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СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТА 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

УДК 811 

Олена БИНДАС, 

кандидат педагогічних наук, доцент,  

завідувач кафедри романо-германської філології, 

Тетяна ШУНДЕЛЬ, 

магістрантка 1 року навчання  

ДЗ «Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка», Полтава 

БАГАТОАСПЕКТНИЙ ХАРАКТЕР ВИРАЖЕННЯ СМИСЛОВИХ 

ВІДТІНКІВ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

В англійській мові функціонує багато мовних структур, які не вписуються 

в традиційні класифікаційні рамки, що призводить до неповноцінного аналізу 

усієї функціональної різноманітності складнопідрядних речень СПР, 

перехідних явищ, механізм породження яких призводить до зміни семантики 

структур. Так, за рамками традиційної класифікації часто залишаються складні 

конструкції, які не відповідають показникам функціонально-семантичного поля 

(далі – ФСП) того або іншого предикативного ядра, тому актуальність 

дослідження пояснюється необхідністю проведення аналізу СПР на 

семантичній основі з урахуванням перехідної природи взаємопов’язаних СПР 

різних ФСП. Метою розвідки є вивчення та аналіз структурно-семантичної 

природи СПР з синкретичною частиною, виявлення та дослідження польових 

одиниць синкретичної природи. 

Поглиблений аналіз синкретичних СПР з урахуванням теорії синхронної 

перехідності, яскравим прикладом якої є шкала перехідності В. Бабайцевої [2], 

вказує на той факт, що в усіх опозиціях відбувається нашарування додаткового 

значення на основне. У рамках цієї шкали СПР розглядається як 

високоорганізована одиниця польової природи, що складається з ядра й 
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синкретичних зон. Ядро СПР представлене конструкціями, де знаходиться 

повний набір диференційних значень, які реалізуються в інваріантних базових 

структурно-семантичних одиницях. В периферійних (синкретичних) зонах 

зосереджені перехідні конструкції синхронного характеру, що поєднують в собі 

декілька значень, які можуть бути виражені в нерівній мірі, тобто з 

переважанням тієї або іншої семантики (ланки Аб, аБ), або характеризуватися 

тотожністю синтезованих значень (ланка АБ). При цьому окреме значення 

перехідних структур ослабляється за рахунок привнесення в СПР додаткового 

відтінку іншої структури, яка вживається в межах іншого ФСП. 

На наш погляд, зростання в мові великої кількості синкретичних СПР 

пов’язане, передусім, з бажанням мовця передати ускладнені смислові відтінки 

за допомогою поліфункціональних конструкцій, де підрядні речення 

функціонують не просто як носії єдиного сенсу, а передають додаткову 

інформацію. Це, очевидно, можна пояснити вживанням складнопідрядних 

конструкцій з синкретичним значенням у формі одного цілісного 

висловлювання, що пояснюється його здатністю до передачі двох семантико-

синтаксичних значень в одній структурі. З іншого боку, виникнення 

додаткового повідомлення відбувається внаслідок семантичної рухливості 

підрядних частин. Так, найбільш продуктивною групою, де реалізується велика 

кількість периферійних структур, виявляється група СПР з ФСП причини, що 

пояснюється закладеною семою каузальності в багатьох структурах. 

Наприклад, у наступних конструкціях синкретичні СПР з інваріантним 

(категоріальним) значенням втрачають певний набір диференційних ознак в 

синкретичних периферійних структурах та за певних умов набувають 

додаткових значень інших польових конструкцій. Так, наприклад, 

синкретичними виявляються синтаксичні конструкції із значенням часу та 

умови (She’ll have to look after him when he comes home or pay some one to 

do it [3, р. 245]; She could have cried when she looked down [3, р. 234]). 

Актуалізатор інваріантного значення when свідчить про семантико-
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синтаксичні обставинні стосунки часу. Придбання додаткового умовного 

відтінку семантичного значення виникає за рахунок певних співвідношень 

форми присудків (у першій структурі у головній частині простежується 

функціонування майбутнього часу, а в підрядній частині використовується 

часова форма з відтінком майбутнього; у другому прикладі бачимо 

функціонування модального дієслова разом з перфектною формою інфінітива в 

головній частині речення та вживання основного дієслова в минулій формі). 

Порівняйте, She’ll have to look after him if he comes home or pay some one to do it; 

She could have cried if she looked down). 

Наведені приклади свідчать про те, що СПР перехідного характеру 

утворюють опозиції, де представлені приклади перетину синтаксичних площин 

різноманітної семантики (часу та умови). Синкретизм семантики СПР дозволяє 

несуперечливо розмежовувати смислові відтінки й реалізовувати їх 

функціональний потенціал, враховуючи слабкий та сильний характер 

підпорядкування. Отже, основна причина появи перехідних одиниць 

синкретичного характеру в опозиції викликана подвійним характером 

синтаксичних функцій (наявністю вторинності значення). При цьому 

характерна ознака поєднання семантичних відтінків в структурі СПР пов’язана, 

перш за все, з полісемантичною природою сполучників та їх здатністю 

виражати в різних умовах різноманітність ФСП. Вирішальним критерієм при 

цьому служить гнучкість й складна форма інваріантного значення, яке також є 

одним з ключових позицій при встановленні типології СПР [1, с. 187].  

Отже, ми прийшли до висновку, що репрезентація синкретичних структур 

периферії викликана характером зв’язку між компонентами СПР, що 

призводить до нестабільності типологічної системи СПР. Новий смисловий 

зміст складнопідрядних одиниць не завжди може бути оформлений 

конкретними формальними засобами, але прагнення мови до великої кількості 

нових мовних засобів за допомогою економії цілої системи мовних елементів 

спонукає мовця звернутися до моделювання СПР. Перспективи подальшого 
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дослідження вбачаємо у детальному дослідженню та аналізі структурно-

семантичної природи СПР синкретичного характеру з додатковим, 

інваріантним значення підрядних частин. 
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ВИКОРИСТАННЯ СЛЕНГІВ В АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ 

Нині лінгвісти розглядають сленг як одне з провідних питань сучасної 

англістики через його часте вживання не тільки в молодіжній культурі, але й в 

літературній мові. Під поняттям «сленг» розуміється сукупність мовних засобів 

високої експресивної сили, які постійно трансформуються і використовуються 

в неформальному спілкуванні людей в різних країнах. Сленг характеризується 

використанням емоційної лексики, неприйнятої для нормативної мови. 

Останнім часом ми спостерігаємо використання сленгу не лише в усному 

мовленні, а й на письмі (листування в соціальних мережах, SMS-повідомлення, 
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публічні виступи). 

Незважаючи на значну кількість лінгвістичних досліджень, присвячених 

функціонуванню сленгу в англійській мові, вчені не можуть дійти єдиного 

висновку щодо його виникнення та перспектив розвитку. Ще й до сьогодні 

існують сумніви щодо самого походження слова «сленг»: чи то від -sling 

(жбурляти), чи -slanguage (жаргонізм). Невідомо, й коли воно з’явилося в 

усному мовленні, проте у письмовому вигляді вперше було зафіксовано у 

ХVІІІ столітті в Англії як «образа людини». 

Зокрема, у «Словнику лінвістичних термінів для студентів філологічних 

факультетів» С. Каленюк трактує сленг (slang) як варіант професійної мови, 

слова та вирази, що використовуються у спілкуванні людей різних вікових 

груп, професій, соціальних прошарків [1, с. 63]. Англійські філологи так 

розширили значення цього терміну, що стало важко зрозуміти, що є сленгом, а 

що ні (Ч. Фриз, Е. Партридж). 

Багато слів і виразів сленгу незрозумілі або малозрозумілі для основної 

маси населення, особливо в період їх виникнення і переходу в більш широку 

сферу вживання. Наприклад, fry – покарати; turkey – жертва вуличного 

пограбування; bone, dough – гроші.  

У складі молодіжного американського сленгу можна виокремити 

лексеми, які об’єднуються в такі основні лексико-семантичні групи:  

1. Алкоголь, наркотики (24%): loadie – п’яниця; pummeled, trashed, 

bamboozled – п’яний; hooter – марихуана; flake – кокаїн; ret, bogue – цигарка.  

2. Флірт, кохання, секс (19%): bag – фліртувати; boodle – обійми, 

поцілунки; crash, face – «відшити»; homework – коханка.  

3. Дозвілля (18%): fling, drag – вечірка; jam, rage, jiveandjuke – гарно 

проводити час; crawl – танцювати; kick – розслаблятися, відпочивати.  

4. Зовнішність (9%): chick, peach – красуня; biddy, roach, scank, scuzz – 

погануля; cromagnon, malvin – потвора (про чоловіка).  

5. Інтелект, риси характеру (9%): booksmart, fossil – розумник; dumb-head, 
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brain-dead, flake – дурень; crank – дратівлива людина; grunge, gweeb(o) – 

зануда. 

6. Предмети першої необхідності (8%): grazing – їжа; chas, ches – 

сірники; stompers – черевики; shank – ніж.  

7. Злочинні чи хуліганські дії (5%): scarf (up), scoff – красти, поцупити; 

flap, romp – бійка між вуличними бандами; turkey – жертва вуличного 

пограбування. 

8. Лексичні засоби вираження емоційного стану, які передаються 

вигуками (3%): тривога (Chickie! – Ховайся!), подив (Bonk! – Тю!); незгода 

(Dude! – Ні за яких обставин); схвалення (Cool! – Клас! Супер!); збентеження 

(Sqeebs! – ого!); огида (barf, barfmeout – Фе!).  

9. Соціально та культурно обумовлені явища (2%): bone, ends – гроші; 

smoke – долар; slease – жебракувати, клянчити; Z(ee) – спати, дрімати.  

10. Навчання (2%): bust – провалити екзамен; cribcourse, snapcourse – 

легкий навчальний курс; squid, weenie – зубрило; cut-throatstudent – відмінник; 

pony – шпаргалка. 

11. Назви страв і напоїв (0,4%): booze – алкоголь; boodle – цукерки; za – 

піца; jigger – вершкове морозиво з фруктами, горіхами.  

12. Аксіологічні характеристики (0,6%): diddlydum, doggy, rocking, savage, 

wailing / whaling – кльовий, крутий; bunk, buttery, shady – відстійний, 

задрипаний; groovy, joany – немодний; pimpish – модний [3, с. 88–89]. 

Отже, на основі зробленої вибірки, стає зрозуміло, що молодь найчастіше 

вживає слова, пов’язані з алкоголем, наркотиками, фліртом, коханням, 

дозвіллям. Назви напоїв та страв є менш вживаними.  

Багато морфем для утворення зменшувально-пестливих форм 

використовуються в Англії. Численну групу складають жаргонізми з 

закінченням -y і -ie: pricey – завищена ціна, «кусається»; cheapie – дешевий 

товар, мотлох; biggie – важлива персона, «шишка». 

У сучасній бізнес-англійській мові активно використовуються композитні 
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слова: comeback – відновлення замовлень, повернення; rag-fair – барахолка; 

moneybags – багаті люди; slop-shop – магазин дешевого одягу; bosshead – 

керівник проєкту. Також існує тенденція щодо скорочення слів: ads = 

advertisements, pro = professional, doc = doctor, lab = laboratory, bot = robot, net 

= internet. Цікавими є blended words, які складаються з різних слів: Brexit – 

Britain + exit = вихід Британії з ЄС; bomorrow – businessday + tomorrow = 

nextbusinessday, наступний робочий день [2]. 

Таким чином, уживання сленгів іде в ногу з часом, реагуючи на зміни в 

житті не тільки окремих груп населення, а й суспільства в цілому.  
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Знання основних способів перекладу прислів’їв і приказок – другий крок 
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до подолання проблем у їх перекладі. Існують різні способи адекватної передачі 

англійських прислів’їв і приказок українською мовою. Адекватний переклад – 

це відтворення як змісту, так і форми оригіналу засобами іншої мови. 

Адекватність, тобто рівноцінність оригіналу, невіддільна від точності і 

досягається шляхом граматичних, лексико-фразеологічних і стилістичних 

замін, які створюють рівноцінний ефект. Сутність адекватного перекладу 

полягає у використанні замін і відповідностей [1, с. 21]. 

Т. Левицька, А. Фітерман з точки зору перекладу поділяють прислів’я та 

приказки на три групи: 

1. Прислів’я, які повністю співпадають з прислів’ями мови перекладу і за 

змістом, і за формою. 

2. Прислів’я, які співпадають за змістом, але не співпадають за образом, 

який лежить в їх основі. 

3. Прислів’я, які не мають відповідників у мові перекладу. Вони 

перекладаються або описовим способом, або за допомогою прислів’я, 

створеного перекладачем [1, с. 106]. 

Багато англомовних прислів’їв і приказок знаходять повне відтворення в 

українській мові за допомогою наявності повних еквівалентів. Повний 

відповідник (еквівалент) – це переклад, коли в мові перекладу є прислів’я, 

рівноправне за змістом, функціями та стилістичними характеристиками 

прислів’ю оригіналу та яке співпадає з ним повністю або в своїй основі за 

образним змістом [1, с. 190]. 

При цьому способі не втрачається лексична образність прислів’я. 

Порушується тільки структура речення, що є розбіжністю зі способом 

калькування: 

It is never too late to learn. Вчитись ніколи не пізно. 

A friend in need is a friend indeed. Друзі пізнаються в біді. 

Breaking is not making. Руйнувати – не будувати. 

Strike while the iron is hot. Куй залізо, доки гаряче. 
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Такі прислів’я, які повністю співпадають в різних мовах, мають своїм 

джерелом загальний прототип і часто є запозиченням з грецької або латинської, 

рідше інших мов: 

Time is money. Час – гроші. 

Knowledge is power. Знання – сила. 

Better late than never. Краще пізно, ніж ніколи. 

Health is better than wealth. Здоров’я краще багатства. 

Повні еквіваленти часто зустрічаються у так званих інтернаціональних 

прислів’ях і крилатих виразах, які беруть свій початок від біблійних і 

міфологічних джерел: 

Man does not live by bread alone. Не хлібом єдиним живе людина. 

Keep as an apple of an eye. Берегти як зіницю ока. 

Learn to control yourself. Вчіться володіти собою. 

Wolf in sheep’s clothing. Вовк в овечій шкурі. 

Прислів’я англійської та української мов можуть бути подібними за 

лексичним складом, комунікативним значенням та стилістичним забарвленням, 

та все ж значна кількість англійських та українських прислів’їв мають свої 

особливості, і відповідник у мові перекладу часто буває тільки приблизним. 

Такі англійські прислів’я перекладаються частковими еквівалентами [1, с. 190]. 

При частковому еквівалентному перекладі прислів’я мови перекладу 

еквівалентне прислів’ю оригіналу за значенням, функціями та стилістичним 

забарвленням, але відрізняється своїм образним змістом. Такі прислів’я можуть 

мати розбіжності у лексичному складі або співпадати по змісту, але бути зовсім 

різними за образом, який лежить в їх основі. Наприклад: 

Like water off the duck’s back. Як з гуски вода. 

To kill two birds with one stone. Одним пострілом двох зайців убити. 

To buy a pig in a poke. Купити кота в мішку. 

A drop in the bucket. Краплина в морі. 

В окремих випадках, коли не можна підібрати аналогу, підбирається 
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антонімічне прислів’я, тобто негативне значення передається за допомогою 

стверджувальної конструкції або, навпаки, позитивне значення передається за 

допомогою негативної конструкції: 

A lone sheep is in danger of the wolf. Дружному стаду вовк не страшний 

A rolling stone gathers no moss. На одному місці і камінь травою 

поростає. 

Slow at meat, slow at work. Скоро їсть, скоро й робить. 

Отже, аналізуючи структурні особливості цих паремій, їх 

автосемантичність, однозначність, зазначимо існування в змісті прислів’їв 

культурних концептів, які і дозволяють виділяти рамки їх використання.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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АМЕРИКАНСЬКІ СЛЕНГІЗМИ ТА ЇХ  

ЕКВІВАЛЕНТИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Поняття сленгу починає завойовувати все більше уваги сучасної 

філології. В даний час існує достатньо велика кількість визначень сленгу, що 

нерідко суперечать один одному. Суперечності ці торкаються перш за все 

об’єму поняття сленг: суперечка йде, зокрема, про те, чи включати в сленг одні 
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лише виразні, іронічні слова, які є синонімами літературних еквівалентів, чи ж 

ще і всю нестандартну лексику, використання якої засуджується.  

Сленг молоді найбільш жваво реагує на всі події в житті. Він підхоплює і 

відображає нові явища і сам змінюється в процесі їх перетворень. Проте на 

сучасному етапі розвитку лінгвістики та перекладознавства сленг становить 

собою ще недостатньо вивчену проблему, яка потребує подальшого 

дослідження. Метою дослідження є визначення місця сленгу у системі лексики, 

зіставлення та розгляд особливостей формування та функціонування 

американського та українського молодіжного сленгу, визначення особливостей 

перекладу американського молодіжного сленгу на українську мову. 

В. Г. Вілюман [1], довгі роки займаючись проблемою сленгу, в стислих 

тезах сформулював деякі його особливості, зокрема автор запропонував 

розрізняти два види сленгу:  

а) Загальний сленг – образні слова і словосполучення емоційно-оцінного 

забарвлення, які знаходяться за межами літературної мови, загальнозрозумілі і 

широко поширені в розмовній мові, які претендують на новизну та 

оригінальність і в цих якостях виступають синонімами слів і словосполучень 

літературної мови; наприклад: bed-sitter (bed-sitting room – вітальня); bob 

(shilling – шилінг); booze (a drink, to drink liquor – пиячити); to dry straight (to 

straighten up – виправлятися); hide (human skin – шкіра); knock-out drops, dope 

(narcotic drops – наркотик). 

б) Спеціальний сленг – слова і словосполучення того або іншого 

професійного або класового жаргону, наприклад: finals – випускні іспити; scam 

– шахрайство; to neck – цілувати і голубити; pineapple – бомба, ручна граната; 

cabbage – гроші; Hey, kiddo! – Гей хлопчисько!; I’m dog-sick – я дуже погано 

себе почуваю; give me a tinkle tomorrow – дзенькни мені завтра. 

Велика кількість сленгізмів створюється шляхом запозичення. Джерелом 

може бути іноземна мова («мані», – американський сленг «гроші», «денсфло» – 

від англійского «dancefloor» – танцпол), при цьому можливе використання 
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дослівного перекладу («перець» – хлопець / англійський сленг «pepper» – особа 

чоловічої статі). Сленг запозичує одиниці і з інших прошарків, наприклад, 

української мови («дембель» – воєн. «демобілізація», «зависати» – комп. 

«зупинити виконання роботи та не реагувати на команди користувача»). 

Молодіжний сленг часто змінює значення запозичених одиниць («грузити» – 

багато говорити і т.д.).  

Загальні сленгізми – це розмовні елементи більш низького соціального 

статусу, ніж просторіччя. Від літературної лексики загальні сленгізми відрізняє 

властиве їм зневажливе, іронічне, грубувато-фамільярне, жартівливе 

забарвлення. Наприклад: full as an egg – п’яний; hold your horses – не так 

швидко. 

Багато слів і словосполучень сленгу дуже виразні. Наприклад: to drink 

with the flies – пити на самоті; big smoke – велике місто. 

Отже, в сучасній англійській мові сленг становить значну частину її 

словникового складу тому, що різноманіття інтересів суспільства, оцінка 

окремих явищ носіями мови, які належать до різних соціальних і професійних 

груп, знаходить яскраве відображення в сленгу. У сленгу слід розрізняти 

загальний і спеціальний сленг. Молодіжний сленг відноситься до спеціального 

сленгу. 
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МЕТАФОРА ЯК ЯВИЩЕ В ІНОЗЕМНОМУ СПІЛКУВАННІ 

Кожна мова по своєму унікальна та особлива. Володіючи будь-якою 

іноземною мовою, використовуючи різноманітні лексичні одиниці, ми 

вживаємо різні граматичні та фонетичні закони мови. Однак інколи ми стаємо 

безпорадними перед самими простими мовними ситуаціями, які вимагають 

мовного поводження, що відповідає певній комунікативній стратегії. 

Виникають парадокси мовного спілкування: людина час від часу відчуває 

повну нездатність до мовної взаємодії з іншими членами цього ж мовного 

колективу. І справа не в незнанні мови, а в невмінні «розмістити» себе в тій чи 

іншій мовній ситуації.  

Метафора – це фігура мови, яка порівнює дві неподібні речі. Як 

літературний засіб, метафора створює неявні порівняння без прямого 

використання «like» або «as». Метафора – це засіб стверджувати, що дві речі 

тотожні в порівнянні, а не просто схожі. Наприклад: she was the life and soul of 

the party (вона була душею вечірки). Вона не може бути «душею» вечірки, тому 

це вживання посідає синтаксичне місце, призначене для предиката. 

Метафора як мовне явище зустрічається не тільки в усному мовленні, але 

також і у письмі. Величезне значення метафори полягає у використанні її в 

художніх творах [3]. 

Вивченням метафори займаються багато лінгвістів: Арутюнова Н. Д., 

Бессорабова Н. Д., Єфімов А. І., Чудінов А. П., Харченко В. К. та інші. 

Стилістичне вивчення метафори передбачає ідіосинкратичний спосіб 
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використання метафори в конкретних текстах окремими авторами або, ширше, 

групами авторів, які утворюють школу, покоління чи подібні соціальні групи. 

Загалом функція метафори полягає в тому, щоб описати щось нове з 

посиланням на щось знайоме. Вона також використовувалась для відображення 

точки зору оратора та вираження емоцій. Функція метафори полягає в тому, 

щоб досліджувати ідею людей, порівнюючи дві різні речі [4]. 

Деякі складові іменники і прикметники завжди метафоричні, тобто 

означають не те, що окремо: a bloodbath – різанина; mindgames – головоломка; a 

nutcase – псих; a sun-trap – сонце приймач; a sinbin – лава штрафників; narrow-

minded – упереджений; warm-hearted – співчутливий; bone-dry – пересохлий. 

