роль абревіації в мовно – віртуальній комунікації є надзвичайно важливою, 

саме тому варто говорити про майбутнє цього способу словотворення. Основним 

завданням скорочень і абревіатур є економія мови і письмового тексту. Отже, широке 

використання, розповсюдження абревіатур і скорочень на сучасному етапі розвитку 

суспільства є причиною економії мовних засобів і мовних зусиль, що обумовлене потребами  

спілкування та забезпечує виконання однієї з найважливіших функцій мови - комунікативної. 
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Изучение русского языка студентами-иностранцами предполагает овладение 

грамматическими особенностями этого языка. Однако у студентов часто возникают 

трудности, обусловленные различиями между родным языком и русским. Отличия русского 

от языка, родного для студентов-иностранцев, проявляются в наличии таких 

грамматических категорий, которые отсутствуют в родном языке, в частности, категории 

рода у существительных и прилагательных, категории вида у глаголов и т.д.  

Кроме этого, специфика русского языка как языка синтетического строя заключается в 

самодостаточности его словоформ. А это предполагает умение правильно образовывать 

грамматические формы слов и определять грамматические значения слов для построения 

высказывания в соотвествии с нормами русского языка. Следует отметить и такие 

особенности формообразования русского языка, которые вызывают трудности у 

иностранцев: явления фузии (морфонологические изменения, вариантные средства 

формообразования, супплетивные формы). Названные особенности грамматической 

системы русского языка обусловливают необходимо иметь такое справочное пособие, 

которое позволит студенту, у которого формируются навыки активного владения языком, 

определять грамматические характеристики и правильное формобразование лексем.  

В активе современной русской лексикографии существуют различные виды 

грамматических словарей и словарей других типов, в которых подается грамматическая 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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информация о слове, но отсутствуют словари учебного типа для тех, кто изучает русский 

язык как иностранный.  

Толковые и нормативные словари содержат грамматическую характеристику слов, но 

эта характеристика неполная, поскольку полная грамматическая информация о слове не 

соотвествует типу этих словарей. 

Источником для полной грамматичекой информации о слове являются грамматические 

словари. Русская лексикография располагает двумя полными грамматическими словарями.  

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 этом 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 

особый учебный грамматический словарь.  

Методика составления словаря в значительной степени определяется его типом, 

поэтому предварительным этапом разработки учебного грамматического словаря является 

определение его лексикографических типологических характристик. 

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 с 

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. 

Следовательно, составляемый учебный словарь определяется такими 

типологическими характеристиками: 

 по объёму – краткий словарь, 

 по назначению – специальный учебный словарь (по возрастной предназначенности 

– для студентов), 

 по построению – алфавитный,  

 по объекту описания – лингвистический,  

 по количеству языков – одноязычный (русского языка), 

 по периоду описываемого материала – синхронный (современного языка), 

 по соответствию единиц языковому уровню – грамматический,  

 по единицам лексикографического описания – словарь слов,  
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 по соответствию литературным нормам – прескриптивный (нормативный). 

Исходя из назначения и объема, определяется состав лексики и ее описание. Мы 

выбираем слова из наиболее употребительной лексики. В учебный грамматический 

словарь для студентов-иностранцев вошли слова служебных и знаменательных частей 

речи, выбранные из 5000 единиц наиболее употребительной лексики. Такое количество 

лексики определеятся словарным запасом, который позволяет студенту-иностранцу 

общаться в бытовых и учебных коммуникативных ситуациях. Кроме этого были добавлены 

слова научной лексики, которые часто встречаются в учебной литературе. 

Поскольку грамматические характеристики слов соотвествуют их принадлежности к 

определенной части, словарные статьи распределены по частям речи, а внутри каждой 

частеречной группы расположены в алфавитном порядке. Такой порядок расположения 

материала делает поиск нужного слова достаточно простым. Однако, учитывая то, что 

студенты первого курса не совсем свободно могут определять частеречную 

принадлежности слова, все слова дополнительно подаются и в сквозном алфавитном 

порядке. 

Словарная статья составляемого грамматического словаря имеет следующую 

структуру: 

1. заголовочное слово; 

2. зона акцентологической характеристики; 

3. зона классификационных (несловоизменительных) морфологических категорий; 

4. зона словоизменительных морфологических категорий.  

Очевидно, что словарные статьи слов разных частей речи будут представлять собой 

определенные модификации этой структуры в зонах морфологических категорий (зоны 3, 

4), соответствующие морфологическим и формообразовательным особенностям части 

речи. 

В частности словарная статья имен существительныхимеет следующую структуру: 

1. заголовочное слово; 

2. зона акцентологической характеристики; 

3. зона классификационной (несловоизменительной) категории рода; 

4. зона словоизменительных категорий 

4.1    подзона категории числа; 

4. 2   подзона категории падежа. 

Зона категории рода существительных. В начале субстантивных категорий мы 

указываем род, потому что, во-первых, в определении рода у студентов возникают 

затруднения, поскольку в некоторых языках категория рода может отсутствовать вообще. 

Во-вторых, категория рода в большинстве случаев у существительных не имеет 

семантической мотивации и выступает как чисто грамматическое явление [6, с. 78]. В-

третьих, указываем род для того, чтобы можно было определить склонение 

существительного; зная склонение существительных, мы можем определить падежно-

числовые окончания, которые будут использоваться у этого существительного. 

Когда указываем род, параллельно с этим мы указываем, каким суффиксом 

выражается род, поскольку «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 

трудоемкий процесс: усваивая каждое существительное, нужно заучивать его род. А 

механическое запоминание дает плохие и непродолжительные результаты, поэтому мы 
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указываем суффикс, чтобы студенты привыкали тому, что ограниченное количество 

суффиксов стоит запомнить для определения рода любого существительного, у которого 

есть тот или иной суффикс. 

Подзона категории числа существительных. 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, к какому лексико-грамматическому разряду это существительное 

относится: к собственным или к нарицательным: конкретным, абстрактным, вещественным, 

собирательным.  явление действительности им обозначается. Мы даем комментарий тем 

случаям, когда формы числа могут различаться оттенками лексического значения, для того 

чтобы студент не механически образовывал форму множественную от единственного, но и 

для того чтобы он понимал, соответствует ли форма, которую он образовал как форму 

множественного числа, нормам современного употребления числовых форм или нет. 

Подзона категории падежа существительных. После подзоны категории числа 

указывается номер склонения, который в свою очередь отсылает студента к таблице 

«Склонение существительных», приведенной в приложении к словарю. В статье 

приводятся полностью или частично падежные формы, если при их образовании 

происходят морфемные, морфонологические или акцентологические изменения: 

супплетивное образование форм, наращение или усечение формообразующих основ, 

фонетические чередования, перемещение ударения.  

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) 

Итак, мы создаем учебный грамматический словарь, который в отличие от 

академических, обеспечивает быстроту и легкость наведения справок о граммтических 

свойствах слов, которые включены данный словарь. Особенностью учебного 

грамматического словаря является обучающая функция, которая представлена 

грамматическими характеристиками и основными грамматическими правилами 

употребления слова. 

Перспективы дальнейшей работы определяются тем, что создаваемый нами 

грамматический словарь может стать основой для комплексного учебного словаря 

лесического минимума иностранного студента-филолога. В таком комплексном словаре, 

кроме грамматической характеристики каждая лексема должна будет получить толкование 

лексического значения, описание синонимических, антонимических, омонимических, 

паронимических связей, представление идиом, в составе которых обнаруживается 

словоформа описываемой лексемы. 

Список использованных источников: 
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Переклад фразеологічних одиниць – є чи не найскладнішим завданням для кожного 

перекладача. Це можна пояснити тим, що кожний фразеологізм – це зазвичай яскравий, 

емоційно насичений зворот, який є характерним тільки для певної мови, відображає 

національний характер. Під час перекладу необхідно звертати увагу на особливості 

контексту, багатозначність та стилістичні ознаки сталих виразів. 

Метою дослідження є аналіз прислів’їв та приказок, які найбільш часто 

використовуються в англійській мові, а також дослідження основних труднощів перекладу 

прислів’їв і приказок та способи їх усунення. 

Актуальність та новизна теми полягає в тому, що англійська мова, як і мови всіх 

інших народів, багата на фразеологізми, а саме прислів’я та приказки, сталі вирази, мовні 

звороти. Фразеологічна система – це невід’ємна частина будь-якої мови, її необхідно вміти 

грамотно перекладати для того, щоб зміст вислову був зрозумілим. Ось чому вивчення 

системи фразеології в цілому та окремої фразеологічної групи, прислів’їв та приказок, є 

актуальним. 

Прислів’я і приказки – це частина культури народу, тому перекладати те, що виникло в 

певній мові, під впливом певних подій, завжди складно. 

Наприклад, англійське прислів’я: 

Don’t quarrel with your bread and butter. – Оригінал в англійській мові. 

Якщо дослівно його перекласти, то вийде: 

Не сварися зі своїм хлібом та маслом. – Дослівний переклад українською мовою. 

Для англійців зміст цього прислів’я є зрозумілим, а для українців дослівний переклад є 

чимось новим, недотепним, навіть комічним. Для того, щоб українець зрозумів те, що каже 

англійське прислів’я, необхідно знайти український еквівалент: 

Не плюй в криницю – прийдеться води напитися. – Опрацьований варіант 

перекладу українською мовою цього прислів’я. 

Це українське прислів’я, але якщо знову перекласти його англійською, то будемо мати: 

Don’t spit in the well because you wіll have to drink from it. 
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Якщо порівняти прислів’я в формі оригіналу з прислів’ям, що отримане методом 

перекладу з української мови, то можна зробити висновок, що дослівний переклад 

фразеологічних одиниць не завжди є доречним. 

Також деякі дослідники (В. С. Виноградов [1], О. В. Кунін [2], М. М. Шанський [3].) 

доводять, що навіть якщо форми українського та англійського прислів’я співпадають, їх 

зміст може відрізнятися. Наприклад, to lead by the nose можна помилково перекласти як 

«водити за ніс, тобто хитрувати, обдурювати когось». Але це прислів’я необхідно 

перекласти як підкорюватися, слухати когось. 

Англійські фразеологізми можуть мати різні значення залежно від того, де їх 

використовувати. 

Наприклад, вислів to take the floor у суспільно-політичному житті означає – «виступити 

на зборах», а в побуті – «піти потанцювати». 

Таким чином, можна виділити наступні проблеми, які можуть виникнути під час 

перекладу: 

- схожість фразеологізмів та незалежних сполучень 

Приклад: To have rats in the attic 

Не всі дома. 

- асоціативна схожість фразеологізмів 

Приклад: To throw dust in the eyes. 

Обдурювати. 

- неоднаковість стильового та стилістичного значення 

Приклад: to take the floor. 

а) виступити на зборах. 

б) піти потанцювати. 

Для того, щоб грамотно перекласти фразеологічні одиниці, а саме прислів’я та 

приказки, необхідно користуватися основними способами перекладу образної фразеології. 

Правила перекладу англійських прислів’їв та приказок на українську мову. 

Більшість дослідників (В. С. Виноградов [1], О. В. Кунін [2]) виділяють чотири основних 

способи перекладу фразеологічних одиниць: 

- метод фразеологічного еквіваленту. 

- метод фразеологічного аналога. 

- дослівний переклад фразеологізмів (калькування). 

- описовий переклад фразеологізмів. 

Окрім цих способів перекладу, є ще інші: 

- метод часткового еквіваленту. 

- метод часткового лексичного еквіваленту. 

- метод часткового граматичного еквіваленту. 

- обертональний переклад. 

- антонімічний переклад. 

- комбінований переклад. 

Отже, дослідження основних труднощів перекладу прислів’їв і приказок дали змогу 

зрозуміти, що в українській мові можна знайти еквіваленти до англійських прислів’їв та 

приказок. Кожний перекладач повинен спочатку проаналізувати фразеологізми з точки зору 

змісту та історії виникнення, а вже потім використовувати певний метод перекладу, аби 

передати в тексті вислів так, щоб читачам було зрозуміло. 

Список використаної літератури: 
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Нинішній світ все більше прагне міжкультурної комунікації. Одними із сучасних 

провідників з однієї культури до іншої слугує кіноіндустрія. Кіно як мистецтво існує понад сто 

років і не зважаючи на свій вік, встигло стати потужним засобом масової комунікації. Разом 

з появою кіноіндустрії постала мета розповсюдження фільмів, їхньої адаптації та 

позитивного сприйняття іншими країнами та народами. 

Сьогодні кіноіндустрія рухається як ніколи швидко, та проблема перекладу назв 

кінофільмів залишається актуальною, адже перекладаючи назви фільмів і серіалів з 

англійської на українську, перекладачі досить часто ставлять акцент не на прямому 

перекладі назви, а на її сприйнятті глядачами або на власному суб’єктивному сприйнятті. 

Такі підходи до перекладу назв потребують вивчення, дослідження та аналізу. 