Іноді метафора зачіпає кілька образів: «A woman is a foreign land», «The 

man will never understand», «Its customs, politics and tongue». 

Розширена метафора – це версія метафори, яка поширюється на кілька 

рядків, абзаців або строф прози чи віршів. Розширені метафори спираються на 

прості метафори з образною мовою та більш різноманітні описові порівняння. 

Наприклад: «Life is like eating a grapefruit», «First, one breaks its skin; then one 

takes a few bites to get used to its taste, and finally one starts enjoying its flavor», 

«The dark is an unknown and scary black blanket, a place of nightmares». 

Розгорнуті метафори можуть бути підказними, коли замість головного образу 

дано супутні. Такі метафори можуть складати загадки: I have no spur to prick the 

sides of my intent – я не маю шпори, щоб пришпорити мої наміри [2]. 

Порівняння схожі на метафори, але метафори не є порівняннями. 

Метафора робить порівняння, стверджуючи, що одна річ є чимось іншим, але 

порівняння стверджує, що одна річ схожа на щось інше. 

Якщо нам потрібно відрізнити метафори від порівнянь, більш очевидне 

порівняння в порівняннях полегшує ідентифікацію їх як фігури мови. Щоб 

зрозуміти, як вони працюють, наведемо декілька прикладів: “She’s as cute as a 

button”, – вона мила, як ґудзик; “It’s like shooting fish in a barrel”, – це як 

стріляти рибу в бочку; “He’s as nutty as a fruitcake”, – він горіховий, як 
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фруктовий пиріг; “Ogres are like onions”, – огри схожі на цибулю.  

Отже, метафора порівнює і прирівнює дві непов’язані або опосередковано 

пов’язані речі. Метафори – це потужні ярлики до миттєвого й незабутнього 

розуміння. Вони викликають яскраві образи і дозволяють нам «побачити» речі з 

нової точки зору, а тому є корисними інструментами для творчого вирішення 

проблем. 
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творів про війну. Його романи ґрунтуються на власному досвіді та почутих 

історій з уст тяжко поранених солдатів та мають на меті демонстрацію 

нищівного впливу війни на життя та свідомість людей, зокрема й молоді. Його 

праці є сьогодні як ніколи актуальними та потребують нового прочитання та 

осмислення.  

Проблеми, які підіймає автор у романі «На Західному фронті без змін» 

(життя і смерть, війна і мир, дружба і ворожнеча) залишаються актуальними й у 

наш час. Ремарк й до сьогодні змушує проводити паралелі між минулим та 

теперішнім. Ця тема є близькою й для українців, тому аналіз зображення та 

осмислення війниу творах зарубіжних письменниківє важливою складовою 

формування уявлення про війну сучасниками. Мета дослідження – визначити 

характерні особливості зображення втраченого покоління на прикладі творчості 

Е. М. Ремарка. 

Роман Е. М. Ремарка «На Західному фронті без змін» [3] – чи не 

найяскравіший приклад втраченого покоління – нової течії, яка виникла у 20-ті 

роки XX століття у літературі (тривала у міжвоєнний період). Йдеться про 

покоління, яке стало повнолітнім у роки Першої світової війни і окрім здоров’я 

втратило ще й віру в майбутнє, розумність світу та життя загалом. Сам термін 

був введений американською письменницею Г. Стайн [2]. Тематику втраченого 

покоління досліджували С. Романчук, І. Фрадкін, М. Глюдз, М. Жаринов та ін. 

У передмові до книги автор пише про покоління, зруйноване війною, 

навіть якщо змогло уникнути ударів гранатами: “Dieses Buch[…]soll nurden 

Versuch machen über eine Generation zu berichten, die vom Krieg ezerstört wurde –

auch wenn sie seinen Granaten entkam”. 

Ідея відсутності молодості присутня і в словах Пауля: “Wir sind alle nicht 

mehr als zwanzig Jahre. Aber jung? Jugend? Das ist langeher. Wir sind alte Leute”. 

У молодих хлопців вкрали найкращі роки життя, їх позбавили права на звичне 

життя, кохання, плани, прагнення та власне майбутнє, яке могло на них чекати 

без війни. Їм нав’язали велику ідею, частиною якої вони мали стати, про те 
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ніхто не попереджав про наслідки, з якими вони стикнуться, не дав інструкцію, 

що робити далі.  

Увесь роман просякнутий метафорами. Тому й фразу «ми віримо у війну» 

варто сприймати не буквально, а через призму усвідомлення реальності та 

неминучості жаху, який витісняє усе, що було важливе раніше: “Wir sind 

abgeschlossen vom Tätigen, vom Streben, vom Fortschritt. Wir glauben nicht mehr 

daran; wir glauben an den Krieg”.  

Під час війни цінності змінюються разом зі ставленням до смерті. Зараз 

це буденність, від якої не втекти. Автор поступово проводить читачів всіма 

колами пекла: воші, щурі, антисанітарія, близький і глибокий тил, газові атаки, 

госпіталі, безпосередні сутички з ворогом, передсмертні муки побратимів. 

З початку стає зрозуміло, що йдеться про виживання. “Dann saufen wir durstig 

das Kühlwasser aus”. Коли хлопці випивають воду, призначену для 

охолодження куль, з контексту стає зрозуміло, що таким чином пиття 

прирівнюється до знищення тобі подібних, які стоять з іншого боку фронту, 

мовляв життя противника – ціна втамування спраги для солдата.  

В одному з розділів приятелі вели невимушену розмову. Вони серйозно 

задумуються над тим, що їм робити після війни: “Ich kann mir bloß nicht 

svorstellen…Der normale Betrieb mit Beruf und Studium und Gehalt genüg eihmdan 

nicht”. У чоловіків більше немає надії на нормальне життя.  

Ремарку характерна певна сентиментальність, яку можна простежити 

зокрема у сцені з переляканим новобранцем, який тулиться до головного героя, 

мов налякана дитина чи любовному епізоді з молодою француженкою, що на 

мить переносить солдата у довоєнне життя. Проте все людське споганене, 

спотворене війною і є лише тимчасовою опорою для тих, чиї юні роки минають 

в окопах.  

Світ персонажів та образів романів Ремарка значною мірою є 

парадоксальним. Зовнішня видимість тут протиставляється внутрішній сутності 

[1, с. 474]. Це зумовлює дисонанс між очікуванням та реальністю життя в 
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умовах війни, подальшим існуванням тих, хто вижив, покалічених і фізично, і 

морально. 

Е. М. Ремарк акцентував у своєму творі увагу на цілій епосі втраченого 

покоління, яке так і не змогло віднайти себе. Колись повні запалу молоді 

хлопці, стали спустошеними і апатичними чоловіками. Це ціла генерація, яка 

втратила молодість, надію на нормальне життя, віру у краще майбутнє та 

прагнення творити нову не таку песимістичну історію. Втрачене покоління – це 

символ розчарування. Попри це, вихідці з війни залишалися вірними таким 

переконанням як людська гідність, чоловіча дружба та взаємодопомога, яких не 

знищити кулями чи гарматами. Таким чином ми можемо зробити висновок, що 

втраченому поколінню була властива певна двоїстість, де поряд стояли 

протилежні почуття (як от дружба, взаєморозуміння та розчарування), які 

врешті й стали типовими для історичної доби XX століття. 
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СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛОРЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ 

БІЛОГО КОЛЬОРУ В ПОЕЗІЇ ЛЮБОВІ ПШЕНИЧНОЇ 

Статистичний аналіз віршів рівненської поетки Любові Пшеничної 

уможливив висновок, що в них переважає білий колір: у трьох збірках поезій 

його використано 50 разів. Представлений він різними колоремами, як-от: 

білий, білявий, біленький, білота, білило, невідбілений, біленький, білоперий. 

Колореми мікрополя білий, зафіксовані в поетичних творах Любові 

Пшеничної, можна розподілити на підгрупи, керуючись такими критеріями: 

– частиномовна належність (прикметники: білий, білявий, іменники: 

білота, дієслова: білить, білило, дієприкметники: невідбілений, прислівники на 

біло); 

– відтінкова семантика (білосніжний); 

– повнота вияву колірної ознаки (білий, сивий – повний вияв; білявий – 

неповний); 

– складність будови (білий – проста, однокомпонентна лексема, біло-синє 

– складна, двокомпонента); 

– одноколірність/багатоколірність (білий – одноколірна лексема, біло-синє 

– двоколірна, лежить на перетині мікрополів білий і синій); 

– наявність неколірного компонента (сивочолий, білоперий – 

кольоропозначення утворені злиттям колірного та неколірного компонентів, 

первинно поєднаних зв’язком узгодження в межах одного словосполучення: 

сиве чоло, біле перо); 
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– стилістична забарвленість / нейтральність (білий – загальновживана, 

стилістично нейтральна лексема; біленький – емоційно-експресивна, 

стилістично забарвлена лексема зі зменшувально-пестливим значенням); 

– належність до ядра/периферії (білий – основна, ядерна колорема, біло-

синє – дифузна, лежить на перетині лексико-семантичних мікрополів білий та 

синій); 

– прозорість колірної мотивації (білий – непрозора мотивація, сніжистий 

– прозора, при цьому в основі колірної мотивації лежить назва явища природи – 

сніг); 

– різнокореневість (білий, сніжистий, сивий). 

Колореми мікрополя білий вживаються в поезії рівненської поетеси як у 

прямому, так і в переносному значенні. У прямому значенні вони 

використовуються в таких описах: 

– квітів: «чоловік із трояндою білою» [ДЛ, с. 37], «поміж білого цвіту» 

[ПРС, с. 145], «а ви не зривайте біляву лілею» [БМ, с. 70]; 

– дерев: «білі абрикоси» [ДЛ, с. 83]; 

– міфологічних істот: «білі ельфи» [ДЛ, с. 89]; 

– птахів: «білий журавель» [ДЛ, с. 69], «неначе голуб з білими крильми» 

[ДЛ, с. 68], «зозуля сива» [ПРС, с. 51], «біла зграя (гусей)» [БМ, с. 72]; 

– складових частин організму: «біле пір’я» [ПРС, с. 130]; 

– одягу та тканин: «біла одежа» [ДЛ, с. 101]; 

–  атмосферних явищ: «білий сніг» [ДЛ, с. 69], «хмарки біленькі» [ПРС, 

с. 145], «паморозь біла» [БМ, с. 63], «біла метелиця» [ДЛ, с. 71], «віхола біла» 

[ДЛ, с. 73] тощо. 

Як бачимо з класифікації, найчастотнішими, найзагальнішими та 

найпопулянішими репрезентантами цього кольору, вжитиму в прямому 

значенні в поетичних текстах Л. Пшеничної, є атмосферні явища (сніг, віхола, 

метелиця, паморозь тощо). Проте, білий колір, ужитий, на перший погляд, у 

прямому значені, може зберігати й відтінок асоціативності: 
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Відквітували над стиглими нивами 

Райдуги мрій.  

Йдеш, усміхаєшся, ніби щаслива,  

3 білих завій [ДЛ, с. 18]. 

Тобто завії насправді білі (кольору снігу), проте в поетичних рядках 

відчутно проступає сема «холод».  

У словнику української мови про білий колір сказано: «який має колір 

крейди, молока, снігу» [1]. Для носіїв української мови еталоном найчистішого 

відтінку білої барви є сніг. Сніг стає мотиваційною основою появи 

кольоропозначення і в художньому тексті Л. Пшеничної: 

Cніжиста перина  

лежить у дворі незім’ята.  

Посеред буденності – 

крайка барвистого свята [ДЛ, с. 85]. 

Як показує аналіз, колірна ознака у контексті здатна розширювати свої 

межі від конкретного предмета до груп предметів або більш загальних, 

абстрактних понять. Наприклад, у поетичному вислові «запалив багаття цвіту 

білий май» [БМ, с. 62] все у травні сприймається білим на основі єдиного носія 

цього кольору – білих квітів. Тобто у контекстній сукупності барв одна з них 

здатна переважати, нівелюючи тим самим роль інших. Як бачимо, для того, 

щоб визначити повною мірою семантичне наповнення кольоропозначення, 

необхідно звертати увагу на контекст. 
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МОВНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ FAMILIE 

Концепт – глобальна розумова одиниця, яка репрезентує знання людей 

про дійсний світ, абстрактна схема, яка відображає різні сфери діяльності 

особистості. Людина у ході мислення формує нові концепти, комбінуючи всі 

наявні. Культура народу вербалізується у мові, а мова відображає ключові 

концепти культури. Таким чином, мова створює суб’єктивний образ 

об’єктивного світу [10]. З точки зору лінгвістики: «Концепт – це культурно 

відмічений вербалізований зміст, що представлений в плані вираження цілою 

низкою своїх мовних реалізацій, які формують відповідну лексико-семантичну 

парадигму» [5]. 

Одним із центральних понять лінгвокультурології є картина світу. 

Її можна розглядати як модель, проте не будь-яка модель є картиною, а лише та, 

у якій наявний суб’єкт – людина [4, с. 6]. Лінгвісти традиційно розглядають 

концептуальну та мовну картини світу. Концептуальна картина світу містить 

інформацію, репрезентовану в поняттях, «у той час як в основі мовної моделі 

лежать знання, закріплені в семантичних категоріях і семантичних полях, 
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складених зі слів і словосполучень» [9]. Концептуальна картина світу 

відображає структуру репрезентації знання. Хоча зміст понять «концептуальна 

картина світу» та «мовна картина світу» є цілком різним, відмінності між ними 

досить умовні, оскільки між зазначеними картинами світу відстежуємо зв’язок, 

як між мисленням і мовою. 

Найчастіше концепт представлений в мові окремим словом, в зв’язку з 

чим слово отримує статус імені (номінації) концепту, абомовного знаку, який 

передає зміст концепту найбільш повно і адекватно. Але як правило, концепт 

співвідноситься більш ніж з однією лексичною одиницею. Концепти, які 

репрезентуються за допомогою окремого слова, називають лексичними; 

концепти, що передаються значеннями фразеологічних сполучень –

фразеологічними, а ті, які знаходять своє відображення в граматичних формах, 

категоріях, синтаксичних структурах – граматичними [7]. 

Концепт FAMILIE є одним із базових для німецької мовної картини світу, 

що підтверджується високою частотністю вживання відповідної лексеми в 

сучасній німецькій мові, а також різноманітністю її синтагматичних та 

парадигматичних зав’язків. Крім того, німецька лексема Familie виявляє високу 

словотвірну активність, утворюючи різні детермінативні композити: 

Flüchtlingsfamilie, Nachbarfamilie, Nachbarsfamilie, Umsiedlerfamilie, in 

Verbindung mit Berufs bezeichnungen: Arbeiterfamilie, Arztfamilie, Bauernfamilie, 

Beamtenfamilie, Bergarbeiterfamilie, Gelehrtenfamilie, Lehrerfamilie Lehrersfamilie, 

Neubauernfamilie, Offiziersfamilie; in Verbindung mit Gesellschafts schichten 

Adelsfamilie, Bürgerfamilie, Patrizierfamilie; fernerin Bluterfamilie, Großfamilie, 

Herrscherfamilie, Sprachfamilie, Völkerfamilie, Wortfamilie, Pflanzenfamilie, 

Tierfamilie [1; 2]. Поданий концепт репрезентують також такі лексеми як 

Cousin, Eltern, Großeltern, Großmutter, Großvater, Kind, Kusine, Mutter, Neffe, 

Nichte, Oma, Onkel, Opa, Sohn, Tante, Tochter, Vater [1; 2]. 

Концепт FAMILIE є водночас соціальним концептом. Ядерним уявленням 

про сім’ю є уявлення про шлюбний союз чоловіка та жінки, які мають одну чи 
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дві дитини [3, с. 10]. Саме невелика сім’я (Kleinfamilie) є прототипом категорії 

сім’я. Можливі також і модифікації прототипу, наприклад, гомосексуальна 

сім’я – Regenbogenfamilie, велика сім’я – Großfamilie, сім’я з дітьми від різних 

шлюбів – Patchworkfamilie та ін. Усі вони становлять периферію концепту, 

будучи його маргінальними компонентами, в той час як Kleinfamilie формує 

його ядро [6, с. 11]. 

Складну структуру концепту відзначає вітчизняний мовознавець 

Г. А. Гуняшова, пропонуючи сегментну модель концепту. Зовнішня структура 

представлена двома сегментами-субконцептами: Familie / Gemeinschaftsform та 

Familie / Zusammenleben, які далі розкладаються на мікроконцепти: 

Familie / Kleinfamilie; Familie / Verwandte / Großfamilie; Familie / nichtverwandte 

Sozialgruppen; Familie / Zusammenlebeninder Familie; Familie / Zusammenlebenim 

Sozium [7, с. 9]. Внутрішня структура концепту є комплексом деяких 

класифікаційних ознак і відображає його соціальний характер. 

Судячи з лексикографічних даних, сім’я характеризується за різними 

ознаками, зокрема, за соціально-майновою ознакою (arm, bedürftig, begütert, 

einkommensschwach), за кількісним складом (fünfköpfig, kinderreich, mehrköpfig) 

якостям, що відрізняють членів сім’ї (fröhlich, glücklich, gutbürgerlich, 

tierfreundlich та ін.) [1; 2]. Типові дії для сім’ї (а) або її членів (б) номінуються 

наступними лексемами: а) bewohnen, leben, übersiedeln, wohnen; б) abschieben, 

auseinanderreißen, durchbringen, entlasten, ernähren, gründen, gehören, einen, 

verlassen [1]. 

Сім’я, будучи загальнолюдською універсалією, водночас має національну 

специфіку. Відіграючи роль осередку суспільства, вона є дзеркалом, в якому 

відображаються соціальні, правові, демографічні, культурні аспекти життя 

народів. Інакше кажучи, норми сімейної та шлюбної поведінки, як і інші 

інституціональні норми, що передаються з покоління в покоління, стають 

безумовними традиціями, що направляють спосіб життя і спосіб мислення 

людей у певне русло. Отже, вивчаючи феномен сім’ї, можна наблизитися до 
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розуміння національного характеру цього народу. 
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ЗООМЕТАФОРИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ  

У ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ ФОНДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Дослідження фразеологічного фонду мови дозволяє виявити специфічні 

риси менталітету нації, що зумовлені особливостями світосприйняття, 

системою моральних вимог, норм, цінностей. Одним із головних показників 

фразеологічних одиниць є їх оцінний характер [1, с. 32]. У фразеологічному 

значенні знаходять вираження як культурні архетипи, так і сутнісні моменти 

географічної, геополітичної, господарчої, соціальної, політичної, релігійної, 

культурної реальностей, що впливають на його формування. 

Важливість людини у суспільстві, зокрема в галузі мистецтва, літератури 

викликає асоціацію із левом, прикладом такого значення є метафора lion 

“important man of letters or music” [2, р. 57]. З цим значенням пов’язаний 

суфіксальний дериват-неологізм to lionize “treat as a celebrity” [2, р. 57], який 

також метафорично позначає відому людину як лева. Часто спілкування з 

іншими людьми несе небезпеку, народна мудрість попереджає про це у сталому 

виразі a lion is no pet [2, р. 57], значення передається за допомогою образу «лев 
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не є домашньою тваринкою». Також інший фразеологічний зворот англійської 

мови пропонує ліквідувати небезпеку, коли вона ще не несе людині великої 

загрози. При цьому використовується образ лева та левенятка, що є 

еквівалентами великої та малої небезпеки: kill the lion when it is a cub із 

значенням “tackle the problem or danger while it is still manageable” [2, р. 58]. 

Якщо ж людини все-таки потрапила у небезпеку, така ситуація пояснюється за 

допомогою метафоричного образу перебування у лев’ячому барлогу – in the 

lion’s den “іn great danger” [2, р. 58]. Для того ж, щоб не потрапити у 

небезпечне становище, англійський фразеологічний зворот пропонує не будити 

лева, який спить: wake not a sleeping lion [2, р. 58]. Подібне ж значення щодо 

людини, яка сама створює собі небезпечне становище, передається і за 

допомогою сталого виразу have a tiger by the tail “you are in a nasty situation, but 

worse is to come” [2, р. 58], а також за допомогою реалізації образу «будити 

змію» – wake snakes “сause / get into trouble” [2, р. 60] та будити сплячого вовка 

– do not wake a sleeping wolf “do not interfere with what is potentially 

dangerous” [2, р. 247].  

Фразеологія англійської мови стверджує, що навіть найсильніша людина 

зазнає ударів від слабких, коли потрапляє у безпорадне становище: little birds 

may peck a dead lion “оnly after someone dies or becomes helpless, do his feebler 

opponents become active” [2, р. 58]. Так само образ лева використовується для 

позначення загроз, які існують для найсильніших з боку незначних людей – 

even the lion must defend its elf against flies [2, р. 58]. 

У стосунках людей часто буває так, що слабка людина хизується за 

наявності сильного захисника. Така ситуація є предметом опису фразеологічної 

одиниці be at the dog before the lion “сhastise or humiliate a mean person in the 

presence of a great one” [2, р. 58], яка використовує образи лева та собаки. 

Подібна ж поведінка людини, яка смілива серед слабких, але боїться 

сильних, вербалізується у фразеологічному звороті a lion among sheep and a 

sheep among lions “оf one who is bold only in the company of timid 
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people” [2, р. 58]. 

Стосунки у подружньому житті також є предметом опису англійської 

фразеології. Чоловік, який зухвало поводиться серед інших, але повністю 

підкорюється дружині вдома, позначається фразеологічним зворотом a lamb in 

the house and a lion in the field “оf an assertive man who becomes submissive or 

henpecked at home” [2, р. 58]. Сценарій подружнього життя, стосунків чоловік – 

жінка описується і в інших фразеологічних одиницях із зоонімним 

компонентом, наприклад: as long as I can buy milk, I need not keep a cow “why 

marry when there are so many willing girls” [2, р. 129].  

Небезпека може бути й удаваною, коли насправді людина лише панікує. 

Якщо людина поводиться нетерпляче, зчиняє непотрібну тривогу, 

фразеологічний зворот з компонентом-зоонімом говорить їй: lion won’t eat you 

[2, р. 58]. Подібне ж значення метафорично передане у сталому виразі the lion is 

not so fierce as they paint him [2, р. 58]. Хвалькувата поведінка, коли людина 

лише удає із себе значну особу, знайшла відображення в англійському 

метафоричному звороті paper tiger “а power formidable only in reputation or 

appearance” [2, р. 58]. 

Манера поведінки, коли людина не звертає уваги на дрібниці, асоціюється 

із такою дрібничкою, як краплі роси на лев’ячій гриві: shake it off as dew-drops 

from the lion’s mane [2, р. 57]. 

Часто буває так, що людина потрапляє в ситуацію, яка потребує великих 

матеріальних витрат. Про це йдеться у фразеологічному звороті like feeding buns 

to an elephant із значенням “оf a situation where demand inevitably outstrips 

supply” [2, р. 59]. Тут також зауважується, що якщо людина хоче досягнути 

результату, вона повинна подбати про те, щоб мати засоби для виконання 

певної справи.  

Великі справи дійсно можуть виконуватись лише великими людьми, про 

що стверджується в англійському сталому виразі only an elephant can be a ran 

elephant’s load “оnly a great man can do a great man’s work” [2, р. 59]. В ситуації, 
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коли людині вдалося зробити щось неможливе, говорять put a hat on a hen “do 

the impossible” [2, р. 147], реалізуючи образ неможливості одягнути на курку 

капелюха. 

Таким чином, аналіз зоометафор на позначення поведінки людини в 

англійській мові засвідчує специфічність вибору реалій, з якими 

співвідносяться певні характеристики людини, та ознак, що мотивують 

метафоричне перенесення найменування у межах моделі ТВАРИНА – 

ЛЮДИНА. 
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У центрі сучасних лінгвістичних досліджень загалом та гендерної 

лінгвістики зокрема, знаходяться різні фактори, що визначають відношення 

суспільства до чоловіка і жінка, поведінки людей у зв’язку з приналежністю до 
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тієї чи інші статі, стереотипні уявлення про чоловічі та жіночі риси характеру. 

Визначаються вони не біологічними факторами, а соціальним, політичним та 

економічним контекстами. Таким чином гендерний аспект дослідження 

передбачає вивчення складних взаємовідносин, які існують між анатомо-

біологічними особливостями жінок та чоловіків та тих соціально-культурних 

умов, в яких вони живуть та формуються.  

У сучасних лінгвістичних студіях до 80 років XX століття питання 

«маскулінності» зазвичай вивчалося принагідно, як протиставлення до більш 

актуальної проблеми «фемінності». І тільки в останні роки увага до 

дослідження чоловічого світогляду, мови, поведінки, місця та ролі чоловіка в 

сім’ї та суспільстві зростає. Вирішальним ракурсом дослідження цього питання 

займається гендерна лінгвістика. У сучасному суспільстві, коли жінки все 

частіше починають забезпечувати сім’ю фінансово, актуальним стає питання 

батьківства та виховання дітей чоловіками. Відповідно, питання маскулінності 

виходить за рамки однієї наукової парадигми та стає предметом 

міждисциплінарних досліджень: соціології, психології, історії, політології та 

педагогіки.  

У лінгвістиці не має однозначного визначення поняття концепту 

МАСКУЛІННОСТІ. Це багатовекторне явище, яке потрібно розглядати з різних 

точок зору. Так, на думку деяких науковців, концепт MÄNNLICHKEIT не 

можна розглядати окремо від WEIBLICHKEIT, адже в західній культурі – це 

два невіддільних поняття, без жінки та гендерних відносин поняття 

маскулінності просто не існує [6, c. 120]. На думку Р. Коннелл, маскулінність – 

це позиція в гендерних відносинах («eine Position im Geschlechterverhältnis») 

[5, c. 124]. У інших дослідженнях зазначене поняття розглядають з точки зору 

сукупності певних фізіологічних особливостей чоловіків, соціальних уявлень 

про чоловіків та риси, які певне суспільство їм приписує [2, c. 6] . 

Актуальним для нашого дослідження є визначення американського 

соціолога Ш. Бірд: «Маскулінність – це термін, що використовується для опису 
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соціальних очікувань стосовно поведінки, ідей, емоцій та способів соціальних 

взаємодій, характерних для чоловіків у певній культурі та субкультурі в певний 

момент часу» [7, c. 125]. Саме це визначення в повній мірі відображає 

лінгвокультурне бачення поданого концепту, як зв’язку певних історично-

усталених стереотипів, суспільства та мови водночас.  

І. Кон вважає, що необхідно розрізняти три види МАСКУЛІННОСТІ: 

1. Описова МАСКУЛІННІСТЬ – сукупність рис поведінки та 

психологічних властивостей чоловіків; 

2. Символічна МАСКУЛІННІСТЬ – сукупність сформованих в певній 

культурі уявлень про характерні чоловічі риси; 

3. Нормативна МАСКУЛІННІСТЬ – сукупність норм та приписів, яким 

має відповідати справжній чоловік (не усі чоловіки відповідають цим 

нормам) [2]. 

Австралійська соціологиня Р. Коннелл вважає, що концепт 

МАСКУЛІННІСТЬ включає в себе декілька понять, які утворюють ієрархічну 

єдність: гегемональна, патріархальна, маргінальна, природня 

маскулінність [4, c. 101].  

Гегемональна МАСКУЛІННІСТЬ проявляється в образі справжнього, 

ідеального чоловіка. Саме цей образ намагаються відтворити творці реклами та 

публіцистичних видань для сильної статі. Уособленням справжніх чоловіків є 

люди, які досягли успіху у своїй діяльності, заможні, впливові, з хорошою 

репутацією, тому не дивно, що на глянцях журналів часто можна побачити 

фото відомих політиків, акторів, спортсменів, підприємців та банкірів, 

шоуменів. Відповідно у різних культурах існують свої стереотипи про ідеал 

чоловіка і все залежить від соціальних взаємозв’язків та установ.  

Паотріархальна МАСКУЛІННІСТЬ полягає в тому, що не усі чоловіки 

відповідають поставленим вимогам до справжніх чоловіків, але домінантна 

позиція чоловіка в суспільстві та відповідно поділ на чоловіків та не чоловіків, 

дає їм свого роду дивіденд, який вони можуть втримати тільки підкреслюючи 
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свою чоловічу силу та значимість. Однак в сучасному суспільстві 

патріархальний компонент все далі слабшає, тому ідеальний чоловік залежно 

від економічного розвитку суспільства, та відповідно позиції жінки в ньому, 

може набувати нових трансформацій. 

Водночас деякі чоловіки можуть бути успішними та впливовими в 

окремих галузях, тобто належати до певної маргінальної групи, яка в 

суспільстві не займає вагомого значення, а, швидше, навпаки – відображає 

негативні явища. Часто в мас-медіа показують на даний момент успішних 

чоловіків, які в минулому вживали наркотики, чи були пов’язані з 

кримінальним світом. І саме ці факти домінують при відображенні маргінальної 

МАСКУЛІННОСТІ. 

У той час, як боротьба за патріархальність стала фундаментальною в 

відносинах між чоловіками та жінками, сформувався новий клас чоловіків, які 

становлять небезпеку для гегемональної МАСКУЛІННОСТІ, адже вони 

набувають рис жіночності. У цьому контексті мова йде про чоловіків 

нетрадиційної орієнтації. Цей вид деякі науковці називають природньою 

МАСКУЛІННІСТЮ: «вона проявляється в знятті різного роду обмежень, сюди 

належить і право на емоційність, і визнання за чоловіком права бути 

невпевненим, стурбованим і можливість іншого ставлення до сім’ї, до 

дітей» [1, с. 63]. 

Підсумовуючи все сказане вище, можна дійти висновку, що визначення 

поняття МАСКУЛІННІСТЬ є протилежним визначенню поняття 

MÄNNLICHKEIT та ототожнюється з боротьбою, тобто, з прагненням 

завоювати в суспільстві лідерські позиції.  
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Language environment is the natural environment of a human being. It goes 

without saying that the influence of the word on the emotional and, consequently, on 

the physical condition of a person is quite powerful. A great number of scientists 

(Shakhovsky, Solodovnikova, etc.) have already proved that emotionscreate the 

situation and vice versa. A person “packs” his emotions in the system of emotional 

speech tools and reproduces them in various communicative situations. The balance 

between emotives of positive and negative evaluation contributes to the healthy 

ecology of communication. Thus, all speech activity of a person is filled with 

emotions that affect directly the quality of speech, and hence – the person’s 

psychological condition. The objective of our research is to investigate dependence 
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between the choice of emotional language and the ecology of communication. 

According to N. Solodovnikova, healthy ecology of communication is directly 

influenced by adherence to communicative and emotional norms of language use 

[3, p. 5]. The choice of a unit of communication in a certain communicative situation 

depends on the atmosphere of communication. Communication as a type of human 

activity belongs to the system of social relations.When choosing the tools of 

communication, the communicanttakes into consideration the requirements of the 

culture of language, i.e. the formation of speech is performed in accordance with 

certain ethical standards. Language etiquette and language culture are also modelled 

in accordance with communicative values. Rules of verbal communication and rules 

of etiquette are created to regulate the language behavior of speakers in a particular 

culture. Consequently, communicative behavior reflects the features of national 

culture andallows to identify national and cultural specifics of the linguistic and 

cultural community [1]. 

According to V. Shakhovsky and N. Solodovnikova, one of the principles of 

emotional linguistic ecology is the condition according to which language users 

should interpret socio-cultural contexts in terms of positive dominance, as far as 

various communicative and emotional language options allow to implement the 

function of glorification (apotheosis by lexical means) [3]. The use of such 

vocabulary increases the self-appraisal of communicants because it is the key to 

successful communication. Good communicants’ speech demonstrates the ethics of 

communicative style, the essence of which is to increase the self-appraisal of all 

participants of communication, and not to humiliate by information [1, p. 40–45]. 

This is the essence of emotional ecolinguistics. 

Attention to the interlocutor is one of the strategies of English politeness. In 

our opinion, emotional estimative remarks, such as compliments, are a kind of 

communicative gifts that English communicants exchange with each other (You look 

smashing! / Cool dress! / You’re so smart! / He’s absolutely fantastic!). Since such 

communication has a positive emotional charge, we can state that it is ecologically 
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healthy. 

Having analyzed the etiquette utterances with the semes ‘happy’, ‘glad’, we 

come to the conclusion that not all of them are expressions of joy, because the 

accompanying extralinguistic elements show that their use is caused by national and 

cultural specifics of speech behavior, and not by emotions. For example: 

Then Ed Fromme bustledout of his office and rushed up to him with a false 

smile masking his true feeling – whatever they might be. “Glad you’re here,” he 

said [4, p. 241]. 

The purpose of the strategy chosen by the speaker is not to express his genuine 

emotions, but to harmonize communication, demonstrate common views, feelings, 

attitudes, and so on. The example above proves that achievement of communicative 

purposes involves concealing all negative emotions and demonstrating positive ones 

instead. 

“I hope there are no hard feelings, Mr. Torrance. There is nothing personal in 

the things I have said to you. I only want what’s best for the Overlook. It is a great 

hotel. I want it to stay that way”. 

“No. No hard feelings”. Jack flashed the PR grin again, but he was glad 

Ullman didn’t offer to shake hands. There were hard feelings. All kinds of 

them [5, p. 3]. 

This example proves that despite the real feelings and emotions the strategy of 

complete consent chosen by the communicant, is focused on achieving reciprocity 

and mutual understanding.  

According to the examples given above, we can conclude that the ecology of 

communication directly depends on following communicative ethical and emotional 

norms of language use. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА КРИТЕРІЇ  

ЗДІЙСНЕННЯ ЕТИМОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки дедалі частіше у поле 

зору дослідників потрапляє питання про застосування етимологічного аналізу 

та його ефективність у виокремленні ключових ментальних структур, що 

представлені у концептах того народу, мову якого досліджують. У своїх 

розвідках науковці намагаються визначити роль етимологічного аналізу у 

процесі викладання англійської мови у закладах вищої освіти (Е. Хоссейні, 

Ш. Сарфаллах, Ф. Бакшіпур, Х. Долатабаді), удосконалити метод використання 

етимологічного аналізу на уроках української мови у початковій школі 

(Л. Лук’яник), окреслити значення етимологічної пам’яті слова у формуванні 

соціокультурного стереотипу (С. Любимова), проаналізувати етимологію в 

аспекті історичної лінгвістики (Р. Майлхаммер) та ін. Названі напрацювання 

авторів засвідчують неабияку актуальність досліджень на предмет вивчення 
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особливостей здійснення етимологічного аналізу. 

Мета розвідки – схарактеризувати основні етапи та критерії, яких 

необхідно дотримуватися для здійснення етимологічного аналізу.  

Етимологічний аналіз характеризуємо як особливий вид аналізу, що 

спрямований на визначення історії походження слова, його первинного 

значення, а також виявлення словотвірних засобів, відповідно до яких у 

досліджуваному значенні і відбулися зміни. 

Алгоритм здійснення етимологічного аналізу охоплює такі етапи: 

встановлення основного (передбачуваного) первинного значення лексичної 

одиниці; виявлення сталих словосполучень, до складу яких входить 

досліджувана лексема; виокремлення тематичного кола, з яким досліджуване 

слово пов’язане в основному передбачуваному значенні; пошук вузьких 

синонімів досліджуваної лексичної одиниці для визначення можливих 

реституційних положень; пошук омонімів та звукових асоціацій (визначення 

можливої «народної» етимології) [1, с. 228]. 

Здійснення якомога точнішого етимологічного аналізу передбачає 

дотримання фонетичного, словотвірного, семантичного, стилістичного та 

позалінгвального критеріїв, які слугують не лише засобом перевірки 

правильності результатів етимологічного аналізу, а й відправною точкою на 

початку етимологічного дослідження.  

Суть фонетичного критерію полягає у реконструкції початкової форми 

досліджуваного слова з обов’язковим виявленням фонетичних змін у звуках та 

формуванням фонетичних рядів відповідностей, які зіставляють із 

фонетичними змінами.  

Словотвірний критерій займає чи не найоб’ємнішу частину у процедурі 

етимологічного аналізу та має на меті зіставити словотвірну структуру 

лексичної одиниці та словотвірного ряду. Цей критерій слугує не тільки 

засобом перевірки правильності етимології, а й тією вихідною точкою, яка 

може спрямувати дослідження у правильне русло.  
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Семантичний критерій розглядають як один із найскладніших та найменш 

опрацьованих. Відповідно до особливостей його реалізації на практиці 

перевірку результатів такого дослідження, на відміну від специфіки 

фонологічного та словотвірного критеріїв, здійснити неможливо. Натомість 

метод ізосемантичних рядів уможливлює здійснення етимологічного аналізу за 

чіткою методикою. Її суть полягає у дотриманні двох основних вимог: 

порівняння слів з коренями А і В можна вважати досить обґрунтованим, якщо 

інші слова з коренями С та D повторюють ту ж асоціацію понять, які 

встановлені між А і В; порівняння слів з коренями А і В можна вважати 

абсолютно обґрунтованим, якщо інше слово з коренем С має два значення, які 

співвідносяться одне до одного як значення А і В [2].  

Стилістичний критерій окреслює загальну картину переміщення 

досліджуваного слова у різних стилістичних сферах, а позалінгвальний 

критерій засвідчує повноцінність етимологічного аналізу та демонструє ті 

факти, які відображені не лише у мові, а й в культурі однієї або декількох націй, 

які географічно та хронологічно наближені одна до одної [1, с. 221]. 

Таким чином, здійснення етимологічного аналізу як одного з особливих 

видів аналізу для встановлення історії походження слова охоплює п’ять 

основних етапів та передбачає дотримання фонетичного, словотвірного, 

семантичного, стилістичного та позалінгвального критеріїв. Перспективи 

подальших розвідок вбачаємо у здійсненні детального етимологічного аналізу 

ірраціональної лексики на матеріалі української, англійської та німецької мов. 
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ЛІНГВІСТИЧНА СИНЕРГЕТИКА НА СУЧАСНОМУ  

ЕТАПІ РОЗВИТКУ МОВОЗНАВЧОЇ НАУКИ 

До питання синергетичної наукової парадигми звертаються у своїх 

розвідках дедалі більше українських (І. О. Голубовська, С. В. Кійко, 

Т. І. Домброван та ін.) і зарубіжних (Р. А. Ділшодбек, Дж. Фостер та ін.) 

дослідників, які підтверджують факт впливу синергетики як окремого напряму 

досліджень на подальший розвиток наукового знання у різних галузях: 

економічній, педагогічній, фінансовій, філософській, а також лінгвістичній.  

Мета розвідки – визначити основні характеристики лінгвістичної 

синергетики на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки. 

Лінгвістична синергетика як окремий напрям міждисциплінарних 

досліджень мовознавчого циклу виникла у кінці 1990-х рр. (Г. Ейгер, Р. Келер, 

Л. Піхтовнікова та ін.) і ґрунтується на методологічних принципах та основних 

поняттях філософії, лінгвістики та синергетики [4]. 

Класична «системоцентрична» лінгвістика побудована на базовій 

науковій парадигмі, яка передбачає наявність деякої сукупності 
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фундаментальних об’єктів, що утворюють, у свою чергу, всі інші об’єкти та 

визначають їх властивості. Така концепція вимагає від дослідника пошуку 

певної обмеженої кількості або типів цих елементарних об’єктів. Такий підхід 

представляє мову як ієрархічно впорядковану і оглядову систему [2].  

Однак мовні об’єкти не можуть бути задані мінімальним набором 

необхідних і достатніх властивостей, а континуально переходять один у другий. 

Відтак, цілісність системи є її особливим станом, який не дорівнює сумі її 

складників, а може лише частково визначатися властивостями елементів. 

Властивості мови обумовлені її еволюцією як системи, здатної до 

самоорганізації. При цьому процеси самоорганізації відбуваються за взаємодії 

мови як відкритої системи з навколишнім середовищем (соціумом, культурою, 

наукою, іншими мовами).  

Мова є класичним прикладом синергетичної системи. За своєю будовою 

вона є суперсистемою, що складається з ієрархічно організованих макро- та 

мікросистем, кожна з яких так само, як і мовна суперсистема в цілому, 

характеризується відкритістю – здатністю обмінюватися із зовнішнім 

середовищем матерією, енергією та інформацією. Обмін матерією відбувається 

як між суперсистемами одного порядку (наприклад, між різними мовами, в 

результаті чого відбуваються запозичення), між макросистемами в межах 

окремої лінгвальної суперсистеми (явище функціональної трансорієнтації: 

афіксалізацію лексем, лексикалізацію службових морфем, лексикалізацію 

синтаксичних конструкцій), між мікросистемами мови (наприклад, 

функціональна транспозиція лексем – конверсія) [1, c. 49]. У межах 

синергетичної парадигми всі лінгвістичні об’єкти не втрачають свої звичайні 

обриси, але набувають нові виміри, що дозволяють побачити в різнорідних 

лінгвістичних поняттях їх функції самоорганізації [3]. 

На сучасному етапі розвитку мовознавчої науки лінгвістична синергетика 

охоплює два основні напрями – синергетику мови та синергетику мовлення. Ця 

наука активно співпрацює з кількома напрямками традиційної лінгвістики – 
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квантитативною лінгвістикою, лінгвістикою мовної системи, дискурсу, стилю; 

викарбовуються зв’язки синергетики з когнітивною лінгвістикою, 

текстотворенням, лінгвопсихологією, лінгвокультурологією, перекладом. 

В Україні ж лінгвістична синергетика дедалі частіше потрапляє у поле 

зору науковців, про що засвідчують розвідки вітчизняних дослідників за такими 

аспектами: розробка основ синергетики для застосування в лінгвістиці і в 

цілому в філології; синергетика і прагмастилістика дискурсу; самоорганізація 

окремих типів дискурсу (Л. Піхтовнікова); синергетика мови (Г. Ейгер; 

Л. Піхтовнікова); синергетика поетики; ідіолекту, синергетика медійного 

дискурсу (О. Семенець); діахронічна лінгвосинергетика (Т. Домброван); 

синергетика фонетики (А. Калита); синергетика перекладу (М. Дорофєєва) та 

інші [3]. 

Таким чином, лінгвістична синергетика сьогодні представлена як 

перспективний напрям мовознавчих досліджень на предмет виявлення 

міжпредметних зв’язків лінгвістики, філософії, психології, педагогіки та інших 

ключових галузей наукового знання. Перспективи подальших розвідок 

вбачаємо у більш детальному вивченні лінгвістичної синергетики у зіставному 

аспекті на матеріалі споріднених та неспоріднених мов.  
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СЕМАНТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИСЛОВЛЕНЬ ПІДТРИМКИ 

Актуальність теми дослідження пов’язана із загальною спрямованістю 

мовознавства на вивчення прагматичних намірів та комунікативних потреб 

мовців, особливостей їхньої мовленнєвої поведінки, обумовленої низкою 

соціально-психологічних чинників. 

Згідно з Новим тлумачним словником української мови, підтримка – «те, 

що зберігає чию-небудь життєздатність, підкріплює, зміцнює кого-

небудь» [1]. У словнику Collins Online Dictionary читаємо: support – to give 

courage, faith, or confidence to; help or comfort [2]. 

Мовець, послуговуючись висловленням підтримки, має на меті надати 

впевненості комунікативному партнеру, підбадьорити, потішити його, підняти 

його моральний дух, вселити віру.  

Комунікативну ситуацію підтримки можна представити так: 1) адресат 

знаходиться у психологічно незадовільному стані й потребує моральної 

підтримки; 2) адресант вдається до підтримки в результаті оцінки стану 

адресата як негативного; 3) адресант, керуючись емпатією, реагує на ситуацію, 

здійснюючи мовленнєвий акт підтримки, щоб змінити психологічний стан 

адресата на позитивний. Наприклад:  
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(1) “Keep your spirits up, Lindy, an awful lot of people, including me, believe 

you are innocent, I will write to you every month, in this way I can let you know what 

is happening here in Brisbane, and also give you encouragement” [7, p. 71].   