Як зауважив Д.М. Бузаджи, – «…назва – це не просто 20-30 знаків з пробілами, за які 

все одно заплатять копійки. Це ще й обличчя, ім'я фільму, під яким він – якщо того 

заслужить – увійде в національну, а то й світову культуру» [2, с.64 ].  

І з цим висловленням можна погодитися, тому що назви кінофільмів справді мають 

потужний вплив на популярність та прийняття їх публікою. Психологи запевняють, що 

гортаючи сторінки журналів, газет, інтернет-сайтів, близько вісімдесяти відсотків читачів 

звертають увагу на заголовки, які закладають певні уявлення про фільм, встановлюючи до 

нього відношення читача. Тому назва може як привернути увагу, так і взагалі зіпсувати 

враження про фільм.   

Громова З.В. [3]  та Бузаджи Д.М. [2]  запропонували найбільш узагальнені та вживані 

класифікації помилок, до яких вдаються перекладачі назв фільмів та серіалів. Проте 

порівнюючи їхні класифікації, можна помітити як розбіжності, так і схожості у виокремленні 

ключових помилок при перекладі назв кінофільмів, мультфільмів або серіалів, і все ж, усі 

зазначені види помилок заслуговують на увагу перекладачів.  

На основі саме цих класифікацій, пропонуємо власну розширену, узагальнену та 

вдосконалену класифікацію помилок, до яких вдаються перекладачі назв фільмів та 

серіалів. 
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Щоб глядач мав змогу розуміти зміст фільму, його жанр, виходячи із заголовку 

кінопродукту, перекладачі вдаються до різних стратегій перекладу назв серіалів та 

кінофільмів. 

І. Мілевич надала перелік стратегій перекладу назв кінофільмів, які на даний момент є 

найбільш узагальненими та використовуваними:  

1) перша стратегія – стратегія прямого перекладу назв кінофільмів та серіалів.  

Здебільшого такій стратегії піддаються ті назви фільмів, у яких відсутні неперекладні 

культурно-специфічні компоненти (екзотизми і т.п.) і відсутній конфлікт форми і змісту.  

2) Друга стратегія – трансформація назви [6, С. 67-71]. 

Комісаров В.Н. поділив лексико-семантичні трансформації на наступні типи: 

1) конкретизація. 

2) Генералізація. 

3) Смисловий розвиток. 

4) Антонімічний переклад. 
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5) Додавання слів під час перекладу для пояснення. 

6) Пропуск слів під час перекладу.  

7) Компенсація [4]. 

3) Третьою і останньою стратегію перекладу заголовків кінопродукції є заміна назви 

фільму [6, С. 67-71]. 

Проте на вибір певної стратегії перекладу назв та заголовків впливає ряд причин. 

Л.К. Латишев у своїй праці «Технологія перекладу» пише, що існують два детермінанта 

перекладацьких дій: вихідний текст і лінгвоетнічний бар'єр. Таким чином, до причин, 

обумовленим вихідним текстом, можна віднести високу домінантну щільність назв фільмів, 

оскільки на невеликий відрізок тексту доводиться кілька різнопланових функціональних 

домінант змісту, при цьому можливість еквівалентного перекладу стає мінімальною [5, С. 

103-104].  

Бальжинімаєва Є.Ж. виділяє культурологічний аспект як одну з причин, що впливає на 

вибір стратегії при перекладі назв та заголовків фільмів і серіалів. Вона зазначає, що такий 

аспект проявляється тоді, коли при перекладі береться до уваги жанрова адаптація 

заголовків фільмів [1].  

Мілевіч І. виділяє політичні погляди як причину, що може вплинути на переклад назв 

кінофільмів та серіалів. У приклад вона ставить заголовок фільму «Some Like It Hot», що 

вийшов у 1959 році і в умовах жорсткої цензури за часів Радянського Союзу отримав 

переклад «У джазі тільки дівчата». Таке явище І. Мілевич називає евфемізуючим 

перекладом [6, С. 65].  

При перекладі назв кінофільмів перекладачі мають уважно обрати потрібну стратегію та 

трансформацію. Також важливо спиратися не лише на теоретичний бік обраної стратегії, 

але й на сюжетну лінію, реалії, жанр фільму. Назва  повинна визначати певну контрольну 

точку всього, що трапляється на екрані. 
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В останні десятиріччя сучасний світ окрім процесів глобалізації, інтеграції 

характеризується зворотною тенденцією, що пов’язана з актуалізацією ідентичності країн і 

народів, пробудженням їхнього національного життя, зростанням націоналістичних 

прагнень. Відродження національної самосвідомості, посилення ролі основних 

етноконсолідуючих ознак в умовах швидкоплинної реальності, виступають як одні з 

пріоритетних факторів збереження, розвитку націй та їхньої національної ідентичності [2]. 

Фоменко О.В. дуже добре описує мовне відображення американської національної 

ідентичності в своїй статті. Національна ідентичність – це результат когнітивно-емоційного 

процесу усвідомлення себе представником етносу, певний ступінь ототожнення себе з ним і 

відмежування від інших етносів; усвідомлення своєї тотожності з однією етнічною 

спільнотою і відмежування від іншої. 

У статті охарактеризовано топоніми як факти мови, які закріплені територіально, що є 

джерелом історії народу, його мови. Також описані поняття національної ідентичності та 

коду культури, як і чому ці поняття пов’язані з американськими топонімами.  

Мета роботи полягає у з’ясуванні основних особливостей використання топонімів як 

носіїв культурно-історичної інформації. 

Актуальність роботи зумовлена зверненням лінгвістики до дослідження відображення 

культурно-історичних цінностей саме в топонімах, як засобі збереження і відображення 

особливостей мовної свідомості та етносу.  

Топоніми – це факти мови, які закріплені територіально і є джерелом вивчення історії 

народу, його мови. Вони зберігають невживані у живому мовленні слова, форми і навіть 

звуки, вивчення яких дає можливість зрозуміти розвиток мови. [4] Історії відомі факти, коли 

вимерлі народи залишили слід лише в географічних назвах (кельтські, грецькі і римські 

назви в Європі, Азії і Африці). 

Фоменко О.В. дуже добре описує мовне відображення американської національної 

ідентичності в своїй статті. Національна ідентичність – це “результат когнітивно-емоційного 

процесу усвідомлення себе представником етносу, певний ступінь ототожнення себе з ним і 

відмежування від інших етносів” ; усвідомлення своєї тотожності з однією етнічною 

спільнотою і відмежування від іншої. Складовими американської національної ідентичності 

є ідентичності американських міст і штатів, які, зокрема, відображені в їхніх прізвиськах. 

Термін “прізвисько” визначається як “доповнення до імен або замісники імен” , як 

“додаткове ім’я, дане людині оточуючими у відповідності з її характерною рисою, 

обставинами, що супроводжують її життя або за іншими аналогіями” . Прізвиська можуть 

мати не лише люди, а й міста та регіони. Приміром, своєрідністю американської топоніміки є 

широке використання як офіційних, так і неофіційних прізвиськ штатів і міст у побуті, пресі, в 

художній літературі. Кожний американський штат має декілька прізвиськ, одне з яких (як 

правило рекламного характеру) наводиться разом зі слоганом штату, його прапором, 

піснею, птахом, твариною і рослиною у довідникових виданнях, розміщується на номерних 

знаках автомобілів.  

Здатність людини здійснювати категоризацію предметів і явищ дійсності, співвідносити 

явища різних областей, а також виокремлювати їхні спільні властивості, знаходиться в 

основі системи кодів, що існують у кожній культурі, та які значною мірою відображають і 

визначають особливості мовної свідомості й мовної картини світу представників цієї 

культури. Код культури – це макросистема характеристик об’єктів картини світу, об’єднаних 

спільною категоріальною властивістю; це певна понятійна сітка, використання якої дозволяє 

носієві мови категоризувати, структурувати й оцінювати навколишній і власний світи це 
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таксономія елементів картини світу, у якій об’єднані природні та створені руками людини 

об’єкти (біофакти й артефакти), об’єкти зовнішнього й внутрішнього світів. Різні фрагменти, 

персонажі, об’єкти світу можуть слугувати основою окремих кодів, серед яких різні 

дослідники виокремлюють наступні: природно-ландшафтний, архітектурно-

домооблаштувальний, речовий, зооморфний, соматичний та ін. , астральний, вегетативний, 

зооморфний, антропоморфний, гастрономічний, одористичний, кольоровий, музичний та ін.. 

Кодам культури притаманний ізоморфізм: у кожній культурі присутні всі перераховані коди, 

однак не всі елементи кодів є ізофункціональними. Пошук специфічних елементів, що 

утворюють конкретний код культури, дозволяє вказати на особливість культури, 

відображену в мисленні того чи того народу [5]. 

Висновки  

Сполучені Штати Америки мають одну з найбільших територій у світі, на теренах якої 

представлені майже всі кліматичні зони – від арктичного клімату на півночі Аляски до 

тропічного на півдні Флориди та Гавайїв; це країна з багатими запасами різноманітних 

природних копалин, з щедрою флорою і фауною. Унікальні природно-кліматичні умови, 

особливості рельєфу, багатство флори і фауни не могли не вплинути на американський 

менталітет, самосприйняття себе як нації. Використання у прізвиськах просторового коду 

культури очевидно пов’язане з важливістю місця проживання у формуванні самосприйняття 

етносом. Визначення людьми свого місця “належності” у просторі значною мірою впливає 

на формування національних рис характеру, національної ідентичності, визначає образ 

життя представників етносу, впливає на їхні звички та уподобання. Такий широкий вплив 

знаходить своє відображення в топонімах також. Культурно-історичні цінності, що закладені 

в топонімах, є дуже актуальними та важливими для вивчення, тому що несуть в собі основу 

життя етносу в цілому. 
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Прикладная лингвистика - это особая область языкознания, которая помимо всего 

прочего способна предложить исследователям достаточно надёжный способ определения 

авторства текста. Нам представляется, что наиболее интересным может быть 

использование методик, связанных с определением принадлежности текста именно 

художественного произведения к тому или другому писателю [1;2;3]. 

В мире художественной литературы достаточно много мистификаций и тайн, 

связанных с определением авторства текста. Достаточно вспомнить, хотя бы, историю 

присуждения Нобелевской премии в области литературы и загадку, может быть даже 

тайну, которые связаны с проблемой авторства текстов произведений М. Шолохова! 

Вопросы конъюнктуры и даже вопросы "чистой" политики послужили толчком к 

возникновению разногласий среди и литературных критиков, и самых читателей 

относительно плагиата. Удивительным образом в спор об авторстве М. Шолохова 

вмешались специалисты в области методов лингвистического анализа, достижений 

психологии, психолингвистики, социологии и даже теории коммуникации и логики! Причина 

конфликта - несоответствия содержания романа "Тихий Дон" и молодой возраст писателя 

М. Шолохова (21 год!), плюс ко всему и наличие многих хронологических противоречий и 

даже стилистические погрешности.  

И хотя компьютерный анализ текстов произведений М. Шолохова подтвердил, что 

авторство данного писателя имеет гораздо больше оснований, чем вариант с плагиатом, 

споры вокруг авторства не исчезли полностью. 

Как заманчиво иметь в руках специалиста-исследователя, некий инструмент, 

способный дать чёткий ответ на вопрос: кто подлинный автор текста? Конечно, большие 

успехи в этой области имеет такое направление, как "экспертиза авторства текста" или 

"автороведческая экспертиза", но и современная прикладная лингвистика весьма удачно 

оперирует современными способами обработки информации с применением и 

лингвистических, и математических методов использования [4;5;6]. 

Так, разработана компьютерная система для идентификации автора текста (текстов) 

художественных произведений с использованием корпуса Brown интерфейса NLTK  Python 

[7;8;9]. Осуществляется определение и сравнение жанров произведений, определяются 

стоп-слова и производится стеминг оставшихся слов. Далее происходит распределение 

новых слов по совпадениям. Сама идентификация авторства осуществляется с помощью 

сравнения центрального массива частотного распределения новых слов. Следует отметить 

значительные возможности NLTK и корпуса Brown по анализу разноязычных текстов, 

например стеминг и стоп-слова. Вот короткий пример части листинга: 

 from nltk.corpus import brown 

stop_words= nltk.corpus.stopwords.words('english') 

from nltk.stem import SnowballStemmer 

stem='english'  

Среди перечисленных языков: датский, немецкий, английский, финский, французский, 

венгерский, итальянский, норвежский, португальский, румынский, русский, испанский, 

шведский.  

Данная методика позволяет проводить сравнение файлов трёх различных 

произведений, например, два - одного автора, а третий - другого автора. Это связано с 

желанием наиболее достоверно провести анализ. 