Вживання мовцем ідіоми Keep your spirits up свідчить про те, що мовець 

розпізнає психоемоційну кризу співрозмовника й прагне емоційно його 

підтримати. Підтримка тісно пов’язана з емпатією – емоційним ставленням, що 

базується на розумінні характеру переживань іншої людини й виявляється у 

готовності діяти відповідно до її емоційного стану. 

(2) Damian, just relax. Take care of things, one at a time. Don’t try to deal 

with too many things at once [8, p. 117]. 

У цьому прикладі висловлення підтримки супроводжує висловлення 

поради (Take care of things, one at a time. Don’t try to deal with too many things at 

once), що свідчить про прихильне ставлення мовця до адресата й готовність 

мовця допомогти співрозмовнику вийти зі скрутного становища.  

Висловлення підтримки різноманітні щодо засобів свого вираження в 

плані лексико-граматичного оформлення. Розглянемо приклади: 

(3) “Cheer up, Liz. That’s not the end of the story.” His voice was brighter 

now, and Liz looked at him hopefully [5, p. 166]; 

(4) Sammy said, “Don’t worry dear, everything will be okay. In fact, this won’t 

be a long war anyway” [3, p. 40]. 

У прикладах (3–4) висловлення підтримки, оформлені поєднанням 

спонукальних речень у стверджувальній і заперечній формах (Cheer up, Don’t 

worry) з розповідними (That’s not the end of the story; everything will be okay; In 

fact, this won’t be a long war anyway).  

Наведемо ще приклад: 

(5) “No, no, it’s not so desperate as you think,” Rohit said reassuringly, 

“We’ll all have our moment of glory, only it’s been postponed” [4, p. 212]. 

Слова автора (Rohit said reassuringly) вказують на те, що висловлення, 

репрезентоване розповідними реченнями, виражає підтримку. Мовець 
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намагається запевнити адресата, що все не так безнадійно, як він думає і 

момент слави ще настане. 

Правомірним є вираження підтримки питальними реченнями, адже вони 

потенційно можуть експлікувати спонукання адресата до конкретної лінії 

поведінки. 

(6) “What can we do about it except try to overcome it and make our lives 

happier?” he said compassionately [6, p. 280]. 

У цьому прикладі мовець, висловлюючи підтримку комунікативному 

партнеру, демонструє турботу про нього, розділяючи з ним переживання, на що 

вказує особовий займенник першої особи множини we.  

Отже, висловлення підтримки – одиниця мовлення, яку використовує 

мовець, коли співрозмовник перебуває у пригніченому психоемоційному стані 

або у скрутному становищі. Ці висловлення реалізуються різними 

синтаксичними засобами, які охоплюють спонукальні, питальні й розповідні 

речення. 
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Наталія КОМЛИК, 

викладач кафедри романо-германської філології, 

ДЗ «Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка», Полтава 

АНГЛІЙСЬКІ ІДІОМИ ІЗ СУРЯДНИМИ НОМІНАТИВНИМИ 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ  

АНГЛОМОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 

Особливим шаром лексики будь-якої мови, зокрема й англійської, є 

ідіоматичні вирази, які всотуючи багатство й специфіку розуміння 

навколишньої дійсності кожною сформованою спільнотою, виступають 

водночас засобом формування й репрезентації мовної картини світу.  

У сучасному мовознавстві спостерігаємо якісно нову тенденцію 

дослідження мовної картини світу в тісному зв’язку із сталими лексичними 

одиницями, однак більшість наукових розвідок апелюють до семантичного 

рівня ідіом, а закономірності синтаксису, що проявлені в них, упущені або ж 

проаналізовано поверхово. Варто зауважити, що в лінгвістичній науці не 

представлено дослідження англійських ідіом як національно конотованих 

виразів крізь призму диференціації сурядного синтаксичного зв’язку на рівні 

словосполучення, яке є одним із елементів, що формує ці специфічні одиниці. 

Об’єктом нашої наукової розвідки є номінативні ідіоми англійської мови 

як компоненти англомовної картини світу, а предметом – ті, у межах яких 

функціюють сурядні словосполучення.  

Лінгвістика рясніє різними підходами до тлумачення поняття «мовна 
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картина світу». Вперше воно з’явилося в працях Л. Вайсгербера, який був 

переконаний, що мова створює уявлення етносів про реальність, а тому 

правомірно говорити, що є стільки бачень і розумінь світу, скільки й мов [2]. 

Одним із сучасних найбільш ґрунтовних тлумачень мовної картини світу 

вважаємо дефініцію запропоновану О. Селівановою. У її науковій праці 

«Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія» це поняття потрактовано 

як «представлення предметів, явищ, фактів, ситуацій дійсності, ціннісних 

орієнтирів, життєвих стратегій і сценаріїв поведінки в мовних знаках, 

категоріях, явищ мовлення, що є семіотичним результатом концептуальної 

репрезентації дійсності в етносвідомості» [4, с. 365].  

Ядром будь-якої мовної картини світу є, безперечно, фразеологічні 

одиниці, оскільки саме вони вбирають в себе інформацію про історію, 

культуру, національну психологію народу. Як слушно зауважує А. Бабкін, 

ідіоматика є «святим національної мови, де досить чітко відображається дух 

певної нації та проявляється уся своєрідність нації» [1, с. 215]. 

Ідіоми трактують по-різному у вітчизняному та зарубіжному 

мовознавстві. У перекладі з грецької мови, з якої запозичено це слово, ідіома 

означає «особливість, своєрідність». Традиційно цю лексичну одиницю 

виділяють у складі фразеологічних зрощень, які існують поряд 

з фразеологічними єдностями та фразеологічними сполученнями. 

Ця загальноприйнята класифікація була запропонована В. Виноградовим. 

На противагу цьому «вузькому підходу» в працях британських та 

американських лінгвістів популярним є «широкий підхід»: до ідіом варто 

зараховувати не лише фразеологічні одиниці всіх типів, а й паремії, крилаті 

вислови, мовні кліше, сленгові фрази та цитати. Усі ці лексеми мають спільну 

рису – ідіоматичність, тобто значення виразу повністю не дорівнює сумі 

значень слів-компонентів. 

Особливу увагу привертають ідіоми, що утворилися шляхом 

«застигання» сурядних іменникових (номінативних) вільних словосполучень. 
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Параметри сурядних словосполучень, серед яких: найвищий рівень 

незалежності між компонентами, а тому їхня рівноправність, однаковість 

синтаксичної функції в площині речення, небінарність структури та реалізація 

зв’язку між конституентами за допомогою сурядних сполучників й інтонації, –

мінімалізують тенденцію трансформації вільних словосполучень в ідіоми, 

однак екстралінгвальні фактори (комунікативна ситуація, інтенції комунікантів) 

стимулюють появу фразеологічних виразів, зокрема ідіом, сурядної природи.  

У розглянутих нами сталих виразах дослідженопервинний семантичний 

обсяг сурядних номінативних словосполучень-складників, який став основою 

трансформації цих синтаксичних одиниць в ідіому із неозначенням. На 

формально-граматичному рівні ці словосполучення формують групи 

ізгомогенними складниками – іменниками, поєднаними за допомогою сурядних 

сполучників and та or. 

Вихідна семантика іменникових сурядних словосполучень представлена 

такими реалізаціями:  

1) поєднання комплементарних понять-антонімів: all’s fair in love and war 

(на війні та в коханні всі засоби дозволені); amatter of life and death (питання 

життя і смерті); come hell or high water (в біді і радості); 

2) поєднання схожих просторових іменників: every nookand cranny 

(кожен закуток); 

3) поєднання зоонімів: to rain cats and dogs (сильна злива); to fight like cats 

and dogs (жити, як кішка з собакою); 

4) поєднання назв частин тіла чи понять, що пов’язані з тілом: to cost an 

armandaleg (коштувати цілий статок); flesh and blood (кровиночка / рідня); 

neck and neck (однаково /піч-о-пліч); be full of blood and guts (сповнений 

крайнього насилля); all fingers and thumbs (бути незграбним); blood, sweat and 

tears (тяжка робота);  

5) поєднання назв предметів побуту: tо be on pins and needles (сидіти як 

на голках); 
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6) поєднання назв осіб за родом діяльності: movers and shakers (важливі 

птиці / великі цабе);  

7) поєднання назв кількісного значення: to be part and parcel of sth (бути 

обов’язковою частиною чогось);  

8) поєднання назв продуктів харчування: be your bread and butter (бути 

засобом для існування);  

9) поєднання назв, пов’язаних із буттям людини: be the life and soul of the 

party (бути в центрі уваги); 

10) поєднання назв схожих чи тотожних понять: hustle and bustle (суєта). 

11) поєднання назв різнорідних понять: by leaps and bounds 

(семимильними кроками); be at someone’s beck and call (бути в чиємусь 

розпорядженні); by hook or by crook (всіма правдами й неправдами); put on 

yourself airs and graces (надавати собі надмірної значимості); chalk and cheese 

(бути дуже різними).  

Проаналізовані ідіоми ілюструють складні процеси, що відбуваються на 

семантико-синтаксичному рівні англійської мови. Значення кожного із 

конституентів сурядного словосполучення нівелюється, і після трансформації 

отримуємо одиницю кардинально нового значення: компоненти 

«перетворених» сурядних словосполучень виступають лише засобами 

передання глибокого імпліцитного змісту. 
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та природокористування, Рівне 

ЗНАЧЕННЯ ЗАСТАРІЛИХ СЛІВ ТА ВИРАЗІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Як і чому слова стають застарілими? Це питання прямо чи 

опосередковано ставилося науковою спільнотою багато разів. Були спроби дати 

відповіді, але можна з упевненістю сказати, що вони тільки заохочують, а не 

виключають подальше дослідження. Вивченням феномену застарілих слів 

займалися такі авторитетні дослідники, як А. Г. Кеннеді (вивчав погляди на 

застарілі слова до 1923 року), Д. Берк (розробив хронологію та узагальнив усі 

відомі публікації за даною темою до 1935 року) [1], Р. Нордквіст (описав 

розмежування між застарілими та архаїчними словами) [2]. 

Застаріле слово – це часовий ярлик, який зазвичай використовується 

лексикографами, щоб позначити, що слово (або конкретна форма чи значення 

слова) більше не використовується в мовленні та письмі [2]. 

«Загалом, – зазначає Пітер Мельцер, – різниця між застарілим словом і 

архаїчним словом полягає в тому, що, хоча обидва слова вийшли з ужитку, 

застаріле слово зробило це зовсім недавно» [3].  

Редактори The American Heritage Dictionary of the English Language 

визначають таку відмінність між спорідненим термінами: 

Архаїчне слово – термін на позначення слів і значень, про які є лише 

спорадичні свідчення в друкованих виданнях після 1755 року [4]. 
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Застаріле слово – термін, що використовується до слів і значень, про які з 

1755 року мало чи взагалі немає друкованих доказів [4]. 

У 1755 був опублікований словник Семюела Джонсона, тому від цієї дати 

ведеться відлік. Крім того, як зазначає інший вчений, «іноді трапляється, що 

слова, які стали застарілими у Британії, продовжують існувати в Сполучених 

Штатах (наприклад, амер. англ. fall і брит. англ. autumn) [5]. 

Наведено кілька прикладів застарілих слів: 

▪ Illecebrous – застаріле слово, яке означає «привабливий, привабливий». 

Від латинського – «заманювати» [6]. 

▪ Mawk – «основне значення mawkish – «червоний». Воно походить від 

застарілого слова mawk, яке буквально означало «личинка», але 

використовувалося в переносному значенні для опису «примхи» або 

«вибагливої фантазії». Звідси mawkish спочатку означало «нудотний, ніби 

відштовхнутий чимось, що надто вибагливий до їжі» [7].  

▪ Muckrake – «вибір бруду та згрібання бруду – два слова, які зазвичай 

пов’язані з прагненням до виборної посади та потоком, який кампанії 

залишають після себе [2].  

▪ Snoutfair – людина з красивим обличчям (буквально, світла морда). 

Його походження бере свій початок з 1500-х років [2]. 

▪ Lunting означає ходити під час куріння люльки. Lunting також позначає 

дим або пару від тютюнової люльки, або полум’я, яке використовується для 

запалювання вогню, факела або люльки. Слово lunting виникло в 1500-х роках 

«від голландського слова «lont», що означає повільний сірник або запал, або 

середньонижньонімецьке ‘lonte’, що означає гніт [2]. 

▪ With Squirrel – евфемізм, що означає вагітна. Він виник в горах Озарк 

на початку 20 століття [2]. 

▪ Curglaff – зазвичай використовують люди в північних регіонах – це 

шок, який людина відчуває, коли вперше занурюється в холодну воду. Слово 

curglaff виникло з Шотландії в 1800-х роках. (Також пишеться curgloff) [2]. 
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▪ To groak означає з тугою спостерігати за кимось, поки вони їдять, в 

надії, що вони дадуть вам трохи своєї їжі. Походження шотландське [2]. 

▪ Cockalorum – маленька людина, яка має надто завищену думку про себе 

і вважає себе важливішим за себе; також хвальковита мова. Походження 

cockalorum може походити від застарілого фламандського слова kockeloeren 

1700-х років, що означає «кричати» [2]. 

Існує багато причин, чому слова переходять до групи застарілих та 

архаїчних, зокрема можна виокремити наступні: 

▪ зникла потреба у певному процесі, професії, послузі (наприклад, 

“lunting” – ходити під час куріння люльки). 

▪ вузька спеціалізація (наприклад, “quacksalver” – доставець помилкових 

ліків). 

▪ слово не зникло повністю, але змінило своє значення (наприклад, 

“sophisticated” – витончений, відноситься до чогось елегантного, вишуканого, 

високої якості, але спочатку означало практично навпаки, щось зіпсоване, 

підроблене, нечесне або нечисте). 

▪ слово було витіснене новим тотожного значення. 

▪ сленг, який колись був сучасним, вийшов з моди.  

Загалом погляди науковців на феномен застарілих слів дещо розходяться: 

одні вважають можливим повернення частини слів для розширення багатства 

мови, інші ставляться до цього, як до природного процесу, якому неможливо 

запобігти і який не є шкідливим. Навіть у найповнішому історичному записі 

англійської мови було виявлено, що в 1970-х роках колишній редактор Роберт 

Берчфілд таємно видаляв слова, здебільшого запозичені слова або вирази з 

міжнародної англійської мови (включаючи американізми, такі як «wake-

up») [8]. Таким чином, навіть професійні мовознавці можуть вважати втрату 

деяких слів не суттєвою. 

Мови розвиваються, і англійська не є винятком. Людина є рушієм 

розвитку мови, за своєю психологією вона схильна зосереджуватися на нових 
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виразах та лексичних інноваціях, які входять у мову, і часто витісняють більш 

традиційні слова та їх основні значення. Як правило, до англійської мови 

додається більше слів, ніж втрачається, тож загальна динаміка є позитивною.  

Неологізмів багато, і завдяки Інтернету вони народжуються, 

підхоплюються та передаються із запаморочливою швидкістю, особливо новий 

сленг, що з’являється на вірусних крилах Інтернет-мемів, перш ніж зникнути 

так само швидко [9]. 

Мода на нові слова, які входять до мови, іноді може мати глибокий вплив 

на те, як використовуються старіші слова й вирази та в яких контекстах. Слова 

борються за місце в, і без того переповненому просторі, а деякі слова за 

допомогою аналогії та соціального тиску можуть змінювати слова та значення 

слів, які схожі на них. Слова можуть навіть згортатися в омоніми, через що те, 

що схоже на одне й те саме слово, матиме помітно різні значення і навіть 

здається його власною протилежністю. Прикладом може служити слово 

“cleave”, яке може означати розрізати (від давньоанглійської clēofan) або 

зв’язувати разом (від OE clifian) від двох окремих слів, які колись вимовлялися 

по-різному. Все це може бути дуже заплутаним. Тож із збільшенням розміру 

словників здається цілком природним, що ми можемо припинити 

використовувати деякі архаїчні терміни [8]. 

Для збереження всього лексичного багатства англійської мови існує 

Оксфордський словник англійської мови. Якщо слово входить до нього, воно 

зберігається, незалежно від того, наскільки застарілим чи архаїчним воно є. 

У 2007 році Оксфордський молодший словник визнав доцільним відмовитися 

від таких термінів природознавства: acorn – жолудь, adder – гадюка, ash – ясен, 

beech – бук, bluebell – дзвіночок, buttercup – жовтець, catkin – кетяг, conker – 

конкер, cowslip – коров’ячка, cygnet – лебідь, dandelion – кульбаба, fern – 

папороть, hazel – ліщина, heather – верес, heron – чапля, ivy – плющ, kingfisher – 

корольок, lark – жайворонок, mistletoe – омела, nectar – нектар, newt – тритон, 

otter – видра, pasture – пасовище, willow – верба. Слова, які зайняли свої місця в 
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новому виданні включали такі терміни: block-graph – блок-граф, blog – блог, 

broadband – широкосмуговий доступ, celebrity – знаменитість, chatroom – чат, 

committee – комітет, cut-and-paste – вирізати та вставляти, MP3 player and 

voice-mail – MP3-плеєр і голосову пошта. Хоча не виключено, що деякі з цих 

слів, можливо, коли-небудь доведеться повернути [8]. 

Загалом, ми насправді не відмовляємося від застарілих слів повністю, 

навіть, якщо не використовуємо у повсякденному житті. Без історичного 

розуміння та запису лексичних втрат нам може бути важко повною мірою 

оцінити твори минулого, вчитися з літератури та поезії та записів мови, а також 

зрозуміти наміри тих, хто її пише. Отже, застарілі слова в англійські мові все 

ще мають значний вплив на мовознавство, освіту, літературу і культуру, тому 

що без їх збереження та розуміння ми не можемо вивчати та досліджувати 

широкий культурний контекст. 
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УДК 80  

Ілона ЛАВРИНЮК, 

викладач іноземної мови,  

Олександр ПАРХОМЕНКО, 

викладач іноземної мови,  

ВСП «Технічний фаховий коледж»  

Луцького національного технічного університету, Луцьк 

ЗАПОЗИЧЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗМІНИ 

В ЛЕКСИЧНОМУ СКЛАДІ МОВИ 

Різноманітні зв’язки між носіями мови, їх безпосередні культурні 

відносини, міжнародну співпраця дала поштовх до виникнення мовної 

асиміляції, мовних контактів, взаємовпливу мов і, як наслідок, відбувся процес 

запозичення.  

Упродовж століть іноземні мови зазнавали впливу інших мов, 

збагачувалися іншими словами, змінювалися, адже активно вбирали елементи 

інших мов. Іншомовна лексика зберігала свої фонетичні, орфографічні та 

морфологічні ознаки. В свою чергу, розширюючи таким способом лексичний 

склад певної мови, що в свою чергу сприяє розширенню і збагаченню 

лексичного пласту мови. Адже, мова – це дзеркало культури, в якому 

відображається не тільки реальний світ людини, не тільки реальні умови її 

життя, а й суспільна самосвідомість народу, його менталітет, національний 

характер, спосіб життя, традиції, звичаї, мораль, система цінностей, 

світосприйняття, бачення світу [3, с. 23]. 

Важливо, що слова, які переходять з однієї мови в іншу, можуть 

змінювати своє значення. «Вони не тільки фіксують в новому 

культурномовному середовищі реалії чужої культури, але й служать основою 

для крилатих виразів, вибираючи із семантичної системи запозиченого слова 

дефініції, що знаходиться на самій периферії. Вони або переносяться на нові 

денотати, часто більш конкретні, і в такому випадку їх значення звужується, 
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або отримують що в з кінця більш ширше, узагальнююче значення» [1, с. 327]. 

Як результат таких міжмовних лексико-семантичних обмінів в певній 

мові є поява запозичення. Так, слово cosmos грецького походження (kosmos), 

було зареєстровано у французькій мові ще в першій половині XIX ст., але 

тільки в значенні Всесвіт, що розглядалася як «добре організована система». 

В другій половині XX ст. завдяки впливу російського слова космос, значення 

якого пов’язане з простором (космічний простір), у французькій мові слово 

почало вживатися для визначення «неземного простору» [2]. 

Лінгвісти наголошують, що з кінця XX століття як результат активізації 

процесів глобалізації та інтенсивного міжкультурного спілкування в українську 

мову почала насичуватись так званими «англіцизмами», тому що англійська 

займає щабель лідера за кількістю населення, що розмовляє цією мовою. Через 

те, що Інтернет займає все більше і більше користувачів, а міжкультурні 

контакти розширюються з кожним роком, зростає кількість слів, запозичених з 

англійської мови, що змінюють семантичну структуру української мови певною 

мірою. Під час проникнення англійських лексем в українську мову, повністю 

зберігаються їх вимова і значення: джентльмен, каучсерфінг, світшот, 

імпорт, бізнесмен і т. д. Також вони можуть і піддаватися певним граматичним 

трансформаціям: залишається корінь англійського слова, а префікси, суфікси і 

закінчення додаються: пролонгувати, гуглити, фанівський, лайкати. Також є 

лексична група, яку становлять так звані «екзотизми», відповідників яких не 

знайти в українській мові, тому що вони характеризують специфічні 

національні звичаї, притаманні для певних народів і використовуються для 

опису неукраїнських реалій: містер, лорд, паб, гамбургер.  

Визнаючи той факт, що загальносвітова культура збагачується завдяки 

різноманіттю певних культур, а запозичення збільшують лексичний шар мови, 

словотворчих елементів та термінів, хотілося б зауважити, що в багатьох 

випадках запозичення є непотрібними, бо в мові уже існують відповідні слова. 

Все ж нові запозичення є престижнішими і витісняють деякі українські слова із 
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загального вжитку (імідж замість укр. образ, бізнесмен замість укр. 

підприємець, валідний замість укр. дійсний і т. д.). Особливу увагу приділяють 

тим іншомовним словам, що з плином часу змінили своє значення, тобто 

набули протилежного значення ніж у мові оригіналу. Наприклад, польське 

слово woń (запах, аромат) походить від церковного wonja – wod-nja- woda, яке 

раніше означало «пахнути, смердіти» (у значенні «мати чудовий аромат») – 

pachnąć, śmierdzić. У сучасній російській мові слово «вонь» з часом набуло 

негативного значення, в той час як у польській мові слово «woń» й досі означає 

«приємний запах, аромат» [1, с. 235–246]. 

Підсумовуючи вище сказане, варто зазначити, що англомовні 

запозичення стали невід’ємною частиною мови, частота їх використання 

постійно зростає в геометричній прогресії. З одного боку, процес запозичення 

призводить до збагачення мови, що є вкрай важливим, але з іншого – надмірне 

їх використання наносить негативний вплив на вокабуляр, витісняючи «рідні» 

еквіваленти з мови. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Грабовский Н. К. Теория перевода : учебник. М. : Моск. ун-т, 2004, 

544 с. URL: https://www.academia.edu (дата звернення 14.04.2002). 

2. Купцова Т. Вплив іншомовних запозичень на мовні трансформації: 

Сучасні проблеми германського та романського мовознавства. Р., 2022. 263 с. 

3. Межкультурная коммуникация и изучение иностранных языков. Язык 

и межкультурная коммуникация : учебник. М. : Слово, 2000. С. 20–38. URL: 

https://www.gumer.info (дата звернення 12.04.2002). 



ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ» 
________________________________________________________________________________ 

59 

УДК 811.134.2”20” 

Софія ЛАХРІНА, 

студентка 3 курсу, спеціальності «Середня освіта.  

Мова і література (іспанська, англійська)», 

Валерія ШКАРЛЕТ, 

викладач кафедри романо-германськоїфілології, 

ДЗ «Луганськийнаціональнийуніверситет 

імені Тараса Шевченка», Полтава 

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІСПАНСЬКОГО  

МОВОЗНАВСТВА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Серед факторів, які впливали на розвиток іспанського мовознавства на 

початку ХХІ століття, виділяються новий соціокультурний контекст та 

політична кон’юнктура, які виникли через бажання захистити національну 

ідентичність та рідну мову від експансії англійської, центробіжні посилення 

національних еліт автономної Іспанії, спрямовані на досягнення політичної та 

лінгвістичної незалежності. В 1998 році почався процес уніфікації варіантів 

іспанської мови Академією іспанської мови, що відобразилась в «Новій 

граматиці іспанської мови», яка була опублікована Королівською академією 

мови в 2009–2011 рр. [4, с. 89].  

ХХІ століття пов’язане з дослідженнями зі створення несексистської мови 

«Lenguaje no sexista», відповідно до вираженого андроцентризму в іспанській 

мові, інструкція по уникненню якого подана в Королівській Академії мови 

[4, с. 96]. Створюються професії в жіночому роді із закінченням на «-а»: 

«ministro – ministra», «médico – médica» тощо; в іменниках одного закінчення: 

«presidente – presidentа» раніше визначалось артиклем. Пропонується для 

рівності введення чоловічого роду в зазвичай жіночих професіях, та – із 

суфіксом «-ista»: «capitalisto», «idealisto». Використання «¡Jovenes y jovenas!» 

раніше критикувалось, сьогодні – звичне: «Damas y damos, caballeras y 

caballeros» – такі вирази проникають в офіційну сучасну іспанську мову 
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(espofcont – español oficial contemporáneo). Відмічена негативна коннотація: 

зооморфізми чоловічого роду компліментарні – «zorro» (лис) – «хитрий лис», в 

жіночому роді набувають принизливий характер: «zorra» (лисиця) – «гульвіса», 

«куриця» – «gallina» – «боягуз». Досліджуються відображення гендерного 

сприйняття в історії, гендерність в літературі та ін. джерелах [2, с. 40]. 

Велика увага приділяється діалектам, зокрема каталонському, 

баскському, галісійському та арагонському. Відродження іспанської школи 

ідеалістичної стилістики, поетичну школу розглядає Хосе Марія Посуело 

Іванкос. Розвивається лексикографія: «Лексематично-функціональна модель» 

(Modelo lexemático funcional). Над цією теорією працюють Л. Мартін 

Мігнорансе, П. Фабер та Р. Майраль [3, с. 115]. Теорія заснована на 

функціональному поділі лексикону на лексичні домени, в рамках яких 

міститься ієрархія термінів. Більш низькі в ній (гіпоніми) визначаються більш 

високими, серед яких найвищий термін домену називається «архілексемою». 

Вона одна із небагатьох, що з самого початку застосовувалась в лінгвістичних 

дослідженнях, але сьогодні її також успішно використовують в теорії 

літератури для вивчення метафор, та при аналізі художніх текстів. 

Створюється теорія, що народилась із концепцій теорії літератури та 

культурології – «Культурної риторики» (retórica cultural), що розробляється 

професором Т. Альбаладехо Майордомо [1, с. 90]. Вона виникає внаслідок 

протиставлення «Cultural studies» та «studies of culture». Альбадехо розглядає 

риторику як невід’ємну складову будь-якого прояву культури, всі форми якої є 

формами комунікації, відповідно до чого він протиставляє свою концепцію 

більш вузьким дослідженням «cultural rhetorics», де риторика вивчалась лише 

як відображення соціального побуту. Зокрема, Т. Альбаладехо та Ф. Чіко Ріко 

запропонували декілька модифікацій для семантико-прагматичної теорії 

(моделі TesWest) Я. Петофі. Такі теорії можуть мати значний успіх, адже 

риторика культури пропонує іспанському мовознавству інструментарій, який 

найбільш повно відповідає конкретному культурно-історичному контексту. 
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Наразі в іспанському мовознавстві ми спостерігаємо розвиток концепцій 

та ідей, що з’явились в кінці ХХ століття: вони переглядаються, ведеться пошук 

нових можливостей для їх використання, виникають міжгалузеві стосунки та 

зв’язки, без кардинально нових відкриттів та фундаментальних теорій. 

Здебільшого використовуються фундаментальні праці та дослідження, що 

становлять глибокий культорологічний пласт сучасного іспанознавства.  
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Під час вивчення проблеми, означеної назвою статті, ми виходимо з того, 

що номінація – це процес утворення мовних одиниць, який характеризується 

номінативною функцією, тобто слугує для називання й розчленування 

фрагментів дійсності та формування відповідних понять про них у формі слів, 

поєднань слів, фразеологізмів і речень [4]. Використання внутрішніх ресурсів 

мови при утворенні номінативної одиниці здійснюється, по-перше, шляхом 
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надання уже готовій номінативній одиниці нової семантичної функції, по-

друге, як результат створення формально нової одиниці. Ми переконані, що 

науково обґрунтований процес номінації уможливлює прискорення позитивних 

змін у системі упорядкування сучасного ономастикону. 

Незаперечним є факт, що у вітчизняному й зарубіжному мовознавстві 

сьогодні стрімко розвивається ергоніміка – наука про кількісно значний 

сегмент онімного простору: назви різноманітних об’єднань людей у політичній, 

науковій, культурній, виробничій, торговельній, банківсько-фінансовій та 

інших сферах, зокрема й найменування установ, організацій, закладів, 

підприємств, фірм тощо; тривалий час цей клас власних назв не був у полі 

уваги лінгвістів. 

В українській ономастиці мотиви номінації ергонімів вивчали 

Л. Соколова, О. Белей, Н. Кутуза, С. Шестакова та багато інших дослідників. 

Учені вважають, що більшість ергонімів мають мотивування, вони соціальні й 

історичні, оскільки відображають світосприйняття людей, суспільні традиції 

тощо. Мотивація найменування передбачає інформування не лише про вид 

діяльності підприємства, об’єкт продажу чи послуги, місцезнаходження 

ергооб’єкта, особливості роботи закладу, але й слугує для забезпечення 

рекламної функції. Вона покликана створити позитивний імідж підприємства / 

організації, оскільки реклама як соціальне явище містить певну систему 

ціннісних пріоритетів та потреб соціуму. На важливості рекламної функції 

наголошує О. Карпенко, зауважуючи, що «грайливий, яскравий, привабливий 

ергонім виконує рекламну, агітаційну функцію, збільшує кількість відвідувачів 

(покупців, користувачів, глядачів) і, урешті-решт, зміцнює економічний успіх 

чи суспільний вплив носія цього ергоніма» [2, с. 168]. Ергоніми як 

репрезентанти рекламної функції відображають ідеали, особливості 

соціального й національно-культурного життя суспільства певного історичного 

періоду. Ця функція також сприяє естетичній довершеності ергоніма. 

Відповідно до концепції нашого дослідження, новий акт номінації, 
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зокрема й ергономінації, постає в мові тоді, коли виникає потреба назвати 

новий чи перейменувати вже наявний об’єкт [3]. Ця дефініція декларує 

номінацію ергонімів як лінгвістичне явище, що віддзеркалює особливості 

відповідної епохи, є наслідком соціальних, політичних, історичних 

перетворень. Так, тривалий час процес номінації ергооб’єктів перебував під 

жорстким політичним і соціальним контролем. Невелика кількість наукових 

праць у цій галузі в середині й кінці ХХ ст. свідчить, передусім, про незначний 

репертуар тогочасних ергонімів. З 90-х рр. ХХ ст. починає розвиватися ринкова 

економіка, завдяки чому зростає кількість приватних підприємств, фірм, 

компаній, торговельних закладів (магазинів, маркетів, супермаркетів), 

банківсько-фінансових установ, готелів, ресторанів, барів, кав’ярень, 

перукарень, ательє, лікувально-медичних закладів, адвокатських контор, 

охоронних агентств, автошкіл, автостоянок тощо, що у свою чергу сприяло 

значному зростанню нових найменувань для цих ергооб’єктів – ергонімів.  

Наголошуючи на важливості упорядкування ономастичної термінології, 

Д. Бучко вказує на необхідність чіткого розрізнення понять принципу номінації 

та способу номінації, тому що завдяки способу номінації (використання 

різноманітних мовних засобів) реалізується принцип номінації [1, с. 7]. На 

нашу думку, необхідно розмежувати номінацію як процес створення 

найменування і номінацію як наслідок цього процесу (назву). Вони не можуть 

існувати відокремлено один від одного, але ці поняття повинні 

розмежовуватися контекстуально. Розмежовують також способи й засоби 

номінації. Поняття способу номінації відображає шляхи виникнення назви. 

Засоби номінації – це використання лексичних одиниць різних типів на 

позначення тих чи інших понять, а також різних словотворчих і семантичних 

моделей. Будь-яке нове найменування має мотив номінації, який у процесі 

функціонування назви може затемнюватися чи редукуватися взагалі. 

Застосування асоціативних зв’язків у процесі номінації не завжди є зрозумілим 

для реципієнта, а подекуди ця проблема розв’язувалася нами лише в процесі 
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спілкування з номінаторами [3, с. 39]. 

Отже, при дослідженні ергонімії постає необхідність усвідомлення 

розмежування способів та засобів номінації, що уможливить термінонологічну 

плутанину в системі сучасного ономастикону, а також сприятиме більш 

продуктивному вивченню номінації сучасних ергонімів, кількість яких зростає 

разом із збільшенням нових ергооб’єктів та перейменуванням уже наявних.  
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демонструє структурованість на різних рівнях, створює нескінченний набір 
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ієрархічно структурованих мовних одиниць з певною систематичністю 

смислових інтерпретацій, водночас формуючи концептуально-інтенційну 

мовну картину світу. У найзагальнішому тлумаченні, мова йде про 

упорядковану сукупність знань про дійсність, яка формується в суспільній 

свідомості, та категоризацію явищ, яка здійснюється свідомістю та виражається 

у мовній системі [1].  

Цілісна система уявлень про закони та принципи того, як влаштований 

світ, лежить в основі наукової картини світу, поняття якої вербалізовані у 

термінах. Зміни в сучасній мовно-науковій картині світу супроводжуються 

появою нових лексичних одиниць, які відображають ставлення людини до 

процесів навколишнього середовища та явищ і об’єктів, що виникають в 

процесі людської діяльності і є результатами науково-технічного процесу. 

Терміни, виконуючи експлікативну функцію, характеризуються високою 

інформативністю та можуть утворювати похідні семантично цілісні одиниці – 

термінологічні сполуки, основними функціями яких може стати швидке 

оновлення фахових понять та спеціалізація значення. Смислові відтінки, які 

входять до інформаційної структури термінологічних одиниць, можуть 

виражатися колоративним компонентом. Колоронім (від лат. color – колір, гр. 

onima – імя), або ж кольороназва, який тлумачиться як лексема, денотативним 

значенням якої є ознака кольору [2, с. 97], завжди вважався однією з категорій 

пізнання світу. Так, нашу увагу привернуло збільшення кількості 

терміносполук в англійській мові, першим складником яких є колоронім 

“green”. 

Колоративний компонент “green” в різних терміносистемах англійської 

мови набув надзвичайної популярності в кінці 20 століття, коли почав 

вживатися в значенні “environmental consciousness” (екологічна свідомість / 

освіченість). Саме це поняття лягло в основу загальної світової концепції 

сталого розвитку “sustainable development”, яка є однією з найперспективніших 

ідеологій 21 століття. Ці світові процеси спонукали до виникнення низки 
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термінів, які позначають об’єкти, явища чи процеси, що належать до 

семантичних категорій екологічної безпеки, захисту та поліпшення стану 

навколишнього середовища, господарської діяльності, яка не несе небезпеки 

довкіллю. Однак, аналіз сучасних інформаційних, зокрема лексикографічних 

джерел доводить, що така семантична інтерпретація характерна не лише для 

термінів галузі екології. Огляд сучасного термінологічного апарату дозволив 

виявити не лише терміносполуки із колоративним компонентом “green” у 

різних терміносистемах, а й укладені глосарії так званих «зелених термінів», які 

охоплюють основні термінологічні одиниці на позначення екологічно 

безпечних понять [3; 4].  

Наведемо декілька прикладів використання досліджуваного колороніма у 

терміносистемі будівництва: “green building”, “green building standards”, “green 

electricity”, “green home”, “green mortgage”, “green living”, “green pricing”, 

“green seal” [3]. Колоронім “green” у складі цих терміносполук є 

інформативним елементом, який експлікує свій смисловий потенціал у складі 

словосполучень для позначення природного та екологічного, створення 

відповідних стандартів та моніторингу їх дотримання. 

На початку 21 століття такі смислові інтерпретації поширилися на сфери, 

які опосередковують діяльність людини, як от маркетинг, економіка та фінанси.  

Наприклад, зелений маркетинг “green marketing” вживається для 

позначення реклами скорочення шкідливих викидів, пов’язаних із 

виробництвом рекламованого продукту, або використання перероблених 

матеріалів для його пакування [5]. Деякі компанії також можуть рекламувати 

себе як екологічно свідомі, інвестуючи частину своїх доходів від продажів у 

екологічні ініціативи. Зелені облігації “green bond” тлумачать як такі, що 

призначені для підтримки проєктів сталого розвитку, енергоефективності, 

пом’якшення наслідків зміни клімату, тощо [5]. Зелене інвестування “green 

investing” використовується для підтримки бізнесу, який сприяє поширенню 

екологічно безпечних практик економічної і господарської діяльності [5]. Серед 
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інших термінів зустрічаємо також “green finance”, “green loans”, “green 

management”, “green growth” [5; 6], які об’єднує та ж понятійна категорія 

стратегій та ініціатив екологічно безпечного сталого розвитку. 

Таким чином, бачимо, що лексема-колоронім “green” стає поширеною 

завдяки стислості і прозорості значення, частотність використання якої також 

зумовлена тенденціями сучасного суспільного і науково-технічного розвитку. 
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ФОНЕТИЧНІ І ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ  

НАПРУЖЕННЯ У РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ 

Стилістичні засоби є способом донести до адресата додаткову 

інформацію та створити напруження з метою привернення уваги потенційної 

цільової аудиторії. Найпоширенішими засобами в англійських рекламних 

текстах є:  

1) Ономатопея 

Plop, plop. Fizz, fizz. Oh, what a relief it is! (CBC News, 2021). 

Таке гасло знеболюючого препарату Alka-Seltzer, що сприяє залученню 

нової, молодшої аудиторії, а також значному зростанню продажі в продукції. 

Напруга в слогані створюється за допомогою звуко утворення та рими, що 

також сприяє швидкому запам’ятовуванню тексту та бренду. Фоносемантичні 

лексеми «plop» (a soft sound like that of something solid dropping lightly into a 

liquid) (Cambridge online dictionary) та «fizz» (якщо рідина шипить, вона 

утворює багато бульбашок і видає безперервний звук s) вживаються. 

Таким чином, рекламодавець демонструє процесс прийому та спосіб дії 

препарату. Використання вищезазначених лексем дозволяє зосередити увагу 

реципієнта на тому, що сам процесс прийому препарату приємний і призводить 

до бажаного результату. 

2) Рима 

Рима часто зустрічається в рекламі, і, як і будь-який інший прийом, вона 

функціональна (римовані слова включають значущі рекламні одиниці: назва 

бренду, показники категорії товару або опис основної переваги). 
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What Happens in Vegas, Stays in Vegas (Culture Trip, 2017). 

Цей слоган, на відміну від більшості рекламних слоганів, не рекламує 

продукт або послугу, оскільки це слоган міста Лас-Вегас. Напруга передається 

через риму та паралельну конструкцію. Лас-Вегас позиціонує себе як місце, де 

можна відпочити, бути собою, оскільки це не мати меж одних наслідків для 

звичайного, повсякденного життя. 

3) Графічні засоби 

Серед способів виразності в рекламних текстах значну роль відіграють 

графічні засоби. В основному це пов’язано з тим, що друкована реклама 

сприймається очима, тому графічне оформлення тексту дуже важливе. Ці 

стилістичні засоби використовуються для створення ритмічного враження у 

зоровому сприйнятті тексту. 

Отже, слоган Інтернет-компанії Yahoo! є Do you ... Yahoo!? 

(campaignlive.com, 2016). 

Напруга створюється через неповноту фрази, а також через те, що 

речення є вигуком. Це фокусує увагу адресата, виділяє назву бренду, змушує 

задуматися над питанням, створює слоган, що запам’ятовується. 

4) Графон 

Складаючи текст із стандартних графічних знаків, автори рекламного 

тексту часто використовують додаткові прийоми для візуального виділення 

окремих його компонентів, від букв і слів до тексту в цілому. Серед цих 

прийомів зміна шрифтів або способів написання букв, тобто безпосереднє 

використання графона. 

They’re GR-R-R-reat (Barron’s, 2006). 

Таке гасло американської компанії Kellogg, яка спеціалізується на 

виробництві сухих сніданків. Напруга створюється завдяки графону «GRR-R-

reat», що передає емоційний стан оратора, який вражений смаком крупи. Також, 

за задумом творця реклами, цю фразу вимовляє лев, який заохочує дітей їсти 

каші на сніданок. Крім графона, в цьому гаслі є звукова символіка, оскільки 
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лексема «GR-R-R-reat» схожа на рик лева. 

5) Ритм 

Ритм часто з’являється в рекламі разом з римою і сприяє швидкому 

запам’ятовуванню гасел. Наприклад, 

A small family business for big family fun! (Splendorboats). 

Це не тільки слоган, а й концепція, філософія Splendor Boats (сімейна 

компанія). Напруга в рекламному тексті передається як за допомогою ритму, 

так і паралельної конструкції. Одержувач залишається в напрузі через 

відсутність контексту, оскільки ніщо в слогані не вказує на спеціалізацію 

компанії або її назву. Повторення лексем «сім’я» дає приємне, позитивне 

ставлення до бренда, а також ще раз нагадує про історію самого бренда та його 

цінностей. 

6) Алітерація 

BeanzMeanz Heinz (Dezeen, 2017). 

Цей слоган належить компанії H. J. Heinz і використовується для реклами 

Heinz Baked Beans. Напруга виражається не лише за допомогою свідомої 

помилки, яка фонетично узгоджується з правильним варіантом, а й за 

допомогою ритму, рими. 

Отже, поняття напруженості в тексті служить якістю передачі смислів з 

підвищеною виразністю. Експресивність, як і смислова напруженість, 

відображається в тексті за допомогою різноманітних стилістичних засобів. 

Однак варто розрізняти ці поняття, оскільки вони не взаємозамінні. 
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СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ EUROPA В НІМЕЦЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ 

Не можливо зрозуміти теперішнє та уявити майбутнє, не знаючи 

минулого. Тому, аби зрозуміти сутність та структуру концепту EUROPA в 

німецькій лінгвокультурі, був проведений асоціативний експеримент серед 

30 людей віком від 16 до 65 років. Під терміном «асоціативний експеримент» в 

лінгвістиці розуміють метод дослідження мотивацій особистості або прийом, 

спрямований на виявлення асоціацій, які сформувалися в індивіда на основі 

його попереднього досвіду [1, с. 57]. В лінгвістиці цей метод використовують 

для дослідження асоціативної структури свідомості індивіда та етносвідомості 

шляхом виявлення мовних реакцій на слова- чи словосполучення-стимули 

[2, c. 34]. Опитування проводилося завдяки опосередкованому спілкуванню, а, 

точніше, у письмовій формі за допомогою соціальних мереж Instagram та 

Messenger. Завдання учасників звучало так: «Schreiben Sie 10 Wörter, die Sie mit 

dem Wort EUROPA assoziieren». Аналізуючи дані, отримані на основі 

опитування, серед ста наведених асоціацій було встановлено 10 найбільш 

вживаних респондентами понять (див. таблицю).  
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Таблиця  
Найбільш вживані асоціативні реакції до слова EUROPA 

№ Поняття Частотність вживання 

1 Unterstützung 10 

2 Frieden 10 

3 Ordnung 8 

4 Reisen 6 

5 Union 6 

6 Demokratie 6 

7 Rechte 6 

8 Euro/ Währung 4 

9 Solidarität 4 

10 Flüchtlinge 4 

Отримані асоціації були поділені за тематичними групами, щоб 

встановити які саме сфери життя німецького суспільства корелюють з поняттям 

ЄВРОПА. 