Список використаної літератури: 
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Підготовка майбутнього прикладного лінгвіста передбачає не тільки досконале 

володіння комп'ютером для текстового аналізу, але і знання в області традиційних підходів 

до такого аналізу, наприклад, під час роботи з текстом художнього твору. Саме тому в 

навчальні плани спеціальності «Прикладна лінгвістика» вводяться літературознавчі, 

лінгвістичні, лінгвостилістичні, екстралінгвістичні та інші ресурси. На самому першому етапі 

вивчення аналізованого тексту викладач застерігає студентів від небезпеки орієнтуватися 

лише на один напрямок, наприклад, літературознавчий аналіз. Адже відомо, що саме цей 

аналіз тексту художнього твору може обмежитися виключно ідеєю художніх особливостей. 
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Для вирішення завдання максимальної «достовірності» аналізу тексту художнього 

твору на кафедрі прикладної лінгвістики та методики викладання іноземних мов 

університету імені Альфреда Нобеля розроблено алгоритм процесу традиційної підготовки 

до подальшого комп’ютерного аналізу [1; 4; 6; 7]. 

По-перше, студенту пропонується зібрати матеріал про обраного письменника з 

установкою на чітке уявлення про нього як автора – «біографічний аналіз». Майбутні 

прикладні лінгвісти отримують початкову інформацію про «теорії автора», при цьому 

співвідношення «автора біографічного» і «автора-суб'єкта свідомості» в принципі таке ж, як 

взаємодії та співвідношення життєвого матеріалу і аналізованого художнього твору. 

Студентам пропонується розглянути поняття «об'єкта мовлення» і «суб'єкта мовлення» з 

подальшим зіставленням індивідуального та узагальнюючого рівня свідомості. 

Після цього ті, хто навчаються, складають свої власні плани аналізу тексту художнього 

твору, до яких мають увійти такі завдання: 

- визначення жанрового різновиду твору (повість, оповідання, роман, казка, фентезі); 

- визначення теми твору і специфічного різновиду тексту (опис, розповідь, міркування 

тощо); 

- виявлення композиційних особливостей тексту та його сюжетної лінії (включаючи 

зачин, кульмінацію, розв'язку і т.д. з урахуванням принципу: Що? Де? Коли?); 

- виявлення на основі аналізу тексту «системи образів» [2; 3]. 

На цьому етапі аналізу тексту художнього твору розглядається поняття «словесного 

образу». Різні форми вираження авторської свідомості реалізуються через взаємодію слова 

і образу, втіленням якого як раз і є «словесний образ». Приєднуючись до думки багатьох 

фахівців [2; 3; 5], будемо виділяти 2 основних типи словесних образів: словесний образ 

персонажів і словесний образ автора. 

Проведення подальшого аналізу тексту художнього твору було б неможливим у відриві 

від розгляду таких ознак тексту: 

- завершеність або незавершеність сюжетних ліній; 

- роль заголовка з точки зору присутності основної теми і ідеї і т. п. [3; 5] 

Повноцінність аналізу тексту художнього твору змикається з проблемою оцінки 

лексичного багатства цього тексту (а, можливо, сукупності текстів). 

Тому слід зауважити, що з самого початку підготовки майбутнього прикладного лінгвіста 

студент починає збирати свій власний термінологічний словник, що буде повністю 

відповідати вимогам до навчальних словників, і який, крім усього іншого, організований за 

тематичним принципом та включає терміни, які відображають проблематику сучасних 

текстів з комп'ютерної лінгвістики і відповідають планам спеціальності «Прикладна 

лінгвістика». Окремий розділ в індивідуальному студентському термінологічному словнику 

займає перелік різновидів вживання мови: розмовна лексика (професіоналізми, 

експресивна лексика, просторіччя тощо) і літературна лексика (приклади наукового стилю, 

офіційно-ділової мови, публіцистичної книжної мови). Надалі студент зможе визначити 

приналежність терміна до того чи іншого напрямку комп'ютерної лінгвістики: корпусної 

лінгвістики та лінгвістики тексту, граматики побудови дерев, системи природно-мовної 

взаємодії і т.п. 

Для текстового аналізу майбутній прикладний лінгвіст також має володіти ще й 

широкими знаннями з таких дисциплін як: фонетика, яка дає розуміння способів освіти і 

акустичних властивостей звуків мови людини; морфологія, що вивчає слово з точки зору 

побудови і приналежності до граматичних категорій; лексикологія, що забезпечує розуміння 
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словникового складу мови; семантика, що передбачає усвідомлення змістовної сторони 

мовних одиниць; граматика, яка передбачає вивчення функціонування слів. 

Лише на всій цій основі можливий перехід до використання комп’ютерних технологій у 

текстовому аналізі.  

При цьому лише такі технології максимально наближають нас до вирішення завдання 

повноцінного та вичерпного аналізу тексту художнього твору. Саме тому аналіз тексту 

художнього твору вийшов за рамки суто традиційного лінгвістичного розуміння, яке все ж 

таки залишається його першим і дуже важливим етапом [6; 7]. 
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Распознавание эмоциональной тональности текстов является одной из самых 

актуальных задач компьютерной лингвистики решение которой предусматривает 

разработку программного обеспечения для автоматического выделения из текстов 

эмоционально окрашенной лексики или эмоциональной оценки автора. В существовании 

программ оценивания тональности текста заинтересованы сегодня коммерческие, 

политические и социальные структуры общества. Сведения, полученные в ходе анализа 

тональности текста, могут быть использованы для повышения качества продукта, 

определения целевой аудитории, а также для определения главных достоинств и 

недостатков конкурентов. Для решения этой задачи используются два основных метода: 1) 

морфологический анализ для выделения сущностей, которые подлежат оцениванию, и 2) 

анализ эмоциональной окраски выражений, относящихся к этой сущности. 

Анализ научной литературы позволяет утверждать, что, сентимент-анализ сегодня 

является (1) неотъемлемой частью систем искусственного интеллекта; (2) используется в 

специальных автоматизированных программах анализа сообщений и (3) в приложениях, в 
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которых человеко-машинное взаимодействие происходит при помощи естественного языка. 

Об этом свидетельствуют работы таких ученых: Ю. В. Алексеенко, Т. Г. Авдеева 1; 

В. А. Васенин, В. А. Роганов, М. Д.  Дзабраев 3; Д. А. Горбушин, Д. В. Гринченков, 

В. А. Мохов, Ф. Х. Нгуен 4, 5; В. А. Марусова 6; И. Л. Меньшиков, А. Г. Кудрявцев 7. 

Целью нашего исследования является разработка алгоритма для решения следующих 

задач: 1) обрабатывать текстовые файлы; 2) анализировать эмоциональную окраску 

текста; 3) сообщать пользователю результат определения тональности (позитивная или 

негативная) с точностью 70% и выше. 

Для решения задач анализа эмоциональной окраски текста используются несколько 

основных методов. Например, Twitter Sentiment позволяет анализировать информацию о 

продукте, который упоминают пользователи, при помощи данных из веб сервиса Twitter. 

Пользователю Twitter Sentiment достаточно ввести слово, и программа проанализирует все 

последние 100 записей об этом слове и строит график соотношения положительных и 

негативных отзывов. Twitter Sentiment использует метод машинного обучения и также 

имеет API 11. Програмный сервис I-Teco позволяет определять эмоциональную окраску 

текста, введенного пользователем. В нем используются метрики и специальные словари 

эмоционально окрашенной лексики 8. Sentiment Analysis with Python NLTK  имеет веб-

интерфейс [9], где реализуется метод машинного обучения с применением наивного 

байесового классификатора. 

В нашей работе создание программного продукта для анализа тональности 

происходило в несколько этапов: 

1) Импорт документа в формате .doc, .docx, .pdf, .odt в текстовый формат с 

удалением ненужной информации (изображений, разметки, гиперссылок и т. д.) 

2) Создание текстового классификатора. 

3) Стемминг (выделение основ слов). 

4) Создание матрицы документов. 

5) Анализ текста на основе алгоритма логит-регрессии. 

Для предсказания вероятности некоторого события по значениям множества признаков 

в данной работе был использован метод логит-регрессии (логистической регрессии). Этот 

метод является статистической моделью, где используется так называемая зависимая 

переменная, принимающая два значения: 0 (текст окрашен негативно) или 1 (текст окрашен 

позитивно). 

Материалом исследования являлось содержимое веб-страницы сайта новостей 

Преступности.Нет. Чтобы получить сведения с этого сайта, потребовалось использовать 

библиотеку HtmlAgilityPack, которая написана на языке программирования C# и позволяет 

анализировать и генерировать HTML-файлы [2]. Все, полученные из сайта тексты, 

подвергались предобработке: исключались англоязычные и русскоязычные «стоп‑слова» 

(частицы, предлоги, местоимения); удалялись слова длиной менее трех символов. Для 

процедуры стемминга использовался стеммер Портера, который не использует словарей в 

алгоритме работы 10. 

Таким образом, в рамках данной работы было достигнуты следующие результаты: (1) 

произведен анализ предметной области и существующих программ для анализа 

тональности текста; (2) реализован программный продукт для создания базы размеченных 

текстов; (3)  реализован алгоритм определения тональности текста на основе 

логистической регрессии; (4) реализован алгоритм стемминга; (5) создана программа для 

анализа тональности текста с высокой точностью. 
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Исследование показало, что разработанная и уже апробированная программа 

автоматизированного анализа тональности текста может быть источником надежного 

эмпирического материала и перспективной базой для дальнейших филологических 

исследований. Перспективой дальнейших исследований является совершенствование 

апробированных методов анализа за счет использования специализированных словарей 

эмоциональной лексики, а также за счет применения других методов машинного обучения. 
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Актуальність проблеми гендерних досліджень у сучасній англійській мові визначається 

тим фактом, що саме родові маркери є прикладом тих мінімальних концептуальних 

одиниць, які співвідносяться з когнітивною реальністю й у такий спосіб сприяють 

структурації знань про світ. У теорії та практиці сучасних вітчизняних лінгвістичних розвідок 

найбільш показовими є дослідження, спрямовані на вивчення гендерних характеристик 

англійських художніх текстів та публіцистичного дискурсу. Мoвoзнaвcтвo як caмocтiйнa 

диcциплiнa, якa cфopмувaлa cвiй oб’єкт, метoд i мicце в cиcтемi нaук, пoчaлa aктивнo 

poзвивaтиcя у XIX cтoлiттi. Пpи тoму пpoблеми cфеpи внутpiшнiх зaкoнoмipнocтей мoви не 

були пpедметoм cпецiaльнoгo aнaлiзу, нocили пpиклaдний хapaктеp, пеpевaжнo у 

взaємoзв’язку з iншими лoгiчними дocлiдженнями. Це невипaдкoвo, тoму щo cемaнтичний 

бiк cлoвa, ocoбливocтi кoнoтaцiй, знaкoм яких є cлoвo, пoвнicтю лежaть пoзa межaми 

дocлiдження cфеpи мoви. A тaкi кaтегopiї, як буття, миcлення й мoви уcвiдoмлюютьcя в їх 

єднocтi i мaйже зливaютьcя oдне з oдним. Пoняття ґендеp є oднiєю з бaзoвих хapaктеpиcтик 

ocoбиcтocтi, якa oбумoвлює пcихoлoгiчний i coцiaльний poзвитoк людини. У cвoю чеpгу, 

вoнo вивчaєтьcя як бaгaтoкoмпoнентнa cтpуктуpa в єднocтi тaких cклaдoвих як: бioлoгiчнa 

cтaть, ґендеpнi cтеpеoтипи, ґендеpнi нopми i ґендеpнa iдентичнicть. 

Ґендеpнi дocлiдження в мoвoзнaвcтвi oхoплюють знaчнo шиpше кoлo питaнь, 

poзглядaючи кoнcтpуювaння чoлoвiчoї тa жiнoчoї iдентичнocтi як oдин з пapaметpiв 

ocoбиcтocтi в кoмунiкaтивнiй cитуaцiї тoбтo в межaх пpaгмaтики. У цьoму випaдку ґендеp 

poзумiєтьcя як кoнвенцioнaльнa cутнicть, в чoму i пoлягaє йoгo гoлoвнa вiдмiннicть вiд cтaтi 

як бioлoгiчнoї кaтегopiї. Ґендеpний cтеpеoтип вивчaєтьcя в тpьoх йoгo piзнoвидaх: 

cтеpеoтипи мacкулiннocтi / фемiнiннocтi; cтеpеoтипи, щo вiдoбpaжaють poзпoдiл ciмейних i 

пpoфеciйних poлей; cтеpеoтипи, щo cтocуютьcя cпецифiки змicту пpaцi. Дифеpенцiaцiя 

видiв ґендеpних cтеpеoтипiв у cвoїй пiдcтaвi мaє вaжливе пoняття iдентичнicть, бiльш 

кoнкpетнiше, пoняття ґендеpнa iдентичнicть. [1, 56]. 

Oблiк вciх нaзвaних кoмпoнентiв пpи дocлiдженнi пpoблеми cтеpеoтипiв дoзвoляє нa 

cучacнoму етaпi poзвитку лiнгвicтичнoї нaуки кaзaти не пpo бioлoгiчне пoле, a пpo ґендеp як 

пpo coцioкультуpне пoле. 