Політична складова: Demokratie, Solidarität, Union, Liberalität, 

Rechtsstaat, Arbeitsrecht, Gesetze. Основний аспект у політичній сфері робиться 

на свободі та правах людини. Більшість людей не хочуть нічого іншого, як 

миру. Адже із 30 учасників 10 людей асоціює Європу з миром 

(Frieden / Friedenszeit). Така статистика свідчить, що молоде покоління високо 

оцінює мир, так як бачить, як живуть країни, де його немає, де однолітки 

замість того, щоб насолоджуватися «золотим юним часом», їдуть до Європи 

аби знайти прихисток: Geborgenheit / Sicherheit, sozialer Schutz, Migration. 

Асоціації німців із словами Freiheit, unabhängig, дають також можливість 

зрозуміти, що свобода для них – важлива моральна цінність. І мова йде не 

тільки про фізичну свободу, але і про свободу слова, свободу думки: Direktheit, 

Protesten, Ideen von Menschenrechten, Ideen von Bürgerrechten і, що часто 

зустрічається в результатах опитування, свободу вільного пересування. Тобто 
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можливість подорожувати Reisefreiheit, Personenfreizügigkeit, що дає змогу 

відпочивати, насолоджуватися іншими місцевостями, пізнавати світ, 

всесторонньо розвиватися.  

Історична складова: Geschichte, Dunkles Mittelalter, Glaubenskriege, 

Inquisition, Hexenverfolgung, Kolonialismus, Weltkriege. Подані асоціативні 

реакції дають зрозуміти, що німці цікавляться історією, що вони розуміють 

причини і наслідки хрестових походів, ворожнечу між католиками та 

протестантами, пограбування країн та знищення їх цивілізацій тощо. 

Висвітлення цих понять людьми старшого віку свідчить про те, що це 

покоління розуміє важке становлення такої Європи, яку зараз ми бачимо і цінує 

те, що раніше було або небезпечно, або заборонено робити (свобода думки, 

права жінок тощо). 

Соціально-культурна складова. Девіз Європейського Союзу – 

об’єднаність у різноманітті. Всі європейські країни з різноманітною культурою, 

традицію, мовою мають об’єднатися, аби разом працювати на благо та 

процвітання. Розуміючи суть та важливість цього девізу, німці називають 

наступні слова: Vielfalt, verschiedene Länder, verschiedene Traditionen, 

verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen, abwechslungsreich gegenseitige 

Unterstützung, Gemeinschaft, teamfähig, Zweisamkeit, Partizipation, Zusammenhalt, 

Mitgliedsländer. Тобто тут йде мова про калейдоскоп країн, які мирно живуть 

між собою, про які говорив Гельмудт Шмідт [3].  

Економічна складова. Європа є одним із континентів, економічний 

розвиток якого успішний та продуктивний, що робить цю частину світу 

процвітаючою традицією. Підтвердження цього є наведення німцями 

наступних асоціацій: Wirtschaft, lеgalisiert, stark, mächtig, kapitalistisch, 

technologischer Fortschritt, Zuwachs, Wohlstand, uneingeschränkter Mobilität, 

Lebensstandart, Finanzen. Варто наголосити, що до останнього слова був 

доданий коментар, в якому опитуваний уточнив, що ця необмежена мобільність 

стосується насамперед ситуації з пандемію, точніше, вжитих Європою заходів 
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задля її подолання. Зазначені факти вказують на те, що навіть найновіші 

економічні чинники змінили бачення людини на Європу. Згадування німцями 

таких понять як Europäische Waren, Europäische Qualität, europäischer Standard. 

Також відомо, що останні 250 років Європа зазнає наукового прогресу, що є 

очевидним теж для німців, котрі назвали слова wissenschaftlicher Fortschritt, 

Wissenschaftler. 

Морально-етична складова. Стан Європи залежить не тільки від 

прийнятих законів чи реформ, але і від людей, які живуть на її території, від 

їхнього рівня розвитку, темпераменту, характеру. Досить часто лінгвісти 

піднімають питання щодо стереотипів. Тема пунктуальності, чистоти та 

дисциплінованості є чи не найбільш обговорюваною та багато хто стверджує, 

що самих німців дратує нав’язування такого стереотипу. Проте результати 

опитування вказують на те, що ці риси, все ж, є досить важливими для них: 

Ordnung, Sauberkeit, Pünktlichkeit, Disziplin. Існує прислів’я “ohne Fleis kein 

Preis”. Крім того респонденти вважають, що картина сучаcної Європи виражена 

такими якостями її населення як fleißig, fokkusiert, organisiert, zielorientiert. Крім 

цього, люди у Європі, на думку німців, милі (nett), відкриті (offen), критичні 

(kritisch).  

Символічна складова. Серед названих асоціацій були і такі, які 

предметно характеризують Європу. Тобто слова, які позначали конкретні 

предмети: Blaue Flagge mit Sternen, Euro-Wahrung, Abmachung, Ode an die 

Freude, які мають оціночну складову та символічне значення. 

Отже, проаналізувавши результати опитування можна зробити висновок, 

що концепт EUROPA в німецькому мовному соціумі має ряд лінгвокультурних 

особливостей, які актуалізують у поняттях політичної, історичної, 

соціокультурної, економічної та морально-етичної сфер. 
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СТЕРЕОТИПИ У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ 

Медіа створюють і передають образ світу. Наскільки точна ця картина, є 

одним із центральних питань комунікації та медіа-досліджень, яке стосується 

фундаментальної епістемологічної та філософської сфери: чи можемо ми 

взагалі розпізнати «дійсність»? Чи існує стільки реалій, скільки людей? У 

процесі сприйняття вирішальну роль відіграє звернення до вже існуючих 

когнітивних схем. Метою нашої наукової розвідки є дослідження типів 

стереотипів, які побутують у німецьких ЗМІ. 

Американський публіцист Уолтер Ліппман назвав моделі мислення 

стереотипами. Він також говорив про «образи в наших головах», які значною 

мірою визначають наше сприйняття: «Нам говорять про світ, перш ніж ми його 

побачимо. Більшість речей ми уявляємо, перш ніж відчути їх» [2]. 

Але звідки ж беруться стереотипи? Якщо вони виникають не через 

безпосередній контакт, тобто через первинний досвід, то через так званий 

вторинний досвід, тобто через те, що повідомляють інші, через досвід другої 

(третьої, четвертої) особи. Ось тут і вступає в дію поняття «соціалізація». 

Вчений описує процес соціалізації індивідів шляхом пізнання норм і цінностей 

оточуючих соціальних груп та інститутів. Як вторинні агенти соціалізації, ЗМІ 

також впливають на розвиток. Вони передають уявлення про світ і беруть 
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участь у передачі стереотипів з покоління в покоління. 

ЗМІ, точніше журналісти та рекламодавці, свідомо і несвідомо 

спираються на стереотипи. Коли вони створюють медіа-контент, вони 

спираються на «образи в голові». Ці пізнання матеріалізуються, передаються в 

графічні та оптичні образи та опосередковуються через вербальні образи. 

Є досить багато визначень стереотипів і вони різняться. У 1922 році Ліппман 

ще вперше запропонував досить узагальнену детермінацію стереотипу і 

говорив про «образи в наших головах», то в наступні десятиліття переважало 

визначення стереотипів, яке перш за все підкреслювало неточність і 

неадекватність стереотипних уявлень. У той же час, однак, існує суперечка, чи 

містять стереотипи зерно істини [3].  

Стереотипи засновані на категоризації та атрибуції. Категоризація як 

поділ людей або об’єктів на (соціальні) групи, типи чи класи. У разі 

упередження додається афективний вимір, щоб підкреслити сильніший 

«емоційний заряд» упередження. Нарешті, окрім когнітивного та афективного 

виміру, дискримінація також має конотативний вимір, що означає, що 

ставлення та почуття до родичів чи знайомих. 

Крім того, визначення стереотипів вказують на те, що існують як 

позитивні, так і негативні стереотипи, точніше: приписування позитивних і 

негативних характеристик, і що стереотипи відносно стійкі до змін. Однак опір 

змінам не означає, що зміна стереотипів неможлива. І справді, ми знаходимо 

приклади зміни стереотипів протягом всієї історії. 

Чому і ким які стереотипи формуються і використовуються по 

відношенню до когось чи чогось? Якщо йдеться про власне «я», то це – 

«автостереотип», якщо про інших, то це – «гетеростереотип» або «інший образ» 

і «метастереотип». Про членів іншої групи зазвичай доступно менше 

інформації. Тому гетестереотипи часто мають нижчий ступінь складності і 

тяжіють до негативу. Автостереотипи, з іншого боку, підкреслюють позитивні 

характеристики або ті характеристики, які їхня група розуміє як позитивні. 
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«Zum Beispiel mögen Deutsche erwarten, von Österreichern als arrogant, egoistisch 

und fleißig gesehen zu werden, von Italienern hingegen als ordentlich, aber 

langweilig und verklemmt, von Amerikanern wiederum als exakt und verlässlich, von 

Türken als ausländerfeindlich, geizig und humorlos und von den Einwohnern 

Mallorcas als zügellos, vulgär und laut» [1]. Отже, залежно від того, хто про кого 

говорить, стереотипи рідко бувають однозначними, вони часто об’єднують 

суперечливі елементи. 

Цікавими для дослідження є національні та гендерні стереотипи [3]. Інші 

типи стереотипів, такі як релігія, вікові та класові стереотипи, тривалий час не 

вивчалися взагалі, але зараз вони привертають більшу увагу. Академічне 

вивчення конкретних типів стереотипів визначається соціальним і політичним 

контекстом та економічними тенденціями. 

Значне місце у медіа відводиться і таким типам стереотипів, як 

просторові (локальні, регіональні, національні, наднаціональні); 

етнічні / «расові», наприклад, Zigeuner, die Schwarzen, die Weißen, Indianer; 

релігійним (представники релігій, конфесій та невіруючі мають специфічні 

характеристики та поведінку); вікові (припущення щодо представників вікової 

групи чи покоління, таких як «молодь», «68-річні» або «старші»); професійні 

(висновок про певні характеристики, погляди та поведінку тих, хто займається 

цією професією, з посадової інструкції – і навпаки: певні характеристики, 

установки та поведінка активізують припущення про заняття, яким займається 

людина). 

Межі між конкретними стереотипами або типами стереотипів, 

перерахованих тут, не є чіткими, і стереотипні атрибуції рідко відносяться 

лише до однієї категорії. Навпаки, існують заплутаності та взаємозалежності, 

тому інтерсекційні підходи зараз також привертають більше уваги в 

дослідженні стереотипів.  
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Й. В. ГЕТЕ І Д. ГЛАТТАУЕРА 

У сучасному світі література займає одне з найпочесніших місць. Ні для 

кого не є секретом, що саме літературні питання – не найменш хвилюючі та 

обговорювані. Одним із таких питань є розвиток такого літературного жанру, 

як епістолярний роман. Епістолярний роман – це літературний жанр, у якому 

понад 200 років тому стався бунт емоцій. Пристрасті тріумфували над розумом, 

невимушені одкровення та емоційні виверження підкорили як чоловіків, так і 

жінок. Особлива форма роману, що складається з послідовності чи чергування 

вигаданих листів від одного чи кількох персонажів. Іноді вони доповнюються 

іншими автобіографічними фактами або коментарями автора. Епістолярний 

роман пережив свій розвиток і розквіт у Європі XVIII століття у зв’язку зі 

жвавою епістолярною культурою того часу. Щирі розповіді героїв стали 

популярними і були захоплюючою можливістю дослідження емоцій і почуттів. 

Епістолярна структура дозволяє відразу наблизитися до персонажа, можливо, 
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навіть ототожнити його з автором. Наприклад, для чоловіків-читачів Вертера 

така ідентифікація могла бути навіть небезпечною. Тим не менш, епістолярний 

роман Гете «Страждання юного Вертера» (1774), як художньо-цілісний текст, 

послідовний у способі викладу, є значною вершиною епістолярного стилю. 

Проте популярність епістолярного роману знизилася у XIX столітті. Але цей 

жанр ніколи не зникав. Нещодавно епістолярний роман був відроджений 

Даніелем Глаттауером. У сучасному вигляді його іноді називають романом в 

електронних листах.  

Роман «Страждання юного Вертера» Йоганна Вольфганга фон Гете був 

бестселером свого часу. Цей епістолярний роман говорив із душі людей. В наш 

час існує роман Даніеля Глаттауера «Північний вітер», який був опублікований 

у 2006 році і є бестселером нашого часу. Він також звертає увагу на важливість 

внутрішнього монологу чи діалогу, у тому числі за допомогою нового засобу – 

електронних листів. Таким чином, читач переживає внутрішні мотиви та хід 

думок, спонтанні почуття, тривоги та тугу, надії та страхи безпосередньо та 

поза будь-якими соціальними рамками. Прагнення до взаємної любові та 

прийняття було актуальною темою кожної людини як тоді, так і сьогодні. Через 

різні соціальні умови історії починаються по-різному і закінчуються теж по-

різному. Якщо в «Стражданнях юного Вертера» на перший план виходять 

особисті проблеми головного героя в його листах до друга Вільгельма і добре 

відомі сімейні причини, то в романі «Північний вітер» саме ці проблеми та 

сімейні справи виключаються головними героями на самому початку. Мета 

письменника – встановити стосунки з іншою, зовсім незнайомою людиною. 

Віртуальний простір служить можливістю почати спілкування, що ні до чого не 

зобов’язує. Це пізнання іншої людини настільки крихке, тому що відбувається у 

віртуальному просторі без фізичної близькості. Потім діалог переходить до 

відповідних проблем та минулого іншої людини, які взаємно поглинають одна 

одну і призводять до глибшого розуміння іншої людини. Між Лео та Еммі існує 

неймовірний страх не пережити цей досвід у реальному житті. У романі Ґете 
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листи служать для розкриття емоційного внутрішнього світу Вертера. Його 

дзеркало під час страждань – природа з її численними формами вираження. 

Вертер сприймає людину як руйнівника навколишнього середовища, так само 

як він сприймає суспільство як руйнівника його кохання. У своїх творах Вертер 

постійно звертається до себе та своїх почуттів. Він ставить свої почуття та 

страждання у центр своєї існування. 

Мова роману «Страждання юного Вертера» Гете сповнена аналогій з 

природою, промовиста і виразна, і лише до кінця листування з’являється 

фрагментарний характер, що відображає розпад Вертера. Спочатку ця мова 

Вертера у всій своїй красі виходить із реального світу здорової людини, який 

відкриває весь свій емоційний світ другові. Він також довіряє йому свою 

смерть. Мова Глаттауера та його головних героїв Еммі та Лео проста, речення 

на початку короткі, підрядні речення відсутні зовсім. У світі, де не можна 

сподіватися на визнання, де це здається майже дивом, немає місця для 

художньої та складної мови. Натомість ми знаходимо короткі описи та фрази, 

особливо в перших розділах, які вказують на ясний виклад. Герої твору хочуть 

бути максимально короткими і не красти час іншої людини. Сьогоднішнє життя 

вимагає швидкої реакції, обмін повідомленнями електронною поштою 

відбувається за секунди або хвилини. Дні, тижні або місяці – це скоріше 

виняток. 

Отже, хоча лист, можливо, і застарів, нові цифрові форми комунікації 

дозволяють висловити епістолярний намір широким спектром способів, 

причому лист набуває нових форм, пов’язаних зі стисненням часу та простору. 

Можливо, у довгостроковій перспективі з’являться нові форми епістолярності, 

які будуть ще більше впливати на простір і час. 
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BRIEFWECHSEL: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ 

Хаотичне пограниччя епістолярію з художньою літературою, її взаємодія 

з епістолярною формою призвели до суперечностей у потрактуванні цього 

літературного жанру. Задля чіткості розрізнення науковці зосередилися на 

звуженому визначенні «епістолярію» «за рахунок вилучення з нього художніх 

та публіцистичних творів, при написанні яких використовується епістолярна 

форма» [2, с. 13–14].  

У словнику В. Лесина та О. Пулинця дефініції жанру листа / епістоли та 

епістолярію базуються на спробі розмежування двох мовно-літературних 

одиниць. Якщо епістола – «літературний, переважно віршований, твір у формі 

листа, в якому автор викладає свої міркування з певних питань», то листування 

(епістолярний жанр) разом з епістолярною літературою становлять «твори, 
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написані у вигляді листування персонажів між собою» [3, с. 133]. Однак такі 

потрактування ставлять більше питань, аніж дають відповідей. Незрозуміло, чи 

є епістола та листування документальними жанрами, чи їхньою сферою 

функціонування є все-таки белетристика. Введення в обіг нового 

літературознавчого терміна – «епістолярний діалог» – дозволить, на нашу 

думку, провести граничну лінію поміж діалогічним / автентичним листуванням 

та монологічним; поміж епістолярієм та белетристично стилізованим 

епістолярним жанром і полегшить процес термінологізації.  

Науковці, котрі вивчали проблему дефініцій та функціонування 

епістолярію, – М. Коцюбинська, В. Кузьменко, С. Скварчинська, Ю. Шерех та 

ін. – брали за основу монологічну його природу, оскільки не було прецедентів у 

визначенні терміна, як, наприклад, у німецькому літературознавстві – 

«бріфвексель». Він визначається як листування двох людей, що має 

формальний або дружній характер [4, с. 231]. Епістолярний діалог («затягнута 

комунікація») – це сприйняття тексту через його автора іншим 

співрозмовником, посередництвом жестів та міміки усної комунікації, яка 

компенсується на письмі стилістичними прийомами, себто мовною грою.  

Епістолярний діалог, на наше переконання, має спільні корені з 

апроксемативною сутністю листа, тобто з його практичною стороною, яку 

наголошувала у своїй монографії «Теорія листа» польська дослідниця 

С. Скварчинська. У рамках цієї теорії науковець виокремила чотири 

апроксемативні теорії листа: теорію листа-мови (промови); теорію листа-

напівдіалогу; теорію листа-розмови; теорію листа-визнання [6]. Усі ці «теорії», 

а особливо функціональне призначення листа-розмови та листа-мови, прямо 

пропорційно пов’язані з першочерговою функцією кореспонденції, а саме – 

діалогічного обміну інформацією, себто функцією епістолярного діалогу. 

На думку К. Дюршайд, епістолярний діалог можливий, коли 

комунікативні умови писаного та розмовного слова перехрещуються. За 

П. Рікером, таке «письмо не додає нічого до феномену мовлення, окрім 
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фіксації» [5, с. 306], тому просторово-часова наближеність, діалогічність, 

приватність, спонтанність, ситуативність, варіативність тем, які притаманні 

розмовному мовленню, добре прижилися на письмі у формі епістолярного 

діалогу.  

Важливою характеристикою листування, епістолярного висловлювання є 

його адресація, «зверненість до когось» [1, с. 412]. Це своєрідний процес 

перетворення монологу в діалог. Висловлювання хоче бути почутим іншим 

голосом, «пізнати себе у досвіді іншого» (Г. Р. Яусс), «відповісти на поставлене 

запитання» (Г. Ґ. Ґадамер). Мова йде про діалог як про розмову двох голосів, 

кожен з яких хоче бути почутим іншим, необхідний іншому, оскільки без 

«Іншого» унеможливлюється діалогічна ситуація.  

Отже, нове літературознавче поняття – «епістолярний діалог» – є 

обов’язковою категорією на шляху до визнання суверенності жанру 

епістолярію. Його визначення послугує, на нашу думку, встановленню 

граничної лінії між діалогічним листуванням та монологічними текстами.  
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та природокористування, Рівне 

NOUVEAU VOCABULAIRE DU LAROUSSE  

MARQUE PAR LA CRISE SANITAIRE 

L’année 2020 a transformé le quotidien des Français mais aussi la langue. Une 

évolution que le dictionnaire Larousse a largement prise en considération pour sa 

nouvelle édition de 2022. Au lieu de 150 nouveaux, mots intégrés chaque année dans 

le nouveau dictionnaire, les linguistes ont choisi d’intégrer 170 nouvelles 

occurrences. On peut comparer сe phénomène avec ce qui a eu lieu pendant la 

Révolution française: «un bouleversement, l’apparition de mots et de sens nouveaux 

et surtout une appropriation collective de la langue», commente Bernard Cerquiglini, 

professeur de linguistique et conseiller scientifique du Petit Larousse. On retrouve 

«SARS-COV-2» et «Covid-19», que les éditions Larousse préfèrent au féminin, mais 

aussi «asymptomatique», «cluster», «hydroalcoolique», «nasopharyngé», 

«quatorzaine», «réa», ou encore «télétravailler». Parmi les mots moins connus figure 

«coronapiste», en référence aux pistes cyclables aménagées dans les villes au cours 

de la crise sanitaire afin d’éviter la concentration des gens dans les transports en 

commun. Quelques mots ont aussi changé leur sens propre. Le mot «confinement», 

par exemple, était très rarement utilisé avant la pandémie. Cela concernait au début le 

lexique juridique: on confinait les prisonniers, après il est passé vocabulaire lié à 

l’énergie nucléaire: le confinement d’un réacteur. Quelque temps après il a pris le 

sens sanitaire largement connu et son emploi est devenu constant pour former par la 

suite «déconfinement» et « reconfinement». 

Parlant des mots qui ne sont pas rattachés à la crise sanitaire, on aperçoit en 

particulier «mocktail», un cocktail sans alcool. Le mot employé depuis longtemps 

dans la langue parlée, «émoji» est, néanmoins, intégré dans le dictionnaire Larousse. 
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Ce dernier se définit comme «un message électronique et sur les réseaux sociaux, 

représentation graphique (image fixe ou animée) utilisé pour exprimer une émotion, 

figurer un personnage, un animal, une action, etc.». 

Depuis l’avènement d’Internet comme premier espace d’échange, le web 

devient un nouvel espace de menace. C’est le rôle de la cyberdéfense de lutter contre 

ces attaques, notamment contre les rançongiciels, ces derniers récupèrent les données 

personnelles et demandent une rançon à leurs victimes. Dans l’espace multimédia on 

trouve beaucoup de mots apparus depuis quelques années. On peut y citer par 

exemple,vlog, un blogue diffusant en grande partie des vidéos, googliser, c’est-à-dire 

rechercher des informations sur quelque chose ou quelqu’un, webinaire, les 

séminaires en ligne.  

Dans le domaine de la politique le langage s’est enrichi avec notamment 

démocrature, une démocratie menée d’une manière autoritaire, le mot Brexit, 

contraction de (Great) Britain, et «exit», sortie (et jeu de mots avec breaks it). Les 

français, d’ailleurs, aimeraient voir le Frexit contrairement aux opposants, les 

européistes. Face à la menace terroriste, le gouvernement lutte constamment contre le 

djihadisme, voulant déradicaliser et surveiller les revenants, ces djihadistes qui 

reviennent dans leurs pays d’origine. 

Il est à noter que les anglicismes sont aussi très nombreux. Malgré la sonorité, 

les français oublient parfois que certains mots de leur langage quotidien proviennent 

en fait de la langue anglaise. On peut y citer: teaser (courte bande-annonce d’un 

film), drive (service qui permet de teste la voiture), playlist (une liste de morceaux de 

musique) etc.  

La crise du Covid-19 a une telle ampleur et touche tellement de domaines de la 

vie des Français, qu’effectivement on a l’impression d’un ras de marée. Mais dans les 

cas antérieurs on peut citer l’exemple de la crise écologique qui a donné naissance à 

des mots simples ou des formules un peu plus complexes, comme «transition 

énergétique» ou «transition écologique» qui n’existaient pas. Ce sont en fait des 

résumés de sens, mais aussi de positionnement. Le changement linguistique vient en 
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fait du changement social. Il ne naît pas des dictionnaires et encore moins de 

l’Académie française.  

Dan la longue liste des nouveaux mots français récemment ajoutés au 

dictionnaire, le vocabulaire lié à l’écologie et à la protection de l’environnement 

devrait encore gagner en importance. Le mot écotoxique a été ajouté et désigne le fait 

de contaminer l’environnement. La déforestation est aussi au centre des 

préoccupations. C’est pourquoi l’écoforesterie permet d’aménager et exploiter les 

forêts tout en respectant leur milieu naturel. 

Les avancées médicales et technologiques apportent aussi leur lot de nouvelles 

expressions. Une endoscopie est désormais effectuée avec une vidéocapsule, une 

caméra miniaturisée introduite dans une capsule et qui est ensuite ingérée. De même, 

il est aujourd’hui possible d’effectuer soi- même le test du dépistage du VIH en 

effectuant un autotest. 

En règle générale, les dictionnaires sont à la traîne dans la fixation de nouveaux 

mots. Afin de pallier ce retard, le Dictionnaire des mots modernes de Pierre Gilbert 

est publié en France depuis 1980, et a été conçu par l’auteur comme une réimpression 

de son Dictionary of New Words (1971). Cependant, en travaillant sur le dictionnaire, 

P. Gilbert a changé son idée originale. Il a considérablement (plus de 50 %) augmenté 

son volume. Le nombre d’entrées du dictionnaire a été augmenté d’un tiers. La 

nécessité de nommer de nouveaux objets ou phénomènes issus du développement de 

la société elle-même, ainsi que la différenciation socio-économique ont contribué à 

l’émergence de complexes terminologiques (TC): grande bourgeoisie (grande 

bourgeoisie), travail manuel (travail manuel), intégration sociale (intégration sociale). 

À la fin du XXe siècle, l’humanité est entrée dans une nouvelle étape du 

progrès scientifique et technologique, que l’on appelle la révolution de l’information. 

Avec les changements radicaux dans toutes les sphères de l’activité humaine liés à 

l’informatisation globale, le taux d’enrichissement du vocabulaire de nombreuses 

langues a considérablement augmenté, y compris le français, qui connaît aujourd’hui 

un véritable «boom néologique». Les nouveaux concepts scientifiques ont besoin de 
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nouveaux mots. Cela s’accompagne de l’émergence de nouveaux termes. 
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ОБРАЗІВ КІНОПЕРСОНАЖІВ 

Сучасну культуру неможливо уявити без кінофільмів. Вони є джерелом 

генерування нових ідей як у сферах моди, музики, дизайну, так і в галузях 

природничих та гуманітарних наук. У лінгвістиці, зокрема, усе популярнішим 

та перспективнішим стає мультимодальний підхід до вивчення кінодискурсу. 

Під мультимодальністю розуміємо процес спілкування із залученням різних 

модусів, таких як письмо, усне мовлення, жести, міміка, візуальні образи тощо 

[1, с. 114]. З огляду на те, що елементи кіномови доволі різноманітні (акторська 

гра, колористика, монтаж, музичний супровід та ін.), вони дозволяють 

транслювати одразу цілу низку значень шляхом поєднання вербальних та 

невербальних засобів комунікації. Мовлення акторів, костюми, декорації та 

закадрова музика привертають більшість уваги глядачів, усі ці деталі 

доповнюють одна одну та допомагають створити цілісний образ кіноперсонажа. 
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З іншого боку, не менш важливими є графічні засоби, які часто здаються 

непомітними, проте можуть досить багато розповісти про самих героїв і 

середовище, у якому діють останні. Під графічними засобами розуміємо 

сукупність способів зовнішньої організації тексту, що забезпечують його 

експресивність і прагматичну спрямованість [4, с. 161]. 

Незважаючи на те, що у фільмах, превалює, передусім, усне мовлення, 

писемне мовлення також посідає важливе місце у конструюванні оповіді. 

Йдеться про листи, газети, журнали, постери, етикетки, вивіски, тощо. Зазвичай 

з’являючись у кадрі всього на декілька секунд, вони слугують невід’ємною 

частиною антуражу фільму, максимально наближаючи кінореальність до 

дійсності, або ж, навпаки, додаючи їй певних «штучних», театральних рис. 

Американський режисер Вес Андерсон відомий тим, що дуже часто застосовує 

у своїх стрічках різноманітні графічні засоби. У його роботі «Королівство 

повного місяця» (англ. Moonrise Kindom, 2012) у фокусі уваги нерідко 

опиняються листи, якими обмінюються герої. Власне, саме листування є 

основним лейтмотивом стрічки, адже частину важливих деталей сюжету 

глядачі дізнаються саме завдяки цим письмовим повідомленням, які вони 

можуть бачити на екрані. Події кінокартини розгортаються навколо історії 

кохання двох підлітків – школярки Сьюзі та скаута Сема, які прагнуть знайти 

власне місце у житті та вибороти право зберегти свої почуття. 

 

Рисунок. Кадри з фільму В. Андерсона «Королівство повного місяця» [1] 
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Серед засобів графіки, які режисер застосовує для репрезентації образів 

кіноперсонажів слід звернути особливу увагу на сегментацію тексту, шрифт, 

колір, капіталізацію та піктографічні зображення [3, c. 126]. Мовлячи про 

сегментацію, або ж графічну архітектоніку у поданих фрагментах (рисунок) 

кожна окрема складова частина виділена відступами, або абзацами, як це 

диктують загальноприйняті правила листування (чітко виокремлено звертання, 

кінцеві ремарки, підписи тощо). Така тенденція стосується як 

особистих (1.2, 1.3), так і офіційних (1.1, 1.4) листів. Незважаючи на те, що 

головним героям усього по 12 років вони завжди формулюють свої 

повідомлення правильно, уникаючи будь-яких помилок, вживаючи ввічливі 

звороти та етикетні формули (наприклад, щоразу починаючи лист на 

Dear + name, навіть коли він складається лише з одного слова). Така поведінка 

вчергове підкреслює їхню освіченість, самостійність та серйозність, а також 

прагнення видаватися дорослішими та спілкуватися зі старшими людьми на 

рівних. 

В особистих листах застосовано рукописний шрифт, який є 

відображенням почерку персонажів. Саме він сигналізує про дружні та 

довірливі відносини між ними [2, c. 75]. Можна з впевненістю сказати, що 

вензелястий та дрібний належить, очевидно, дівчинці Сьюзі (стереотипно 

«жіночий» стиль), а масивний та рівний – хлопцеві Сему. Листи написані 

старшими за віком людьми (напр. 1.4), зазвичай офіційні за характером та 

неодмінно друковані, а не рукописні (контраст щирого й простого дитячого 

світу з прагматичним й нудним дорослим) та оформлені старомодним 

шрифтом, завдяки друкарським машинкам, що, в цілому, дуже доречно 

вписується у ретро-атмосферу фільму. Колір є ключовим експресивним 

засобом, що передає символічні значення та слугує засобом, що асоціюється з 

певними подіями, культурами, явищами, тощо. Листи Сьюзі написані 

червоними чорнилами на папері рожевого кольору, що символізує її 

витонченість та жіночність, а також бажання виділитися з натовпу, адже така 
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яскрава палітра неодмінно запам’ятовується глядачу. Натомість, тексти Сема 

репродуковані звичайним сірим олівцем на білому папері у лінійку. 

Враховуючи те, що Сем – скаут і більшу частину свого часу проводить у 

походах, це свідчить про його прагматичність та злагодженість дій. За 

допомогою великих літер зазвичай виділяють головну інформацію, 

наголошуючи на її важливості. Цей графічний засіб застосовує головна героїня, 

коли залишає новому знайомому свою адресу (1.3), щоб привернути його увагу 

до своєї записки. Угорі аркушів, на яких пише Сьюзі, є її особиста емблема: 

зображення будинку, у якому вона мешкає, ім’я та адреса. Бланки для листів зі 

спеціальними емблемами, очевидно, наштовхують на думку про 

аристократичність, натякаючи на те, що дівчина походить з шанованої родини 

(коли Сем за сюжетом – сирота). Усі ці елементи доповнюють образ Сьюзі як 

типової «принцеси з високої вежі» (невипадково на зображенні її помешкання 

помічаємо вежу-маяка) – мрійливої, романтичної дівчини, яка чекає на пригоди. 

У сучасному кінематографі застосовують низку різноманітних 

інструментів для репрезентації сюжету та персонажів стрічок. Одним з таких є 

графічні засоби, які ефективно демонструють глядачам інформацію про наміри, 

характери та вчинки героїв. Проаналізовані засоби фігурують у листах, газетах, 

записках, постерах, надписах, які з’являються на екрані під час фільму. 

Важливу роль у стрічках відіграють: сегментизація, колір, шрифт, капіталізація, 

піктографічні зображення. Означені модуси привертають увагу глядача до 

потрібних деталей, унаочнюють певні особистісні риси персонажів та 

увиразнюють загальну палітру кінематографії. 
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СЛЕНГ НАРКОМАНІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Субкультура осіб, які зловживають наркотичними речовинами, 

виділяється перед усім своїм персоніфікованим жаргоном, який є незрозумілим 

для більшості оточуючих і є засобом ідентифікації «своїх» і «чужих». 

Проаналізувавши сленг наркоманів, можна зробити висновок, що жаргонні 

назви мають не лише всі наркотики, але й процес і спосіб їх вживання, 

наркотична дія, абстинентний синдром, процес виготовлення та інше. Деякі 

сленгові терміни можуть стосуватися кількох різних препаратів. Наприклад, 

хтось riding the wave або on the nod знаходиться під дією наркотиків (загалом, 

не конкретної речовини). Вводити наркотики за допомогою шприца – це shoot, 

spike, boot чи slam. Хтось, хто нюхає наркотики – це bipping, а tweaker – це 

людина, яка має завдання знайти крэк-кокаїн (але tweеk – речовина, схожа на 

метамфетамін) [2]. 
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Хоча наркотичний сленг постійно розвивається, існують деякі терміни, 

пов’язані з конкретними видами наркотиків. Вони можуть відрізнятися залежно 

від громади чи регіону. 

Слід зазначити, що однією із причин виникнення спеціальних сленгізмів є 

у кочування слів у сленг наркоманів з абсолютно різних мов світу, таких як 

тайська, португальська, іспанська, гінді. Слід зазначити, що понад 20% 

неосленгізмів, які знаходяться у вжитку наркоманів – слова іншомовного 

походження. Усі ці запозичення вживаються здебільшого для найменування 

психоактивних речовин штучного або природного походження. 

За дослідженням Д. П. Борис, назви речовин опіатів домінують над 

іншими класами психоактивних речовин через відносно дешеву ціну та 

особливо виражені п’янкі властивості і становлять аж 59,5% одиниць від усіх 

одиниць сленгу наркоманів в англійській мові. З іншої сторони, зауважимо 

широке поширення лексики іспанського походження, аж 81,5% одиниць, що 

спричинене активною контрабандою наркотиків із країн Південної Америки та 

Мексики у США. Лише різні назви героїну, який відноситься до опіатів, 

представлені понад 22 іспанізмами, серед яких є brea, calbo, chapopote, 

chatarra, chiba, labuena, manteca, vidrio, zoquete, а також єдиним зафіксованим 

португальським запозиченням tigre [1, c. 174]. 

До назв психостимуляторів відносять щонайменше три іспанізми для 

позначення кокаїну, а саме bazulco, cabello та esnortiar; дві лексеми тайського 

походження для номінації пара-метоксиамфетаміну (yaba) та 

метамфетаміну у формі таблеток (yabba), які мають спільну вихідну 

одиницю – тайське «амфетаміни» (дослівно «божевільний наркотик»; один 

іспанізм для позначення MDMA – cristal; один з сленгізмів самоанської мови, 

який використовують для найменування дешевого курильного кокаїну – ma’a – 

і сам є звичайним запозиченням англійського сленгізму “stone” – дешевий 

курильний кокаїн (первинне значення вихідної самоанської одиниці ma’a – 

«камінь») [1, c. 174]. 
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Також іспанізми слугують для позначення назв різноманітних 

канабіоїдів: марихуани mafu, marimba та марокканського гашишу 

caramello [1, c. 174]. 

Окрім цього, лексеми іспанського походження в деяких випадках 

виступають і назвами галюциногенів: фенциклідину polvo та 

декстрометорфану rojo. Для найменувань пристосувань для інгаляції 

психоактивних речовин існують індійські запозичення: beedi / beadi / bidi / biri 

– різновид цигарки з високим умістом нікотину та фруктовим ароматом та 

chellum – глиняна люлька для куріння марихуани. Назва наркотичного напою 

– bhanglassi – напій-суміш пенджабського йогурту лассі та марихуани – чи не 

єдина така назва родом з Індії [1, c. 175]. 

Аналізуючи досліджене, ми дійшли висновку, що люди, які вживають або 

продають наркотики, розробляють власні терміни та мову, як і будь-яка інша 

група людей зі спільним досвідом. Деякі терміни просто створені, щоб 

приховати тему розмови від можливих підслуховувачів [3]. 

Сленгові терміни походять із різноманітних джерел. Це може включати 

зовнішній вигляд та / або тип препарату, місце його походження, вплив, який 

він має на споживачів, або спосіб його упаковки для продажу. Також 

запозичення сленгізмів різними соціальними групами базується здебільшого на 

деяких контактах сленгу між різними регіонами світу. Одними з основних 

тенденцій кочування іншомовної лексики в сленг англійської мови є перехід 

іспанських, індійських, тайських, португальських та самоанських слів у 

спеціальний сленг наркоманів. 
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АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Англомовні запозичення в українській мові називаються англіцизмами. 

Англіцизм – різновид запозичення; слово, його окреме значення, вислів 

тощо, які запозичені з англійської мови або перекладені з неї чи утворені за її 

зразком.  

Як правило,такі слова зберігають ознаки свого походження: 

– фонетичні: джем, імідж; 

– словотвірні: смокінг, маркетинг; 

– семантичні: яструби – політики, прихильники жорстокого агресивного 

курсу у різних країнах. 

Ряд англіцизмів позначають національні (англійські, американські) реалії: 

Скотланд-Ярд (англійська реалія), Діснейленд (американська реалія), а також 

предмети і явища в галузі спорту, техніки, економіки, політики. Англіцизм – 

ідіома чи крилатий вислів – пов’язується у свідомості мовців з англійським 

джерелом незалежно від способів творення: укр. «скелет у шафі (буфеті)» 

(сімейна таємниця) – англ. “skeleton in the cupboard”; англ. “To be or not to be” 

– укр. «Бути чи не бути». У переважній більшості це слова, що стосуються: 

– техніки: блюмінг, бульдозер, буфер, грейдер, каупер, комбайн, конвейєр, 

кренінг, радар, слябінг, сейф, телетайп, тендер, трактор, трамвай, тунель, 
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фільм, форсунка; 

– мореплавства та військової справи: аврал, браунінг, бункер, 

ватерлінія, вельбет, докер, дрейф, катер, мічман, снайпер, танк, танкер, трап, 

траулер, шквал, шлюпка, шрапнель, шхуна, яхта; 

– політики, економіки та торгівлі: банкнота, блеф, блокада, бойкот, 

бюджет, гангстер, демпінг, долар, інтерв’ю, лідер, мітинг, чек; 

– спорту: аут, бокс, боксер, волейбал, гол, голкіпер, матч, жокей, 

нокаут, раунд, рекорд, спорт, спортсмен, старт, теніс, трек, тренер, фініш, 

форвард, футбол, хокей; 

– одягу й тканин: бязь, велвет, джемпер, піджак, піжама, плед, плюш, 

смокінг, френч; 

– їжі та напоїв: біфштекс, кекс, пудинг, пунш, ром, ростбіф, сандвіч, 

торт; 

– культури: гумор, джаз, клоун, клуб, комфорт, памфлет, сквер, тент, 

фокстрот, фольклор, хол.  

Для запозичень з англійської характерні: 

– звукосполучення дж: бюджет, джаз, джентельмен, джемпер; 

– звукосполучення ай, ей: гайморит, інсайд, тролейбус, хокей; 

– суфікс -инг(-інг): мітинг, пудинг, демпінг, тюбінг. 

Процес виділення слів англійського походження в словниковому запасі 

української мови є достатньо нелегким завданням, щопов’язане з факторами 

теоретичного, історичного, етимологічного та методологічного характеру. 

Етимологічний склад самої англійської лексики становить в основному 

запозичення  різних мовних пластів та епох (приблизно 75%), а власна лексика 

англійської мови має у більшості випадків паралелі в інших германських мовах. 

Через те, що спірним є встановлення мови-джерела у випадках збігу 

зовнішнього вигляду слова та його семантики на сучасному етапі в англійській, 

німецькій, голландській, французькій та інших мовах, доречним є історико-

семантичний принцип аналізу слова. 
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Семантичний принцип. Основна маса слів англійської мови, 

запозичених у різні історичні епохи з латинської, грецької, скандинавських, 

французької та інших мов, отримує на англійському грунті нові значення і з 

цими значеннями впроваджується в інші мови, зокрема в українську (бюджет, 

сквер, піонер, методист, клерк, вульгарний, гумор та інші). Семантика цих слів 

у первинних мовах-джерелах для англійської мови, переосмислення їх в 

англійській мові та наступні проникнення в українську мову – все це дає 

підстави визначити англійську мову як конкретну умову – джерело для 

української мови. 

Історико-семантичний принцип. Історична співвідносність слова з 

предметом або поняттям, виникнення слова як єдності звучання та змісту в тій 

мові, в якій вперше з’явився предмет (або поняття), дозволяє вважати 

англійську мову мовою-джерелом багатьох розповсюджених згодом слів, 

створених з греко-латинських морфем, але відсутніх в грецькій або латинській 

мовах. 

Ретельний аналіз слів, запозичених з англійської мови, дає можливість 

встановити критерії визначення англійської мови як мови-джерела. 

Англіцизмами в українській мові будуть вважатися такі слова: 

а) власне англійські слова та їх похідні в англійській мові: 

– слова, корені або морфеми, що існують в англійській мові з древніх 

часів: леді, лорд, фут, клуб, стерлінг, пенс, біфштекс, трамвай, кемпінг та 

інші; 

– англійські власні назви, що стали загальними в англійській мові: бойкот, 

вокзал, жокей, макінтош, гулівер, ліліпут, хуліган, френч та інші; 

б) слова, запозичені в англійську мову в різні епохи з інших мов, що 

отримали на англійському грунті нові значення та з цими значеннями 

розповсюдилися в інших мовах: 

– звичайні запозичення, що були переосмислені: вульгарний, методист, 

гумор, піонер, спорт, теніс, чек, пунш та інші; 
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–  штучні запозичення, створені в англійській мові з греко-латинських 

елементів: динозавр, скарлатина, панорама, локомотив, телефон та інші. 
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PHRASEOLOGISCHE TRANSFORMATIONEN IN 

DEUTSCHSPRACHIGEN HOROSKOPEN 

Die Frage der festen Wortverbindungen wird in der Sprachwissenschaft aktiv 

erforscht: Wissenschaftler analysieren den Ursprung der phraseologischen Einheiten, 

semantische und strukturelle Merkmale, Polysemie, ihre pragmatischen und 

kognitiven Eigenschaften, die Rolle bei der strukturellen und semantischen 

Organisation des Textes, die emotionale Wirkung auf den Leser u.a. 

Der Terminus „Phraseologie” ist nicht eindeutig. Nach W. Fleischer ist 

Phraseologie in zwei Bedeutungsvarianten geläufig: 1) sprachwissenschaftliche 

Teildisziplin, die sich mit der Erforschung der Phraseologismen beschäftigt; 
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2) Bestand (Inventar) von Phraseologismen in einer bestimmten Einzelsprache [1]. 

Deswegen spricht man über die „Phraseologie im engeren Sinne” (der Gegenstand 

wären nur Idiome, d. h. solche festen Wortverbindungen, die idiomatisch, 

morphosyntaktisch und lexikalisch-semantisch stabil, polylexikalisch und bildhaft 

sind) und über die „Phraseologie im weiteren Sinne” (deren Gegenstand wären alle 

festen Wortverbindungen, darunter Kollokationen, Sprichwörter, Zitate, 

kommunikative Formeln, Kinegramme usw.). Also, Phraseologie ist die Lehre von 

allen festen Wortverbindungen, die im System und im Satz die Funktionen von 

Einzelwörtern (von Lexemen) erfüllen und ihre Bedeutungen bekommen können.  