Тaким чинoм, cтpуктуpнo i cиcтемнo пoняття ґендеpний cтеpеoтип вiдoбpaжaєтьcя в 

cукупнocтi i взaємoдiї вciх кoмпoнентiв, щo йoгo фopмують i poзвивaють. У цьoму вiднoшеннi 

пpoдуктивним видaєтьcя пcихoaнaлiтичний пiдхiд, щo вpaхoвує нaявнicть у кoжнiй з 

бioлoгiчних cтaтей (чoлoвiчa / жiнoчa) мacкулiннocтi i фемiнiннocтi. У зв'язку з цим, нa нaш 

пoгляд, випpaвдaнoю є piзнoмaнiтнicть клacифiкaцiй i дефiнiцiй, щo хapaктеpизують 

чoлoвiкiв i жiнoк, i пiдкpеcленa увaгa дo визнaчення чoлoвiчoї iдентичнocтi в cучacнoму 

диcкуpci, виpaжене в пpaгненнi нaйбiльш пoвнo oпиcaти cутнicть чoлoвiкa. 

Тaким чинoм, в pезультaтi мoжнa кaзaти пpo ґендеpний cтеpеoтип як пpo пoняття 

(вcтaтицi) i фенoмен (в динaмiцi). Лiнгвicтичне вивчення дaнoгo питaння вiдoбpaжaє 

пoлoження, щo хapaктеpизує пpикopдoнне poзтaшувaння пoняття i фенoменa ґендеpний 

cтеpеoтип, щo oбумoвлює мoжливicть пеpеocмиcлення icнуючих ґендеpних cтеpеoтипiв i 

фopмувaння нoвих. Пoтенцiaл ґендеpнoгo cтеpеoтипу як умoвнoї oдиницi, poзкpивaєтьcя в 

пocтiйнiй взaємoдiї пoняття i фенoмену, вкaзуючи в пiдcумку нa poзмиту межу мiж 

теopетичним i пpaктичним миcленням, кoнвенцioнaльним i кoнтекcтуaльним тлумaченням 

зacoбiв їхньoгo виpaження. 

Пoняття ґендеpний cтеpеoтип вcтaнoвлюєтьcя в pезультaтi aнaлiзу тa iнтеpпpетaцiї 

фенoменa ґендеpний cтеpеoтип, тoбтo нaявних cтеpеoтипних уявлень з ґендеpнoю 

пiдcтaвoю в нaвкoлишньoму мoвнoму icтopичнoму тa coцioкультуpнoму пpocтopi, який 

cпpияє виявленню вcьoгo cпектpу фaктopiв, щo впливaють нa фopмувaння caмoгo пoняття. 
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Теpмiн «cтеpеoтип» (гpец. stereos – твеpдий, typos – вiдбитoк) введенo в нaукoвий oбiг 

aмеpикaнcьким coцioлoгoм У. Лiппмaнoм. Пiд cтеpеoтипoм вiн poзумiв ocoбливу фopму 

cпpийняття нaвкoлишньoгo cвiту, щo впливaє нa дaнi нaших пoчуттiв дo тoгo, як цi дaнi 

дiйдуть дo нaшoї cвiдoмocтi. Cучacний укpaїнcький нaукoвець O. Cелiвaнoвa cлушнo 

зaувaжує, щo cтеpеoтип – це «детеpмiнoвaнa культуpoю, впopядкoвaнa й фiкcoвaнa 

cтpуктуpa cвiдoмocтi, фpaгмент кapтини cвiту, щo уocoблює pезультaт пiзнaння дiйcнocтi 

певним угpупувaнням i є cхемaтизoвaнoю cтaндapтнoю oзнaкoю, мaтpицею пpедметa, пoдiї, 

явищa». [2, 125]. 

Oтже, cтеpеoтипи, щo зa cвoєю cуттю є лiнгвoкультуpними мoделями, нaявнi у 

cвiдoмocтi тiєї чи iншoї cпiльнoти у виглядi певним чинoм 

cтpуктуpoвaних фoнoвих знaнь незaлежнo вiд тoгo, уcвiдoмлює це iндивiд чи нi й 

знaхoдять cвoю фiкcaцiю чеpез текcти. 

Публiциcтичний диcкуpc мaє пoтужний pегулятивний пoтенцiaл, тoму йoгo дocлiдження 

в межaх теopiї мoвленнєвoгo впливу, щo вивчaє зacoби i cтpaтегiї oптимiзaцiї пpoцеcу 

cпiлкувaння, є aктуaльним. Хapaктеpними oзнaкaми публiциcтичнoгo диcкуpcу є: 

1) вiдкpитicть i cфoкуcoвaнicть нa coцiaльнo pезoнaнcних фaктaх тa їх кoнцептуaльнo-

емoцiйнa poзpoбкa; 

2) вiдкpитa coцiaльнa oцiннicть, щo дoзвoляє cтвopити мoделюючий ефект; вiдкpитa 

cвiтoгляднa пoзицiя, щo зaбезпечує pепpезентaцiю coцiaльнo-oцiнних cуджень (думoк) i 

iдеoлoгiчний cупpoвiд “пoдiй coцiaльнoї думки”, тoбтo oбгoвopювaних cуcпiльcтвoм iдей i 

пpoпoнoвaних coцiaльних пpoектiв; 

3) oцiннo-iдеoлoгiчнa мoдaльнicть i пoв’язaнa з нею cтpaтегiя фoкуcувaння, тoбтo 

pегулювaння cпpямoвaнocтi думки нa тi чи iншi фpaгменти coцiaльнoї пpaктики тa cтpaтегiя 

oцiнювaння; 

4) “пoлiтикo-iдеoлoгiчний мoдуc” фopмувaння i фopмулювaння думки, iнфopмaцiйнoгo 

кoнтенту i йoгo кoдувaння; 

5) “iнтеpcтильoве тoнувaння виклaду”, тoбтo викopиc-тaння piзнocтильoвих зacoбiв i 

cпocoбiв для pепpезентaцiї coцiaльнoї pеaльнocтi. Cлiд тaкoж вpaхoвувaти, щo 

публiциcтичний диcкуpc – це iнфopмaцiйний, функцioнaльний cтиль мacoвoї кoмунiкaцiї в 

гaзетi, зaciб iнфopмaцiї i зaciб пеpекoнaння [3, 174-177]. 

Публiциcтичний диcкуpc нaйбiльш швидкo pеaгує нa змiни, щo вiдбувaютьcя у мoвi. Кpiм 

тoгo, у ньoму виcвiтлюютьcя iнтеpеcи тa пoгляди cуcпiльcтвa. Зa iнтенcивнicтю впливу 

poзpiзняють диcкуpc звичaйнoї poзмoви i пеpcуaзивний диcкуpc. Диcкуpc ввaжaєтьcя 

пеpcуaзивним, якщo cпpoбa впливу уcвiдoмленo здiйcнюєтьcя oдним iз кoмунiкaнтiв. 

Oтже, зa cвoєю coцiaльнoю cпpямoвaнicтю публiциcтичний диcкуpc мoжнa ввaжaти 

oдним iз piзнoвидiв пеpcуaзивнoгo диcкуpcу, a cуть публiциcтики cтaнoвить єднicть 

iнфopмaцiйнoї функцiї тa функцiї впливу. Мoвa чoлoвiкa i жiнки вiдpiзняєтьcя cвoїми 

лiнгвicтичними ocoбливocтями. У роботі нами було встановлено, що це чacткoвo 

пoяcнюєтьcя тpaдицiйним тa icтopичним poзпoдiлoм iнтеpеciв: у жiнoк – дiти, пoбут, 

кулiнapiя, мoдa, здopoв’я, a в чoлoвiкiв – poбoтa, технiкa, cпopт, пoлiтикa. кoмунiкaтивнa 

пoведiнкa oбoх cтaтей вiдoбpaжaє ocoбливocтi їхньoї пcихoлoгiї. Жiнки 

cхильнi cупpoвoджувaти cвoє виcлoвлювaння емoцiями, викopиcтoвують бiльше, 

пopiвнянo з чoлoвiкaми, екcпpеcивнoї лекcики тa кoнcтpукцiй екcпpеcивнoгo cинтaкcиcу, щo 

зумoвленo їхнiм емoцiйнo-чуттєвим cпpийняттям дiйcнocтi. 

Кoмунiкaтивнa пoведiнкa чoлoвiкa хapaктеpизуєтьcя викopиcтaнням cтpaтегiї 

дoмiнувaння, cпpямoвaнoї нa пiдвищення cтaтуcнoї пoзицiї aдpеcaтa, тoдi як жiнoчa 
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веpбaльнa пoведiнкa пеpедбaчaє iмплiкaцiю cтpaтегiї cпiвpoбiтництвa, opiєнтoвaну нa 

змiцнення cтaтуcнoї пoзицiї aдpеcaтa [5, c.16]. 

Мoвлення жiнoк нacичене зacoбaми oпиcу пoчуттiв, нacтpoїв, емoцiй; вoнo емoцiйнiше, 

нiж чoлoвiче. Жiнки пеpевaжнo фopмулюють cвoї бaжaння непpямo, a тoму бoлicнo 

pеaгують нa пpихoвaнi iнтенцiї cпiвpoзмoвникiв. Жiнки oчiкують вiд чoлoвiкiв «вгaдувaння» 

їхнiх бaжaнь; чoлoвiки зopiєнтoвaнi нa пpямi пpoхaння, вимoги. Це чacтo cтaє пpичинoю 

кoнфлiктiв. 

Чoлoвiки, як пpaвилo, фopмулюють пpoпoзицiї пpямo; жiнки – у виглядi зaпитaнь. Жiнки 

чacтiше кaжуть «думaю...», «ввaжaю...», нaвiть тoдi, кoли цiлкoм пеpекoнaнi у cвoїй пpaвoтi. 

Чoлoвiки фopмулюють cвoї мipкувaння знaчнo кaтегopичнiше. Це чacтo cпpичиняє 

невпевненicть у жiнки, cтaє пpичинoю непopoзумiнь. 
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Швидкий розвиток сучасного суспільства та модернізація вмісту освіти України 

вимагають від студентів швидкого розуміння та засвоєння навчального матеріалу. 

Особливою увагою користується засвоєння мови. Використовуючи іноземну мову, студент 

має навчитися долати конфлікти, бути готовими до міжкультурного та міжособистісного 

спілкування та співробітництва, а також використовувати нові освітні технології. З огляду на 

дані обставини, постає потреба у застосуванні таких методів та технологій навчання, які 

могли б проявити творчі здібності студентів, полегшити вивчення іноземної мови та 

урізноманітнити його на немовних спеціальностях ВНЗ.  
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Такі високі вимоги ставлять нові складні завдання перед методистами у пошуку нових 

підходів та методів у викладанні іноземної мови у ВНЗ. Одним з таких підходів є 

інтерактивне навчання, у якому кожен студент взаємодіє з декількома джерелами  

отримання  інформації. Вони включають викладача, базу даних з навчальної дисципліни та 

інших студентів [1, c. 19]. Саме інтерактивні технології навчання іноземним мовам 

створюють необхідні передумови як для розвитку мовленнєвої компетенції студентів, так і 

для формування умінь приймати колективні та індивідуальні рішення у проблемних 

ситуаціях. Запорукою успішного викладання іноземних мов, безумовно, можна вважати 

активне впровадження інтерактивних методів. 

Метою даної статті є визначення ефективності і обґрунтування доцільності 

використання комплексу інтерактивних методів у викладанні англійської мови студентам 

немовних факультетів на прикладі спеціальності «Екологія», розкриття значення цих 

методів як засобу оптимізації та стимуляції процесу навчання. 

Методи інтерактивного навчання досліджували такі науковці та методисти як 

І. Абрамова, Н. Анікєєва, Н. Борисова, А. Вербицький, Ю. Ємельянов, В. Платов, 

В. Рибальський, А. Смолкін, І. Сироєжин, К. Фопель, Т. Чепель, С. Шмаков та інші. 

Вчені та методисти визначають інтерактивне  навчання як одну з форм діалогового 

навчання. Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 

відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх студентів; це співнавчання 

(колективне, групове навчання в співпраці [5, с. 5]. 

Активні та інтерактивні технології сприяють, по-перше, поглибленню та вдосконаленню 

знань, а по-друге – імітації індивідуальної та колективної професійної діяльності. Більш 

того, вони розвивають творчі здібності студентів, самостійність у розв’язуванні проблемних 

ситуацій, розвивають позитивні аспекти майбутнього спеціаліста (організаційні, професійні  

вміння і навички, вміння спілкуватись у колективі та керувати) [6, с. 59], що є особливо 

актуальним для студентів немовних спеціальностей, таких як «Екологія». 

Розглянемо деякі інтерактивні методи у викладанні англійської мови та можливість 

використання комп’ютерних технологій для навчання студентів немовних спеціальностей. 

Мозковий штурм. Це метод для генерації нових ідей за заданою темою. У мозковому 

штурмі є важливою не кількість висловлювань, але якість. Викладач повинен слухати все 

висловлювання, не критикувати їх. Таким чином він надихне студентів давати якомога 

більше варіантів вирішення проблеми, що, звичайно, мотивує їх. В кінці мозкового штурму 

всі висловлені висловлювання записуються, а потім аналізуються [2, с. 31]. 

При роботі над новою темою, коли необхідно провести «мозковий штурм», для того, 

щоб студенти запропонували якомога більше ідей, можна використовувати інтерактивну 

дошку. Усі записи наносяться спеціальними маркерами у вигляді кластера, який потім 

зберігається в окремому файлі. При необхідності до цього файлу можна повернутися, 

внести корективи або доповнити новою інформацією. В даному випадку ми використовуємо 

звичайні функції комп'ютера.  

Рольова гра. Рольові ігри також є одним з видів інтерактивної діяльності, що 

використовуються у викладанні англійської мови для студентів немовних спеціальностей. А. 

Капська зазначає, що рольові ігри є «своєрідним  ключем до розвитку творчих умінь 

студентів, дія яких створює прекрасні умови для саморозкриття особистості, вироблення 

навичок логічно мислити, діяти словом і ділом. Ігри активізують у кожного учасника 

потенційні творчі здібності, які можуть виявлятися лише за певних умов. Наприклад, набути 

«вільності» тіла у виступах перед слухачами, чи «польоту» голосу, чи спостережливості, чи 

вміння слухати» [3, c. 98]. 
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Рівень інтерактивності підчас використання методу рольової гри може бути підвищеним 

за  рахунок використання новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій: 

телеконференцій, форумів, чатів, електронної пошти тощо. У режимі рольової гри студенти 

можуть спілкуватися в режимі on- або off-line. Це дозволить їм в індивідуальному темпі 

формувати і формулювати свої погляди, розвивати критичне мислення. 

Проектний метод має на меті надавати студентам можливості для самостійного 

отримання знань в процесі вирішення практичних завдань та проблем, які спонукали до 

пошуку необхідної інформації у різних наукових джерелах. Проекти мають деякі загальні 

риси: використання мови в комунікативних ситуаціях, які наближені до реальних умов 

спілкування; спонукання студентів до самостійної роботи (індивідуальної або групової); 

пошук та вибір теми проекту, яка максимально цікавить учнів, і безпосередньо пов’язана з 

умовами, в яких проект виконується; пошук мовного матеріалу, видів завдань та 

послідовності роботи згідно з темою та метою проекту; візуальний показ кінцевого 

результату [4, c. 25]. 

Такий метод є дуже доцільним для використання серед студентів немовної 

спеціальності «Екологія». Інтерактивна дошка може полегшити, урізноманітнити та 

удосконалити використання цього методу на уроці англійської мови. За  допомогою 

інтерактивної дошки студенти можуть представити екологічні умови життя у рідному місті та 

рідній країни, надати свої власні спостереження щодо ефективності природокористування, 

можливі шляхи покращення екологічної ситуації, використовуючи у своїх презентаціях 

текстовий матеріал та фото або відео та представляючи їх на інтерактивній дошці. 

Отже, одним із ефективних методів є метод інтерактивного навчання, сутність якого 

полягає у співпраці студентів один з одним та з викладачем, створення сприятливої,  

невимушеної атмосфери спілкування для засвоєння знань, формування мовленнєвих вмінь 

у процесі активної пізнавальної діяльності, що мотивує до подальшого оволодіння  

іноземною мовою в межах конкретного галузевого немовного профілю. Використання  

комп'ютерних технологій у вивченні іноземної мови у значній мірі змінило підходи  до 

розробки навчальних матеріалів з цієї  дисципліни. На відміну від традиційного, 

інтерактивне навчання на основі мультимедійних програм  дозволяє більш повно 

реалізувати цілий комплекс методичних, дидактичних, педагогічних і психологічних 

принципів, робить процес пізнання більш цікавим і творчим. При  цьому  забезпечується 

дотримання принципу посильності труднощів і доступності завдань, враховується 

індивідуальний темп роботи кожного студента. 

Комплексне навчання іншомовній професійно-орієнтованій діяльності студентів 

немовних спеціальностей у контексті сучасної освіти передбачає не лише взаємозв’язок, 

але й взаєморозвиток всіх інтерактивних методів навчання із використанням комп’ютерних 

технологій, їх переплетення при вирішенні складних професійних завдань. 
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Виділення ключових слів у тексті на сьогоднішній день є одним із найактуальніших завдань 

у таких галузях як класифікація текстів, інформаційний пошук і автоматизоване 

реферування. Системи аналізу ключових слів застосовують у процесі пошуку необхідної 

інформації в корпусах текстів та в пошукових системах мережі Інтернет. У корпусах текстів з 

цією метою вбудовано пошукові інструменти (корпусні менеджери), які дозволяють 

здійснити пошук конкретних словоформ, побудувати конкорданс, видобути ключові слова, 

лексичні й синтаксичні колокації.  

Метою пропонованого дослідження є вивчення алгоритмів і методів роботи програм, що 

призначені для видобування ключових слів, а також створення програмного засобу, який 

матиме покращені функціональні характеристики. 

На сучасному етапі вже створено низку програм, що здійснюють пошук ключових слів у 

тексті 4. Виділені за допомогою цих програм ключові слова можуть слугувати основою для 

визначення тематики тексту, його стилістичної і жанрової належності. Проте для опису 

змістової структури тексту важливо мати інструмент для виявлення відношень і семантичної 

близькості між ключовими словами. Такий аналіз необхідний для проведення лінгвістичних 

досліджень, а також для онтологічного моделювання предметної галузі.  

Так, наприклад, згідно з алгоритмом Гінзбурга 3, програма аналізує контексти вживання 

слова в межах досліджуваного тексту. Спираючись на виявлені множини контекстів, можна 

одержати інформацію про відношення між словоформами  та обчислити силу їхнього 

семантичного зв’язку. Одержану величину сили зв’язку інтерпретують як таку, що є 

оберненою до відстані між словоформами в семантичному просторі аналізованого тексту 

3. 

Для видобування ключових слів також поширене застосування методу обчислення за 

допомогою критерію хі-квадрат 5. Згідно з цим методом відбувається ранжування всіх 

словоформ або лексем документа за частотою і здійснюється відбір найчастотніших із них. 

Метод обчислення за допомогою критерію хі-квадрат є дуже поширеним через його 

простоту.  

Для обчислення частотності лексем і релевантності ключових слів, широко застосовується 

метод TF-IDF 8]. Релевантність ключових слів, згідно з цим методом, визначається як 

добуток двох величин: частоти слова в документі (TF = Term Frequency) і зворотної частоти 

слова в колекції документів (IDF = Inverse Document Frequency). Використання цього методу 

ускладняється відсутністю корпусів текстів з предметних галузей 8.   
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Для покращення результатів автоматичного видобування ключових слів використовуються 

гібридні методики, в яких статистичні методи опрацювання документів доповнюються 

однією або кількома лінгвістичними процедурами (морфологічний, синтаксичний, і 

семантичний аналіз), а також використовуються лінгвістичні бази знань (словники, онтології, 

граматики, лінгвістичні правила і т. д.).  

Гібридні методи видобування ключових слів з документа можуть не використовувати 

корпуси текстів. Метод Кена Баркера 7 та ін. включає пошук у тексті документа базових 

іменних груп з використанням морфосинтаксичного аналізу на основі словників, а також 

обчислюється релевантність базових іменних груп. Згідно з цим методом, ключовими 

вважаються базові іменні групи з показником релевантності вищим, ніж заданий поріг 7.  

Гібридний метод вилучення ключових іменних фраз, розроблений С. О. Шереметьєвою [9] 

для англійської мови, не вимагає наявності корпусу текстів, натомість передбачає побудову 

безлічі кандидатів за допомогою обчислення всіх n-грам документа і фільтрацію цієї безлічі 

за допомогою правил видалення n-грам, які не становлять іменних фраз, а також 

обчислення релевантності n-грам іменних груп 9. 

Отже, аналіз існуючих методів автоматичного видобування ключових слів показує, що під 

час створення ефективних екстракторів ключових слів необхідно враховувати: (1) 

лінгвістичний тип природної мови (аналітична, флективна, аглютинативна, ізолююча), (2) 

предметну галузь (підмова) і (3) наявність необхідних лінгвістичних та програмних ресурсів.  

Перевагою статистичного підходу є універсальність алгоритмів видобування ключових слів 

та відсутність затрат зусиль і часу на побудову лінгвістичних баз знань і корпусів текстів. 

Проте, з одного боку, частотність вживання лексеми дійсно засвідчує важливість слова, а з 

іншого – ключові слова тексту не завжди є найчастотнішими.  

Ефективність застосування статистичних моделей обмежена мовами з бідною 

морфологією, проте для природних мов з багатою морфологією статистичні методи не є 

ефективними. У такому разі значно кращі результати можна одержати поєднанням 

статистичних методів опрацювання документів із лінгвістичними процедурами аналізу, а 

також з допомогою корпусів текстів для різних предметних галузей. 

Таким чином, було здійснено аналіз наявних програм та, з урахуванням їхніх переваг і 

недоліків, було створено систему видобування ключових слів із тексту з покращеними 

характеристиками.  

Подальшою перспективою наукових розвідок буде удосконалення алгоритму роботи 

програми за рахунок використання нових методів аналізу. 
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Автоматизированные системы анализа текстов способны обрабатывать единицы 

разных языковых уровней, в том числе и синтаксического. В компьютерной лингвистике для 

обозначения автоматизированного синтаксического анализа используют термин парсинг, 

под которым понимают процесс сопоставления линейной последовательности лексем 

(слов, токенов) естественного языка с его формальной грамматикой с целью выявления 

смысловой структуры предложения и текста. Результаты парсинга могут быть 

представлены в виде дерева зависимостей, скобковой записи, или с помощью стрелок.  

Целью нашей работы является создание программного модуля для синтаксического 

анализа (парсинга) текста. Это требует решения нескольких задач: (1) произвести анализ 

существующих парсеров; (2) создать парсер на основе исходного программного кода для 

анализа англо- и русскоязычных текстов.  

Проблеме создания синтаксических парсеров уделялось значительное внимание в 

работах таких исследователей: Е. А Каневский., К. К. Боярский 1; О. Н. Ляшевская, А. А. 

Бонч-Осмоловская, С. Ю. Толдова, С. О. Савчук, С. А. Коваль 2; И. В. Смирнов, 

А. О. Шелманов 3; А. А. Харламов, Т. В. Ермоленко, Г. В. Дорохина 4 и др.  

Обзор научной литературы показывает, что разработчики синтаксических парсеров 

строят алгоритмы с использованием разных методов синтаксического разбора текста, а 

именно: грамматики зависимостей, грамматики составляющих, грамматики связей. 

Сравнительный анализ методов и алгоритмов работы  синтаксических парсеров позволил 

исследователям установить, что лучшие результаты синтаксического разбора 

демонстрируют такие парсеры: ABBYY Syntactic and Semantic Parser, LinkParser (парсер 

грамматики связей), ЭТАП-3, SyntAutom, SemSin 2; 3; 4. По этой причине в нашем 



 

 

«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2017: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

  
 

84 

исследовании особое внимание уделено анализу методов, положенных в основу 

алгоритмов работы этих парсеров. 

ABBYY Syntactic and Semantic Parser 5 при анализе текста использует словарь 

синтаксических парадигм слов, основывающийся на правилах употребления лексем и 

отношений между ними. Создание такого алгоритма имеет большую трудозатратность, 

поэтому в свободном доступе отсутствует его програмный код. Это делает невозможным 

использование данного алгоритма в дальнейших научных экспериментах за пределами 

коллектива разработчиков, что ограничивает создание инновационных технологий, 

связанных с обработкой текстов 5. 

Парсер SyntAutom [6] работает по алгоритму, использующему машинные правила. 

Также парсер использует морфологический словарь, словарь валентности глаголов (12 

тыс. глаголов), базу частотности морфологических интерпретаций слов, базу частотности 

бинарных отношений зависимости между парами лексических единиц. Отличительная 

черта этого парсера в том, что он имеет тенденцию непосредственно связывать значимые 

слова, тогда как вспомогательные слова переносятся на более низкие уровни дерева 

зависимостей 6. 

LinkParser использует алгоритм синтаксического анализа на основе контекстно-

свободной грамматики. В ходе анализа предложения все множество синтаксических 

единиц, входящих в предложение S, разбивается на перекрывающиеся подмножества 

(подзадачи) с сохранением исходного линейного порядка. Использование грамматики 

LinkParser для русского языка представляется невозможным по ряду причин, главная из 

которых – свободный порядок слов в предложении 2. 

Синтаксический парсер лингвистического процессора ЭТАП-3 определяет 

синтаксическую структуру фразы в виде дерева зависимостей, которое строится с 

помощью специальных правил (синтагм). Этих правил для каждого из рабочих языков 

системы (в данном случае - русского и английского) насчитывается несколько сотен. 

Алгоритм синтаксического анализа в системе ЭТАП -3 использует размеченный корпус 

текстов 2. 

 SemSin [2] – это семантико-синтаксический анализатор, в задачи которого входит 

снятие частеречной и морфологической омонимии, построение синтаксического дерева 

зависимостей и частичное снятие лексической неоднозначности. Алгоритм использует 

следующие лингвистические ресурсы: (1) словарь и классификатор В. А. Тузова; (2) 

словарь С. А. Кузнецова; (3) базу фразеологизмов; (4) базу предлогов с 

существительными, с которыми они взаимодействуют); (5) базу продукционных правил 2. 

Таким образом, в рамках данной работы было достигнуты следующие результаты: 

(1) произведен анализ предметной области и существующих программ для парсинга 

текста; (2) доработан алгоритм парсинга на основе исходного программного кода. В 

результате проведенных исследований была разработана система синтаксического 

анализа, в которой реализованы методы автоматической обработки текста на русском и 

английском языках, позволяющие проводить его морфологический и семантико-

синтаксический анализ.  

Созданный синтаксический парсер предлагает универсальный подход к семантико-

синтаксическому анализу, используя семантическую классификацию предикатов, 

адаптируемую под большинство языков. Это выгодно отличает представленную 

разработку, например, от ABBYY Syntactic and Semantic Parser, где для создания алгоритма 

и необходимых баз словарей требуется длительное время. Используемая в парсере 

модель предложения является универсальной, описывает предложения русско- и 
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англоязычных текстов и позволяет полностью выявлять как предикативные так и 

синтагматические отношения в виде дерева зависимостей и осуществлять первичный 

семантический анализ. Перспективой дальнейших исследований является 

совершенствование алгоритма парсинга за счет применения других методов. 
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Вид одна из морфологических категорий грамматического строя славянских языков, в 

том числе и русского, который свойственен глаголу. Категория вида отличается от других 

грамматических категорий тем, что она характеризуется несловоизменительностью, то есть 

категория глагольного вида – морфологически несловоизменительная. Она выражается в 
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противопоставлении лексем совершенного вида, служит для обозначения различий в 

характере протекания действия. Эта особенность сближает категорию вида с системой 

словообразования глагола.  

В учебно-методическом пособии рассматриваются вопросы методики организации 

грамматического материала и системы упражнений по теме «Виды глагола в русском 

языке», являющейся одной из самых важных и трудных для усвоения при обучении 

русскому языку как иностранному; обосновываются  поэтапность и концентричность 

изучения данной темы при обучении студентов-иностранцев, описывается система 

упражнений по данной теме, дается их классификация, включающая упражнения на 

понимание, упражнения по отработке и использованию языковых единиц в соответствии с 

уровнем выработки грамматических или речевых навыков. 

При обучении русскому языку как иностранному важное место занимает проблема 

методической организации грамматического материала.  

Грамматическая тема «Виды глагола в русском языке» является одной из самых 

важных при изучении русского глагола в студентами-иностранцам, поскольку категория 

вида несет в русском языке большую смысловую нагрузку и фактически заменяет сложную 

систему времен [1. C. 3]. Это создает трудности при изучении данной темы и определяет 

поэтапность, концентричность ее освоения. 

В русском языке существуют два вида – совершенный и несовершенный. Различные 

значения (длительность действия, его законченность, повторяемость, одновременность 

или последовательность действий) передаются совершенным и несовершенным видом 

глаголов. Как отмечает К.А. Соколовская, «иностранцы, изучающие русский язык, иногда 

думают, что необязательно различать глаголы по видам: ведь и так понятно, какое 

действие происходит. Но в речи глаголы не только обозначают действие. Совершенный и 

несовершенный вид дают различные характеристики всей ситуации» [4, с. 5]. В научной 

литературе рассматриваются различные видовые значения: глаголы несовершенного вида 

могут называть длительное действие без указания начальный или конечный предел; 

глаголы несовершенного вида – действие, завершенное или начатое, или ограниченное по 

времени [5, c. 3]. 

Основные значения видов русского глагола 

 
Совершенный вид Несовершенный вид 

1 Законченность длительного действия, 

достижение результата. 

Я прочитал книгу. (Я закончил это 

действие) 

Я построил дом (Дом уже готов) 

Я посмотрел этот фильм. 

Длительное действие, не законченное, не 

имеющее результата. Повторяющееся 

действие. Я читаю книгу (Действие еще 

продолжается)  

Я строю дом (Дом еще не построен до 

конца) 

Я много раз смотрел этот фильм 

2 Момент начала возникновения 

действия (приставка по-, за -) 

Певец запел арию (Начал петь) 

Длительное действие без указания на 

начало. 

Певец пел арию (Шел процесс) 

3 Мгновенное действие (действие 

началось и быстро закончилось): 

махнуть, толкнуть, прыгнуть, 

шагнуть, бросить, схватить, 

вскочить и т.д. 

Длительное прерывистое действие (т.е. 

повторяющееся мгновенное действие): 

махать, толкать, прыгать, шагать, 

бросать, хватать, вскакивать и т.д. 

Он махал рукой ей вслед (Несколько раз 
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Он махнул рукой на прощанье (Один 

раз совершилось короткое действие) 

совершилось короткое действие) 

4 Действие, ограниченное по времени 

(действие длилось некоторое время, 

потом закончилось). 

Я поспал два часа после обеда. 

Длительное действие, не ограниченное по 

времени. 

Я спал после обеда (Долго, сколько – не 

указано) 

 

Особую трудность представляет не только понимание разницы в значении и 

употреблении видов русского глагола, но и образование видовых пар в силу разнообразия 

их моделей, а также наличия двух направлений: образование совершенного вида от 

несовершенного вида и наоборот. 

Таким образом, усвоение темы, выработка навыков образования и употребления видовых 

пар вызывают большие трудности, так как в языках, которыми владеет большинство 

студентов-иностранцев, категории вида глагола нет. Обращение к категории вида, начиная 

с обучения русскому языку на подготовительном отделении и на каждом следующем этапе, 

происходит на все более сложном и глубоком уровне.  

Нужно обратить внимание студентов на то, что одновидовые глаголы совершенного вида 

обозначают: быстроту действия, его мгновенность, один из моментов действия, 

результативность, а также смену одного состояния другим: грянуть, кануть, молвить, 

очнуться, рухнуть, ринуться, сглазить, соскучиться, управлять, состоять, полагать, 

участвовать, ухаживать, чередоваться и др. 

Система упражнений должна также подчиняться принципу концентричности, при котором 

целесообразно выстраивать упражнения в соответствии со следующей классификацией, 

предложенной в пособии по методике преподавания русского языка как иностранного [3, c. 

131]: 

1) упражнение на понимание (уровень выработки языковых компетенций)%; 

2) упражнение по отработке грамматических навыков; 

3) упражнения по использованию глаголов совершенного и несовершенного вида: 

уровень выработки речевых грамматических навыков. 

Таким образом, организация системы упражнений при изучении вида русского глагола 

студентами-иностранцами имеет большое значение в связи со сложностью и 

специфичностью данной грамматической категории. 
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доцент 

кафедри прикладної лінгвістики 

Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова 

 

Завдяки застосуванню сучасних інформаційних технологій на сучасному етапі стало 

доступним виконання дослідження, яке дозволило зібрати наявні в мережі Інтернат 

джерела в єдину електронну бібліографічну базу «Антологія концептів» 1. До бази 

включено джерела з двох найбільших наукових бібліотек, які фіксують відомості про всі 

дослідження, що здійснювалися протягом останніх двох десятиліть 2; 4. 

Зазначена база знаходиться у вільному доступі на сайті Лабораторії прикладної 

лінгвістики Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова 3. У базі 

можна здійснювати пошук праць за ключовими словами, іменем концепта та 

лінгвокультурою, в якій досліджувався концепт. Також можна переглянути частотний список 

уживаності концепта в наукових працях.  

Такий підхід мав важливе теоретичне значення, оскільки дозволив виявити весь спектр 

термінологічних одиниць з ключовим словом «концепт», які використовуються дослідниками 

в суміжних наукових галузях. Зокрема, виявлено такі термінологічні словосполучення зі 

словом концепт: абстрактний, авторський, агіографічний, антиконцепт, архіконцепт, 

антонімічний, антропонімічний, архетипічний, базовий, гендерний, геометричний, 

дуальний, духовний, екзистенційний, емоційний, етичний, етноейдемічний, 

етноідіолектний, етнокультурний, звуковий, ключовий, когнітивний, корпоративний, 

культурний, культурологічний, лакунарний, лігвокультурний, лінгвістичний, 

лінгвоетичний, лінгвоконцепт ,лінгвокогнітивний, лінгвокультурологічний, 

лінгвосцепифічний, метаконцепт, метатеоретичний, міфологічний, міфопоетичний, 

мовний, моральний, ономастичний, онтологічний, оцінний, перцептивний, поетичний, 

політичний, просторовий, релігійний, російський, синтаксичний, соціокультурний, 

суб’єктивний, телеонімний, топонімічний, універсальний, утопічний, фантазійний, 

філософський, фольклорний, фоновий, фразеологічний, художній та інші. Також 

досліджувалися такі різновиди концептів: «концепт-архетип», «концепт-категорія», 

«концепт-міфологема», «концепт-онім», «концепт-прототип», «концепт-символ», 

«концепт-стереотип», «концепт-сценарій», «концепт-термін», «концепт-топонім», 

«коцепт-слово». 

Поняттям концепт оперують дослідники у таких галузях як: філософія мови, когнітивна 

лінгвістика, герменевтика, зіставна лінгвістика, лінгвокультурологія, зіставна 

лінгвокультурологія та в інших. 

Концепт досліджувався у таких зіставленнях: «концепт і антиконцепт», «концепт і 

значення», «концепт і ідеологема», «концепт і категорія», «концепт і концептосфера», 

«концепт і кризові зони», «концепт і культура», «концепт і лексема», «концепт і 

лінгвистична семантика», «концепт і лінгвоконцентр», «концепт і метаконцепт», 

«концепт і метафора», «концепт і мовна картина світу», «концепт і мовна семантика», 

«концепт і поняття», «концепт і символ», «концепт і слово», «концепт і стереотип», 

«концепт і фрейм».  
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Окремі праці було присвячено аналізу методів дослідження концептів, співвідношенню 

концепта та близьких до нього понять, загальним питанням вивчення структури і змісту 

концептів. 

Розгляду піддано такі аспекти дослідження концептів: «Концепт як засіб вивчення 

культури», «Концепт як засіб діалогу культур», «Концепт як засіб репрезентації 

ментальності», «Концепт як квант», «Концепт як компонент свідомості», «Концепт як 

ментальне утворення», «Концепт як метафора», «Концепт як метод», «Концепт як об’єкт 

лінгвокульторології», «Концепт як об’єкт лінгвосинергетики», «Концепт як одиниця знання», 

«Концепт як одиниця когнітивної лінгвістики», «Концепт як одиниця лінгвокультурного коду», 

«Концепт як одиниця мови», «Концепт як одиниця мовної картини світу», «Концепт як 

одиниця пам’яті», «Концепт як одиниця побудови картини світу», «Концепт як основа 

свідомості», «Концепт як поле інтерпретації», «Концепт як предмет ідеографії», «Концепт як 

прецедентний текст», «Концепт як продукт дискурсу», «Концепт як семантичний потенціал», 

«Концепт як структура», «Концепт як феномен». 

До електронної антології концептів увійшло близько 5300 бібліографічних джерел, що 

охоплюють 1600 унікальних імен концептів, з яких 80 концептів було досліджено 10 або 

більше разів: ЛЮБОВ (96), РОДИНА (92), ЧАС (86), ДІМ (65), ЖІНКА (57), ДУША (49), 

ПРАЦЯ (48), СМЕРТЬ (48), ВІЙНА (46), ЖИТТЯ (46), ЩАСТЯ (46), КРАСА (43), ДРУЖБА 

(36), ПРОСТІР (36), ГРОШІ (34), ДОЛЯ (32), ЛЮДИНА (32), БАТЬКІВЩИНА (30), СТРАХ (30), 

ВЛАДА (27), РОСІЯ (27), БОГ (26), СВІЙ / ЧУЖИЙ (26), СВОБОДА (26), ГРІХ (24), ПРИРОДА 

(23), ЗДОРОВ’Я (22), КОЛІР (22), МІСТО (22), СЕРЦЕ (21), ЖИТТЯ / СМЕРТЬ (20), ІЖА (20), 

УСПІХ (20), ВОДА (19), БАГАТСТВО (18), ВІРА (18), ДОБРО / ЗЛО (18), РОЗУМ (18), 

САМОТНІСТЬ (18), МАТИ (17), ЧОЛОВІК (17), ШЛЯХ (17), ВОГОНЬ (16), ДИТИНА (16), 

МОВА (16), РАДІСТЬ (16), ВОЛЯ (15), ПОДОРОЖ (15), ГНІВ (14), КОХАННЯ (14), СОВІСТЬ 

(14), ТОЛЕРАНТНІСТЬ (14), ВВІЧЛИВІСТЬ (13), ДЕРЕВО (13), СУМ (13), ЧЕСТЬ (13), 

ЧИСЛО (13), БЕЗПЕКА (12), КІНЬ (12), МОДА (12), СВІТЛО (12), СОНЦЕ (12), ЧОЛОВІК / 

ЖІНКА (12), ВЧИТЕЛЬ (11), НЕБО (11), СИЛА (11), СПРАВЕДЛИВІСТЬ (11), ТУГА (11), 

ГЛАМУР (10), ГРА (10), ДИТИНСТВО (10), ЗЕМЛЯ (10), МИСТЕЦТВО (10), МІСЯЦЬ (10), 

ПАМ’ЯТЬ (10), ПАТРІОТИЗМ (10), ПОМСТА (10), ТЕРОРИЗМ (10), ХЛІБ (10). Решта 

концептів досліджувалися з частотністю нижчою за 10, або лише один раз.  

Цікавими виявилися спостереження, які одержуємо через опцію пошуку «Лінгвокультура 

концепта». База містить відомості про всі концепти, які досліджувалися в таких 

лінгвокультурах (у дужках зазначаємо кількість бібліографічних джерел): російська (2680), 

англійська (888), німецька (309), французька (149), українська (131), китайська (85), 

казахська (16), татарська (44), американська (125), польска (17), італійська (9) та інші (160). 

Таким чином, матеріали бібліографічної бази «Антологія концептів» засвідчують, що 

концепт був 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, аспектів вивчення 

концептів. Це посилює актуальність проблеми систематизації результатів наукових 

розвідок. Перспективою подальшої діяльності в цьому напрямі є опрацювання наявних у 

базі матеріалів і узагальнення накопичених теоретичних відомостей. База може 

прислужитися в написанні наукових оглядів, які стосуються окремих концептів, а також 

концептосфери певної лінгвокультури.  
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Дослідження концепту «МАТИ» в російській 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 «МАТИ» досліджували в російські лінгвокультурі на матеріалах 

російської мови. Концептуальний аналіз здійснювали лише в  російській мові  [3; 4; 5; 7;  8; 

9]. 

Зіставний метод дослідження було реалізовано для виявлення національно-мовної 

специфіки концепту «МАТИ» на рівні двох мов: російська ↔ англійська [1]; російська ↔ 

французька [6]; російська ↔ китайська [11; 21; 22];  російська ↔ казахська [13]; та на рівні 

чотирьох мов: російська ↔ французька ↔ англійська ↔ персидська [17].  

Дослідження когнітивної семантики концепту «МАТИ» здійснювалося у зіставленні з 

близькими за змістом концептами: «МАТИ»  ↔  «МАЧУХА» [9], «МАТИ»  ↔  «БАТЬКО»  ↔  

«ЧОЛОВІК» ↔  «ДРУЖИНА» [11], «БАТЬКО»  ↔   «МАТИ» [16]. 

Джерелами дослідження концепту «МАТИ» були мовні засоби репрезантації концепта в 

цілому  [1-22], чи конкретний тип вербалізаторів, наприклад: вільний асоціативний 

експеримент [10]; фольклорні тексти [12]; контрастивно-лінгвокультурологічний аналіз [13]. 

За обсягом охоплюваного матеріалу це міг бути конкретний твір якогось одного автора, 

наприклад, романи Е. Золя та Л. Н. Толстого [6]. 

Таким чином, ми здійснили аналіз електронних каталогів мережі Інтернет та виявили 

джерела, присвячені вивченню концепту «МАТИ» за багатьма критеріями, серед яких 

найважливішими є ознаки: належності до певної лінгвокультури, кількість зіставлюваних 

лінгвокультур, джерела виявлення концептуального змісту та інші. 
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Концепт «ЩАСТЯ» досліджували в  багатьох лінгвокультурах: англійській, російській, 

німецькій, татарській, китайській, японській, французькій, чуваській, башкирській, 

адигейській, грузинській, удмуртській, кабардинській, в’єтнамській   та калмицькій мовах.  

Концептуальний аналіз здійснювали як в одній із цих мов, так і на зіставному рівні між 

двома та трьома мовами. Вербалізатори концепту «ЩАСТЯ» досліджували англійській мові 

[12; 24] та в американській [8]. Дуже багато вчених досліджували концепт «ЩАСТЯ» за 

допомогою різних методів.  

Зіставний метод дослідження було реалізовано для виявлення національно-мовної 

специфіки концепту «ЩАСТЯ» на рівні двох мов: англійська  ↔  татарська [3; 37]; англійська  

↔  китайська [15];  англійська  ↔  російська  [38; 39; 42] англійська  ↔  калмицька [25];  

російська  ↔  удмуртська [18]; російська  ↔  в’єтнамська  [26]; російська  ↔  грузинська [48]; 

російська  ↔  китайська  [21; 50]; та на рівні трьох мов: англійська  ↔  російська  ↔  

французька [4]; англійська  ↔  російська  ↔  кабардинська [49].  
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Дослідження когнітивної семантики концепту «ЩАСТЯ» здійснювалося у зіставленні з 

близькими за змістом концептами: «ЩАСТЯ»  ↔  «ГОРЕ»  ↔  «ДОЛЯ» [5], «ЩАСТЯ»  ↔  

«НЕЩАСТЯ» [7], «ЖИТТЯ»  ↔  «ЧУДО»  ↔  «ЩАСТЯ» [14], «ДОЛЯ»  ↔  «ЩАСТЯ» [37], 

«ЛЮБОВ»  ↔  «ЩАСТЯ» [38]. 

Джерелами дослідження концепту «ЩАСТЯ» були мовні засоби репрезантації концепта 

в цілому [1; 2; 6; 8; 9; 13; 17; 23; 25; 26; 33; 40; 48]; чи конкретний тип вербалізаторів, 

наприклад: семантика концепту [3];  фразові поєднання [4]; народні пісні  [20];  прислів’я та 

приказки [30]; паремії [29].  

За обсягом охоплюваного матеріалу досліджувався конкретний твір якогось одного 

автора, наприклад, оповідання Ф. Бекона «Нова Атлантида» [24], роман Олдоса Хакслі  «О 

дивовижний  новий світ»  [46]; тексти С. Д. Довлатова [47]; або вивчався один із жанрів, 

стилів, або типів дискурсу, наприклад: дискурс взагалі [7]; дискурс релігійний і політичний 

[8]; рекламний дискурс [14; 23]. 
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Концепт «ЩАСТЯ» досліджували в російській лінгвокультурі, а також на зіставному рівні 

між російською й іншими мовами. Вербалізатори концепту «ЩАСТЯ» досліджували лише в 

російській мові C. Г. Воркачов  [3], Н. М. Дмитрієва  [4], Л. Г. Лузіна [12]. 

Зіставний метод дослідження було реалізовано для виявлення національно-мовної 

специфіки концепту «ЩАСТЯ» на рівні двох мов: російська ↔ удмуртська [6], російська ↔ 

в’єтнамська [8; 9], російська ↔ китайська [10; 11; 17], російська ↔ грузинська [15], російська 

↔ англійська [14]; та на рівні трьох мов: російська ↔  англійська ↔ французька [1], 

російська ↔ англійська ↔ кабардинська [16]. 

Дослідження когнітивної семантики концепту «ЩАСТЯ» здійснювалося у зіставленні з 

близькими за змістом концептами: «ЩАСТЯ» ↔  «ГОРЕ» ↔  «ДОЛЯ» [2], «ЖИТТЯ» ↔  

«ЧУДО» ↔  «ЩАСТЯ» [5] та «ЛЮБОВ» ↔  «ЩАСТЯ» [13]. 

Джерелами дослідження концепту «ЩАСТЯ» були мовні засоби репрезентації концепту 

в цілому [3; 4; 12]. Розглянуто суміжні концепти та їх використання в рекламі [5]. 

Відбувалося зіставлення телеономних концептів з погляду російсько-англійських паралелей 

[13]. Здійснювався аналіз лексикографічних джерел, зокрема «Великого китайсько-

російського словника» [17], та на матеріалі російських паремій [11]. Також було розглянуто 

концепт «ЩАСТЯ» на матеріалі топонімів [8]. Крім того, застосовували асоціативний 

експеримент для вивчення цього концепту [10]. За обсягом охоплюваного матеріалу це міг 

бути конкретний твір якогось одного автора, наприклад, повість Ф. Бекона «Нова 

Атлантида» [7]. 
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Концепт «ЖИТТЯ» досліджували в англійській лінгвокультурі на матеріалах англійської 

або американської англійської мови. Концептуальний аналіз здійснювали як в одній із цих 

мов, так і на зіставному рівні з іншими мовами. Так, вербалізатори концепту «ЖИТТЯ» 

досліджували лише в англійській мові Т. В. Богданова [1], [10], С. А. Власова [2], 

О. Б. Осипова [3], Н. В. Копійкіна [6], [7], С. С. Горикіна [11], В. В. Тарасенко [9]. 

Зіставний метод дослідження було реалізовано для виявлення національно-мовної 

специфіки концепту «ЖИТТЯ»  на рівні двох мов: англійська ↔ російська [4], [8]; та на рівні 

трьох мов: англійська ↔ мордовська ↔ російська [5]. 

Дослідження когнітивної семантики концепту «ЖИТТЯ» здійснювалося у зіставленні з 

близькими за змістом концептами:  «ЖИТТЯ»  ↔  «СМЕРТЬ» [5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

Джерелами дослідження концепту «ЖИТТЯ» були мовні засоби репрезентації концепту 

в цілому [1; 2; 4], чи конкретний тип вербалізаторів, наприклад: фразеологічний фонд мови 

[3], фразеологічні репрезентації [9], метафоричні уявлення [5], загадки [11]. 

За історичними параметрами розглядали мову в цілому, а також її сучасний зріз  [2]. 

За обсягом охоплюваного матеріалу це міг бути конкретний твір якогось одного автора, 

наприклад роман Майкла Каннінгема «Годинник» [6], роман Маргарет Етвуд «Сліпий 

убивця» [7], роман Ернеста Хемінгуея «Фієста і Сонце сходить» [10]), або один із жанрів, 

стилів, чи типів дискурсу, наприклад: поетичні дискурси Д.Томаса та І.В. Брюсова [8]. 
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Дослідження концепту «ЧОЛОВІК» в російській лінгвокультурі здійснювали як в 

російській, так і на зіставному рівні між двома, чи трьома мовами. Вербалізатори концепту 

«ЧОЛОВІК» досліджували лише в російській мові Т. А. Бердникова [1], О. М. Гайфулліна [2], 

Т. Н. Казакова [5], І. А. Морозова [6] та ін. 

Зіставний метод дослідження було реалізовано для виявлення національно-мовної 

специфіки концепту «ЧОЛОВІК» на рівні двох мов: російська ↔ китайська [3]; російська ↔ 

осетинська [8]. 

Дослідження когнітивної семантики концепту «ЧОЛОВІК» здійснювалося у зіставленні з 

близькими за змістом концептами: «МАТИ» ↔ «БАТЬКО» ↔ «ЧОЛОВІК» ↔ «ДРУЖИНА» 

[3]; «ЧОЛОВІК» ↔ «ЖІНКА» [1; 6; 8]. 

Джерелами дослідження концепту «ДРУЖБА» були мовні засоби репрезантації 

концепта в цілому [4], чи конкретний тип вербалізаторів, наприклад: лексичний склад мови 

[1], афоризми [9; 10; 11] або фразеологічний фонд мови [1].  

За обсягом охоплюваного матеріалу це міг бути конкретний твір якогось одного автора, 

наприклад, роман М.А. ШОЛОХОВА «Тихий Дон» [7] та поетичні тексти Віри Полозкової 

«Від кризи маскулінності до метасексуальності» [4]. 
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«СМЕРТЬ» 

 

Концепт «СМЕРТЬ» досліджували в російській лінгвокультурі, а також на основі 

протиставлення двох або більше мов (німецька, башкирська, англійська та інші).  

Зіставний метод дослідження було реалізовано для виявлення національно-мовної 

специфіки концепту «СМЕРТЬ»: на рівні двох мов: російська ↔ башкирська [4], російська ↔ 

англійська [26; 35]; на рівні трьох мов: російська ↔ англійська ↔ німецька [69]; на рівні 

чотирьох мов: мордовські мови ↔ російська ↔ англійська [9].  

Дослідження когнітивної семантики концепту «СМЕРТЬ» здійснювалося у зіставленні з 

близькими за змістом концептами:   ВУРДАЛАКА ↔ СМЕРТЬ [1], ЖИТТЯ ↔ СМЕРТЬ [2-21], 

ЖИТТЯ ↔ СМЕРТЬ ↔ ЧАС [22], КОХАННЯ ↔ СУМ ↔ СМЕРТЬ [24], СМЕРТЬ ↔ ПРИРОДА 

[73], СМЕРТЬ ↔ СУТЬ ЖИТТЯ [74]. 

Джерелами дослідження концепту Смерть були мовні засоби репрезентації концепту в 

цілому [3; 7; 9; 18; 20; 33; 35], чи конкретний тип вербалізаторів, наприклад: фразеологічні 

одиниці [4; 58; 62], паремії [5; 6; 7; 15], фольклорна лірика [69].  

За обсягом охоплюваного матеріалу досліджувався як конкретний твір якогось одного 

автора, наприклад, повість Л. Толстого «Смерть Івана Ілліча» [45], роман Маркуса Зусака 

«Книжкова Злодійка» [42], або один із жанрів, стилів, або типів дискурсу, наприклад, 

психотерапевтичний дискурс [74], поетичний дискурс [16], художній і музичний дискурс [52], 

православний дискурс [63]. 
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Концепт «ЖІНКА» досліджували на матеріалах різних мов. Концептуальний аналіз 

здійснювали як в одній із цих мов, так і на зіставному рівні між двома, чи трьома мовами. 

Вербалізатори концепту «ЖІНКА» досліджували лише в англійській мові В. В. Власюк [7], 

М. Р. Єпремян [9], Л. П. Коногарова [10], М. М. Лютянська [13] та Н. А. Паскова [14]. 

Зіставний метод дослідження було реалізовано для виявлення національно-мовної 

специфіки концепту «ЖІНКА» на рівні двох мов: англійська ↔ російська [17; 19]; та на рівні 

трьох мов:  англійська ↔ татарська ↔ російська [21]. 

Дослідження когнітивної семантики концепту «ЖІНКА» здійснювалося у зіставленні з 

близькими за змістом концептами: «ЖІНКА»  ↔  «ЗОВНІШНІСТЬ» [20], «ЖІНКА»  ↔  

«МОВЧАННЯ» [18]. 

Джерелами дослідження концепту «ЖІНКА» були мовні засоби репрезентації концепту в 

цілому [2; 7; 10; 11; 22; 28], чи конкретний тип вербалізаторів, наприклад: фразеологічний 

фонд мови [2],  фразеологічні репрезентації [12], метафоричні уявлення [29], фольклор [1], 

фразеологізми, приказки [5; 8; 23; 31]. 

За історичними параметрами розглядали мову в цілому, а також її сучасний зріз  [4; 6; 

14; 15]. 

За обсягом охоплюваного матеріалу це міг бути конкретний твір якогось одного автора, 

наприклад: роман В. С. Маканіна «Асан» [32], твори британських романісток [10], голоси 

роману Світлани Олексієвич «У війни не жіноче обличчя» [25], твори Дж. Чосера [15], роман 

Дж. Голсуари «Власник» [26], твори А. В. Кольцова та розповіді Т. Толстова [27]; глянцевий 

дискурс [28]. 
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«ЧОЛОВІК» 

 

Концепт «ЧОЛОВІК» досліджували в англійській лінгвокультурі на матеріалах 

англійської або американської англійської мови. Концептуальний аналіз здійснювали як в 

одній із цих мов, так і на зіставному рівні з іншими мовами. Так, вербалізатори концепту 

«ЧОЛОВІК» досліджували лише в англійській мові М. Л. Болонєва [2]; О. В. Бєлова [1]; 

Б. В. Лі [5]; С. С. Сотникова [8]; О. Ю. Шишигіна [9].  

Зіставний метод дослідження було реалізовано для виявлення національно-мовної 

специфіки концепту «ЧОЛОВІК» на рівні двох мов: англійська ↔ калмицька [6; 7]; англійська 

↔ українська [3; 4]. 

Дослідження когнітивної семантики концепту «ЧОЛОВІК» здійснювалося у зіставленні з 

близькими за змістом концептами:  «ЧОЛОВІК»  ↔  «ЖІНКА» [2; 3; 4; 7; 9]. 

Джерелами дослідження концепту «ЧОЛОВІК» були прислів’я [7] та лірика [8]. 

За обсягом охоплюваного матеріалу це могли бути твори одного автора, наприклад, 

твори С. Кінселли [2]. Розглядалась актуалізація цього концепту в мовленні [2] та вивчалась 

його структурна організація [5]. 

Список використаної літератури: 

1. Белова А. В. Концепт «HOUSEHUSBAND» в американском варианте английского языка / 

А. В. Белова // Вестник Московского государственного лингвистического университета. — 

2008. — № 544. — С. 138 148. 

2. Болонева М. Л. Концепты «WOMAN» и «MAN» : актуализация в речи (на материале 

произведений С. Кинселлы) / М. Л. Болонева // Вестник Иркутского государственного 

лингвистического университета. — 2013. — №4 (25). — С. 234-239.  



 

 

«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2017: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

  
 

112 

3. Бондаренко О. С. Концепти «ЧОЛОВІК» і «ЖІНКА» в українській та англійській мовних 

картинах світу : автореф. канд. філол. наук : 10.02.17 / О. С. Бондаренко ; Донецький 

національний ун-т. — Донецьк, 2005. — 19 с. 

4. Бондаренко О. С. Концепти «ЧОЛОВІК» і «ЖІНКА» в українській та англійській мовних 

картинах світу : дис… канд. філол. наук : 10.02.17 / О. С. Бондаренко ; Кіровоградський 

держ. педагогічний ун т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2005. — 195 с. 

5. Ли Б. В. О структурной организации концепта «MAN» и проблеме устойчивости 

оценочных характеристик мужественности (на матери але английского языка) / Б. В. Ли // 

Вестник Томского государственного педагогического университета. — 2013. — № 3 (131) . 

— С. 37 40. 

6. Очирова В. С. Концепт «МУЖЧИНА» и концепт «ЖЕНЩИНА» в калмыцкой и английской 

лингвокультурах / В. С. Очирова ; отв. ред. В.И. Карасик // Этнокультурная концептосфера : 

общее, специфичное, уникальное. Материалы международной научной конференции. — 

Калмыцкий государственный университет, 2006. — С. 86-90. 

7. Салыкова В. В., Хурумчиева А. В. Концепт «МУЖЧИНА» в калмыцких и английских 

пословицах / В. В. Салыкова, А. В. Хурумчиева // Язык как средство формирования 

культурного пространства (на примере калмыцкого, русского, китайского, монгольского, 

английского языков). Материалы международной научно-практической конференции. — 

Калмыцкий государственный университет, 2011. — С. 69-74. 

8. Сотникова С. С. Репрезентация концепта «МУЖЧИНА» в английской народной лирике / 

С. С. Сотникова // Ученые записки. — Курский государственный университет. — 2015. — № 

2 (34). — С. 101-110.  

9. Шишигина О. Ю. Репрезентация социальных признаков концептов «MAN» и «WOMAN» в 

современном американском варианте английского языка / О. Ю. Шишигина // Вестник 

Кемеровского государственного университета. — 2013. — № 2-2 (54). — С. 199-204. 

 

 

 

УДК 811.111'37 

КОНЦЕПТ «ЛЮБОВ» В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ 

Степанова Дарина Андріївна, 

студентка 

Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова 

 

Ключові слова: англійська лінгвокультура, лінгвокультурний концепт, концепт 

«ЛЮБОВ» 

 

Концепт «ЛЮБОВ» досліджували в англійській 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. Досить часто вербалізатори 

концепту «ЛЮБОВ» досліджували лише в англійській мові  [1; 2; 3; 5; 7; 12; 13; 14]. 

Зіставний метод дослідження було реалізовано для виявлення національно-мовної 

специфіки концепту «ЛЮБОВ» на рівні двох мов: англійська ↔ російська,  англійська ↔ 

іспанська; та на рівні трьох мов:  англійська ↔ російська ↔ американська, англійська ↔ 

російська ↔ німецька. 

Дослідження когнітивної семантики концепту «ЛЮБОВ» здійснювалося у зіставленні з 

близькими за змістом концептами: ВІРА ↔ НАДІЯ ↔ ЛЮБОВ; ЛЮБОВ ↔  ЩАСТЯ; ЛЮБОВ 
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↔  ДРУЖБА; ЛЮБОВ ↔ ЗАМІЖЖЯ; ЛЮБОВ ↔ ЗРАДА; ЛЮБОВ+НЕНАВИСТЬ; 

ЛЮБОВ+СВЯТІСТЬ; ЛЮБОВ ↔  СЕКСУАЛЬНІСТЬ; ЛЮБОВ ↔  СТРАХ; МУДРІСТЬ ↔  

ЛЮБОВ ↔ РАДІСТЬ; СОВІСТЬ ↔ ЛЮБОВ. 

Джерелами дослідження концепту «ЛЮБОВ» були мовні засоби репрезентації концепту 

в цілому [2; 3; 7; 13; 14], чи конкретний тип вербалізаторів, наприклад: метафоричні 

уявлення [10].  

З історичного погляду дослідження концепту здійснювалося у творах якогось періоду, 

наприклад у творах англійських поетів XVIII століття, а також XVIII-XIX ст. [5; 6]. 

За обсягом охоплюваного матеріалу досліджувався один, кілька чи багато творів, 

наприклад, поетичні тексти Б. Пастернака [15; 16], твори Р. Бернса [17; 18], романи 

Джуліана Барнса [23]. Також розглядалися окремі жанри, стилі, або типи дискурсу, 

наприклад: ідеостиль І. Стоуна [12], пісенний дискурс Леони Льюіс [20], фольклор [22], 

тексти англійської поп-музики 1980-х років [21]. 
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Концепт «ЛЮБОВ» досліджували на матеріалах різних мов. Концептуальний аналіз 

здійснювали як в одній із цих мов, так і на зіставному рівні між двома, чи трьома мовами. 

Значна кількість дослідників вивчала вербалізатори концепту «ЛЮБОВ» лише в англійській 

мові [3; 4; 9; 22; 23; 27; 29; 29; 35; 48; 49; 63; 67; 68;  75; 82; 83; 97], чи лише в 

американському варіанті англійської мови [100; 101]. Також, цей концепт розглядався на 

матеріалі німецької мови [7; 70; 81]; французької мови [17; 94]; китайської мови [66; 90]; та 

української мови [85]. 

Зіставлялися лінгвокультури на рівні двох мов: російська ↔ французька [15; 31], 

американська ↔ іспанська [16], російська ↔ іспанська [25], російська ↔ китайська [32], 

російська ↔ англійська [38; 42; 98; 102; 103; 107]; на рівні трьох мов: англійська ↔ 

британська ↔ російська [44], англійська ↔ німецька ↔ російська [99]. 

Дослідження когнітивної семантики концепту «ЛЮБОВ» здійснювалося у зіставленні з 

близькими за змістом концептами: ВІРА ↔ НАДІЯ ↔ ЛЮБОВ [1], ЛЮБОВ ↔ ЩАСТЯ [98], 

ЛЮБОВ ↔ ДРУЖБА [99], ЛЮБОВ ↔ ЗАМІЖЖЯ [100], ЛЮБОВ ↔ ЗРАДА [101], ЛЮБОВ ↔ 

НЕНАВИСТЬ [102-104], ЛЮБОВ ↔ СВЯТІСТЬ [105], ЛЮБОВ ↔ СЕКСУАЛЬНІСТЬ [106], 

ЛЮБОВ ↔ СТРАХ [107], ЛЮБОВ ↔ МУДРІСТЬ ↔ РАДІСТЬ [108], ЛЮБОВ ↔ СОВІСТЬ  

[111]. 

Джерелами дослідження концепту «ЛЮБОВ» були мовні засоби репрезантації концепту 

в цілому [5; 9; 12; 16; 17; 18; 24; 33; 35; 47; 50; 68; 74; 96], чи конкретний тип вербалізаторів, 

наприклад: лексичний склад мови [26; 29; 60; 70; 73; 78]. Досліджувалися прислів’я [31; 94],  

паремії [25], фразеологічний фонд мови [42; 43; 62; 68; 70; 106]. 

За історичними параметрами розглядали мову в певний період, а також її сучасний зріз 

[14; 43; 45; 46].  

За обсягом охоплюваного матеріалу це міг бути конкретний твір якогось одного автора, 

наприклад, роман Л. Н. Толстого «Війна і мир» [57] та роман А. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» 

[73]. Досліджували один із жанрів, стилів, або типів дискурсу, наприклад: розмовна мова [9; 

12], гендерний дискурс [25], дискурс молодіжних серіалів [8], пісенний дискурс [2]. 
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