In den modernen wissenschaftlichen Forschungen auf dem Gebiet der 

Phraseologie wird neue multidisziplinäre Sachbehandlung der festen 

Wortverbindungen eingesetzt [2, p. 63]. Die Phraseologie wird in diesem 

Zusammenhang als „Einheit des Medientextes“ betrachtet, die eine obligatorische 

Bewertung und semantische Belastung hat [2, p. 60]. 

Der Gebrauch von Phraseologismen ermöglicht: die Klarheit und Bildsprache 

des Textes zu stärken; den gewünschten stilistischen Ton (Erhöhung oder Senkung) 

zu erstellen; Einstellung zu Informationen klarer auszudrücken, die Gefühle und 

Einschätzungen des Autors zu vermitteln. Die Ausdruckskraft der Phraseologismen 

kann durch ihre Transformationen (Erweiterung, Reduktion, Ersetzung von Wörtern) 

und Transformation von umgangssprachlich zu individuellen gestärkt werden. 

Dadurch ist die Sprache ausdrucksvoller, genauer, witziger. H. Burger definiert 

„Transformation“ wie „kreative Veränderungen der Struktur eines Phraseologismus, 

die nicht der im Wörterbuch fixierten Form entsprechen“ [4, p. 114]. 

Der Wissenschaftler D. Sysonow gliedert die phraseologischen 

Transformationen in zwei Typen: 1) einfache (Ersatz / Weglassung des Wortes / der 

Wörter in Struktur des Phraseologismus, die teilweise Änderung der Semantik der 

sprachlichen Einheiten führt; 2) analytische (Veränderungen in Inhalt) [3, p. 156]. 

Besonders deutlich werden diese phraseologischen Transformationen in 

deutschsprachigen Horoskopen ausgedruckt. Das Material unserer Forschung bilden 
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die deutschen Horoskope aus Jugendmagazin „Bravo Girl“ (insgesamt 

30 Texte), z.B.:  

Fische: Alles zu seiner Zeit. Wer ihr Herz erobern möchte, muss sich richtig 

ins Zeug legen. (Transformation – Alles zu rechter Zeit).  

Zwillinge: Brücken zu bauen und Farbe in Beziehungen zu bringen. 

(Transformation – Farbe ins Spiel bringen – «додати інтриги»).  

Löwe: Das Glück lenkt Löwen in die richtige Richtung. (Transformation – 

jemanden / etwas aufdie (richtige) Spur bringen) – «направити на істинний шлях»). 

Löwe: Mars macht dich stark und lässt dich Hindernisse an diesem 

Wochenende besonders leicht überwinden. (Transformation – den inneren 

Schweinehund überwinden – перебороти власну лінь). Stier: Ein gestärktes 

Selbstvertrauen lässt Sie Grenzen überschreiten. (Transformation – den Rubikon 

überschreiten – «перейти Рубікон; зробити важливий крок»). Krebs: Wenn Sie 

andere besser verstehen, finden Sie leichter einen gemeinsamen Nenner. 

(Transformation– etwas auf einen (gemeinsamen) Nenner bringen – «що-н. підвести 

під спільний знаменник»). Schütze: Das sind doch faule Kompromisse. 

(Transformation – Das sind dochfaule Fische! – «повна брехня»). 

Krebs: Lass heute lieber dein Herz entscheiden in welche Richtung es gehen 

soll. (Transformation – sein Herz sprechen lassen – «почуття говорять самі за 

себе») – «йди за покликом серця». Fische: Wer mit ihm «Nägel mit Köpfen» zu 

machen versucht, wird ihn vermutlich nicht mehr so schnell zu Gesicht bekommen – 

der Schütze liebt seine Freiheit! (Transformation – «einen Nagel im Kopfehaben») – 

1. бути зарозумілим, пихатим; 2. бути придуркуватим. Die gesammelten Daten 

zeugen davon, dass die Häufigkeit der phraseologischen Transformationen sehr hoch 

ist. Die Autoren suchen neue Wege, um ihre Ideen zu erneuern und die 

Ausdrucksmöglichkeiten der Pressesprache zu stärken. 
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(НА ПРИКЛАДІ ВЕБТУНУ «여신강림») 

Актуальність пропонованого дослідження зумовлюється загальною 

тенденцією сучасної лінгвістики до аналізу лексичного складу мови з точки 

зору її зв’язку з мисленням, а також комунікативною значущістю та 

особливостями функціонування ономатопів у сучасній корейській мові. 

Ономатопеїчні або звуконаслідувальні слова є особливим пластом лексики у 

будь-якій мові, зокрема корейській. 

Мета наукової розвідки – проаналізувати ономатопеїчну лексику 
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корейської мови на позначення людських емоцій. Матеріал дослідження – це 

ономатопи, які використані у вебтуні «여신강림» («Справжня краса»). 

Зазначимо, що самостійним об’єктом вивчення ономатопеїчна лексика 

стала в останні десятиліття ХХ століття, зокрема у наукових роботах 

Л. Блумфілда, Д. Вестермана, Е. Вінклера, В. Вундта, Г. Пауля, Л. Сміта та ін., 

які слугували теоретичним підґрунтям для подальших досліджень. У статті 

В. Охріменко здійснено аналіз наявних наукових розвідок з проблем 

звуконаслідування в сучасному вітчизняному, європейському та корейському 

мовознавстві [1]. Автор зазначає, що в українській орієнталістиці 

ономатопеїчна лексика корейської мови майже не вивчалася [1, с. 605].  

Наразі в науковій літературі є значна кількість визначень терміну 

ономатопея, який трактують як «закономірний фонетично мотивований зв’язок 

між звуковим складом слова (фонемами) й акустичною ознакою позначеного 

(денотатом)» [1, с. 604]; як «умовну імітацію різноманітних звуків природного 

довкілля фонетичними засобами даної конкретної мови (звуків тварин, неживих 

предметів, явищ природи тощо)» тощо [4, с. 431]. 

У сучасній кореїстиці ономатопеїчна лексика розглядається в межах 

поняття звуконаслідувальних слів, які є носієм звукової інформації і 

використовуються як засіб спілкування. Науковці стверджують, що 

«звуконаслідувальні слова хоча і не мають граматичних функцій, все ж таки 

мають лексичне значення і є повноцінними словами» [1, с. 606]. Основними 

способами їх словотвору є: чергування голосних і приголосних звуків, повтор, 

стягнення основи, нарощення кореня [2, с. 109–110]. Опираючись на 

класифікацію фундаментальних (базових) емоцій К. Ізард, виділяємо такі: 

радість, гнів, сум, страх, здивування, горе-страждання, відраза, сором, інтерес, 

презирство.  

Аналізована група лексичних одиниць широко представлена у вебтуні, 

різновиді вебкоміксу, що виник у Південній Кореї, поєднавши в собі цифровий 
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та мультиплікаційний способи ведення розповіді [5]. Створений для поширення 

в сучасних масмедіа, цей жанр набув популярності серед поціновувачів 

коміксів і тепер є невід’ємною частиною корейської культури в цілому.  

Для дослідження ми обрали вебтун «여신강림»(«Справжня краса») [6], 

оскільки саме він користується високим попитом серед читацької аудиторії. 

Методом суцільної вибірки виокремлено 50 ономатопів на позначення 

людських емоцій, почуттів і переживань, а саме: 

1) радість (9): 싱긋, 여어, 응, ㅋㅋㅋ, 우왓, 오오, 헉헉, 꺄하하, 후;  

2) гнів (6): 스르륵, 아오, 쒸익쒸익, 으아, 흐뭇, 끙;  

3) сум (4): 으으, 흑흑, 우씨, 쓰읍; 

4) страх (2): 후끼얅, 쿵;  

5) здивування (6): 어, 앗, 우와, 아, 헐, 샥;  

6) горе-страждання (3): 아야, 엉엉, 훌쩍;  

7) відраза (5): 뀨, 어머어머, 풉, 에, 멍;  

8) сором (4): 우, 중얼, 화악, 어휴;  

9) інтерес (4): 웅성웅성, 어, 흐음, 음;  

10) презирство (7): 야, 이거이거, 흐흐흐, 아우씨, 힐끔, 푸하하, 깔깔. 

Таким чином, встановлено, що у вебтуні широко використовується 

ономатопеїчна лексика для вираження емоцій дійових осіб. Проведений аналіз 

засвідчив, що серед десяти виділених груп базових емоцій переважають ті, які 

зумовлені тематикою вебтуну, а саме радість та презирство. 
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ПОВІДОМЛЕННЯХ МЕРЕЖІ FACEBOOK 

Інтернет-комунікація залишається предметом активних 

міждисциплінарних досліджень, оскільки соціальні мережі змінюють звичні 

практики спілкування. Темп життя, який призводить до необхідності швидкої 

передачі інформації, зменшення особистісного спілкування, технічні 

обмеження пристроїв зумовлюють невеликий текстовий розмір, стислість та 
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компресію повідомлень у соціальних мережах. Домінантними 

характеристиками приватних повідомлень у соціальних мережах є лапідарність, 

стислість, мовна економія [1].  

З метою інтенсифікації інформативності тексту та надання адитивної 

інформації у повідомленнях соціальних мереж широке застосування знаходять 

різнорівневі повтори. За визначенням науковців, перешкодостійкість 

реалізується через створення семантичної надмірності в процесі дублювання 

окремих сем, що забезпечує надійність комунікації [2, с. 75]. 

Категорія повтору як універсальна мовна категорія організовує процес 

комунікації, адже повтор – один з основних прийомів створення ритму, засіб 

когезії та спосіб виділення ключових слів і тематичних понять. 

Аналіз повідомлень персональної сторінки Facebook американської 

акторки Різ Візерспун доводить, що лексичний повтор виконує ключову роль у 

забезпеченні структурної та семантичної єдності повідомлення: Thank you 

everyone for making a movie starring women, written by a woman, and produced by 

a woman #1 in on iTunes (1). 

Окрім наскрізних простих лексичних повторів, у вибірці фіксуються 

повтори, де повторюються елементи різних рівнів мови: Breonna Taylor was 

loved. She was a daughter and a sister. She was an essential worker. She was 

dedicated to helping others. 2.4 ml people signed a petition for her justice. She 

deserved that justice. She was let down by our judicial system. Her family was let 

down. May her legacy motivate us to do more for necessary change. Remember 

Breonna when you vote this year (1). Як свідчить приклад, анафоричний повтор – 

початковий повтор однакових частин слів, цілих слів, словосполучень чи 

речень – дозволяє структурувати повідомлення та полегшити його сприйняття 

аудиторією. 

Аналіз типів повторів повідомлень вибірки виявив, що анафоричні 

повтори є одним з основних способів забезпечення структурної цілісності та 

зв’язності повідомлень: I believe that people are good. I believe there is a higher 
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purpose (even if I don’t always know what it is). I believe the human spirit is truly 

remarkable. I believe we will get through this, because of my mother and my 

grandmother and all the other women that came before me that overcame so much 

for me to be here. If they got through all of the challenge they faced, so can I. I know 

this is true (1). 

У наступному прикладі анафоричний повтор підмета we all у поєднанні з 

рядом паралельних конструкцій створює образ, який має потужну силу впливу 

на аудиторію: Despite the fact that this year has felt a little bit crazy with ups and 

downs and so many divided ideas and opinions, I feel hope when I see how we can 

connect and find common ground. We all breathe the same air and share the same 

oceans and skies. We all love our kids, our families and our communities. We all 

want a better world for the future. I look forward to sharing and connecting more 

with you all (1). 

Серед проаналізованих повідомлень широковживаним є реплікаційний 

повтор структури у поєднанні з варіаційним лексичним повтором: Being a white 

mother trying to explain racism and bigotry to her white son, who did not understand 

why anyone would treat another human being that way, was heartbreaking. But not 

nearly as heartbreaking as being a victim of one of these senseless, violent, 

unconscionable crimes. Not nearly as heartbreaking as being one of the families who 

have experienced loss and harassment and discrimination daily. Not nearly as 

heartbreaking as being a mother who lives in fear of what will happen to her children 

in this world (1).  

Як свідчать приклади, однією з функцій повтору є емфатична – емоційне 

посилення смислу висловлення: Over the years, I lost as many parts as I got. I was 

always considered TOO something. Too short. Too feisty. Too energetic. I once got 

told I seemed too smart to play a young female character (1). 

Окрім емфатичної, різнорівневі повтори у приватних повідомленнях 

соціальної мережі спрямовані на виконання інформативної, оцінної, 

експресивної, маніпулятивної функцій. 
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Сучасний шалений ритм життя уповільнився у березні 2020 року 

повідомленням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) про початок 

пандемії, а медіа дискурс рясніє повідомленнями про негативні економічні 

соціальні наслідки, спричинені пандемією COVID-19, яку порівнюють з 

катастрофами минулих часів, як війни, епідемії та чорна чума у 14-му столітті, 

що прийшла з Китаю та забрала у Європі третину населення. Терміни на 

позначення пандемії є, відповідно, не новими і викликали інтерес щодо їхнього 

різноаспектного дослідження як серед вітчизняних (Л. Ковбасюк, Л. Пасик [1], 
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Л. Рись [1] та ін.), так і зарубіжних мовознавців (A. Klosa-Kückelhaus, Ch. Möhrs 

та ін.).  

Власне терміни EPIDEMIE і PANDEMIE є грецького походження і беруть 

початок від давньогогрецьких прикметників epidḗmos і pandḗmos, які мають 

спільний корінь dḗmos (букв. народ). Префікс epí означає над, а префікс pān 

можна трактувати як усе, що дозволяє стверджувати, що обидва терміни 

EPIDEMIE і PANDEMIE стосуються усього населення чи позначають хворобу, 

поширену серед усього населення. Однак сьогодні ці терміни позначають різні 

феномени: Словник DUDEN детермінує EPIDEMIE як zeitlich und örtlich in 

besonders starkem Maß auftretende, ansteckende Massenerkrankung, Seuche [2], 

тобто про епідемію говорять тоді, коли хвороба швидко розповсюджується 

локально, а PANDEMIE як sich weit ausbreitende, ganze Landstriche, Länder 

erfassende Seuche; Epidemie großen, globalen Ausmaßes [2], тобто термін 

позначає поширення хвороби за межі країни чи континенту, епідемію 

глобального характеру. Тим не менше, обидва терміни окреслюють процеси, які 

обмежуються певними часовими рамками, оскільки рівень захворюваності з 

часом спадає. І саме цим дані процеси відрізняються від терміну ENDEMIE, 

який передає епізодичний спалах захворюваності, яка є характерною для певної 

території чи певного населення, як, наприклад, малярія у субтропіках, що є 

описаним у словнику DUDEN – häufiges Auftreten einer Krankheit in einem 

begrenzten Gebiet oder einer begrenzten Population (z. B. der Malaria in 

[sub]tropischen Sumpfgebieten) [2]. Частотність використання цих термінів у 

німецькомовному газетному корпусі, що зафіксовано Цифровим словником 

німецької мови (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, надалі – DWDS) [3], 

а саме: станом на 01.02.2022 термін PANDEMIE з частотністю використання на 

рівні 226.13, EPIDEMIE – 5.26, ENDEMIE – 0.85, свідчить про найбільш 

поширене використання терміну PANDEMIE і, відповідно, актуалізацію 

пандемії як не лише медичної проблеми на сучасному етапі. Дані показники 

підтверджуються й Інститутом німецької мови (Institut für deutsche Sprache, 
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надалі – IDS), на платформі якого проєктна група «Neuer Wortschatz» фіксує як 

нові слова під час коронакризи, так і використання певних термінів у проміжку 

січень 2020 – червень 2021. 

 
Рис. 1. Частотність фіксування термінів PANDEMIE,  

EPIDEMIE, ENDEMIE у період 01.2020-07.2021 [4] 

Особливість німецької мови, як утворення композитних іменників, 

збільшує частотність використання термінів PANDEMIE, EPIDEMIE й 

ENDEMIE, які є конституантами таких новоутворень як CORONA-PANDEMIE 

/ CORONAPANDEMIE (частотність використання – 88.81), COVID-19-

PANDEMIE (2.19), CORONA-EPIDEMIE (1.48). Термін CORONA-ENDEMIE 

ще не зафіксовано DWDS, проте він з’являється на шпальтах німецькомовних 

газет у 2022 році, як от:  

Auch eine CORONA-ENDEMIE könnte gefährlich sein [SWR Wissen, Stand 

14.02.2022]; 

Ist Deutschland schon in der CORONA-ENDEMIE angekommen? Was dafür 

spricht – und was dagegen? [Merkur.de, Stand 25.04.2022]. 

За даними IDS (рис. 1, рис. 2) можна визначити, що найбільш 

використовуваним термінами є PANDEMIE i CORONA-PANDEMIE, проте 

спостерігається спад їх використання у другій половині 2021 року.  
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Рис. 2. Частотність фіксування термінів CORONA-PANDEMIE, CORONAPANDEMIE, 

COVID-19-PANDEMIE у період 01.2020-07.2021 [4] 

Можемо також припустити, що з початку 2021 року медійних засобах 

з’являються поняття ENDEMIE, COVID-ENDEMIE, як позначення, що частково 

замінюють термін PANDEMIE та інші, пов’язані з ним, і вказують на можливий 

перехід на новий етап розвитку хвороби: 

Wann wird die Corona-Pandemie zur ENDEMIE? [SWR Wissen, 

Stand 03.01. 2022]; 

Kann Deutschland ENDEMIE? [Spiegel Wissenschaft, Stand 21.01.2022]. 

Власне, аналізуючи частотність використання цих термінів, що 

зафіксовано DWDS на основі німецькомовного газетного корпусу і даними IDS, 

можна простежити тенденцію використання термінів у часовому просторі у 

такій послідовності: PANDEMIE / EPIDEMIE – ENDEMIE, що може свідчити і 

про спад інтенсивності її перебігу, і про відповідну вербалізацію стану 

поширення хвороби для релевантного опису проблеми й інформування 

населення. 
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МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У сучасному світі поширюються та розвиваються слова нелітературної 

лексики. Основну частину словникового складу англійської мови складають 

слова і вирази професійних чи соціальних жаргонів, слова сленгу, діалектизми, 

вульгаризми. 

Сленг використовується для багатьох цілей, але загалом він виражає 

певне емоційне забарвлення; один і той же термін може виражати діаметрально 

протилежне значення, коли його використовують різні люди. Багато сленгових 

термінів є переважно зневажливими, хоча можуть також бути амбівалентними, 
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коли вони використовуються для інтимності чи прихильності. Сленг іноді 

ображає або шокує, коли використовується безпосередньо; деякі терміни 

евфемізують делікатне поняття, хоча очевидний або надмірний евфемізм може 

порушити табу більш ефективно, ніж менш пристойний термін. Деякі сленгові 

слова є важливими, оскільки в стандартній мові немає слів, які б виражали 

точно таке ж значення; напр., “freak-out” – виродок, “barn-storm” –

гастролювати в провінції, “rubberneck” – допитлива людина, або іменник 

“creep”. В американському сленгу “creep” є прикметником і вживається по 

відношенню до дивакуватих або просто неприємних людей. Хоч це слово може 

бути і дуже образливим, все ж іноді воно використовується в жартівливій 

формі, в значенні «дивак» [3]. 

Сленги використовуються не лише у мовленні молоді, але й при 

написанні художньої літератури та у засобах масової інформації. Якщо 

прислухатися до мовлення іноземців, то ми зможемо поспостерігати як 

насправді часто використовуються різна сленгова лексика. Сучасний 

англомовний сленг становить 10–20% словника американця. Слід пам’ятати, 

що використання сленгових термінів не завжди прийнятне в різних ситуаціях 

спілкування. Використання не по темі та невідповідних сленгів та виразів може 

охарактеризувати вас як неосвічену людину та може призвести до 

непорозуміння в спілкуванні. Особливо це актуально при розмові з людьми зі 

значними віковими відмінностями.  

Етимологія слова «сленг» також трактується по-різному. Ось, наприклад, 

Г. Уайлд, Е. Уінлі та В. Скіт вважали це слово скандинавським за 

походженням, а Е. Партрідж перконував, що саме це слово відноситься до Past 

Participle від дієслова “tosling” («метати», «жбурляти»). До речі, слово 

“slang” часто зустрічається ще й в значенні як просто “talk”, “conversation”. 

Також цікавим є те, що американські та британські сленги мають деяку 

відмінність у використанні. Американці часто висловлюються саме гострими та 

образливими висловлюваннями, їхній сленг надзвичайно багатий на синоніми 
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які найчастіше є похідними від таких тем, як наркотики, алкоголь, гроші тощо. 

А ось британці схильні більш використовувати стандартну мову, пов’язане це 

може бути із культурою та ясно вираженою інтелігенцією самих британців, це 

якщо порівнювати із американцями. Американський сленг, на відміну від 

британського, має вульгарне стилістичне забарвлення і характеризується 

постійним пошуком новизни, через прагнення слідувати впливу моди [1]. 

Для чого вживають сленги? Зазвичай сленги вживають молоді люди, 

студенти, і звичайно його можна почути під час спілкування певного кола 

друзів, близьких знайомих, однокурсників, оскільки такі фрази зближують і 

коротко виражають ставлення до певних подій, явищ, які обговорюються. 

Сленги – це одна із форм влиття в колектив, це як окрема мова якою ти можеш 

оволодіти аби тебе змогли прийняти до групи як близького друга. Студенти не 

вживають сленг постійно, вони його вживають лише тоді, коли хочуть бути 

зрозумілими. Майже завжди студенти заперечують той факт, що вони 

вживають сленг навмисно, наголошуючи, що вживання сленгу відбувається 

підсвідомо. Все ж таки, сленг вживається навмисно у тому сенсі, що студенти 

підбирають слова та вирази відповідно до співрозмовників та ситуацій. 

Слід зазначити, що в англійській мові існує декілька видів молодіжного 

сленгу. “Cockney rhyming slang” – «римований сленг». Це сленг якій полягає в 

оригінальному способі кодування мови, де всі слова замінюються на співзвучні 

і римуються ними виразами: “apples and pears” замість “stairs”, “wife” на 

“trouble and strife”. Cockney rhyming slang настільки поширений в сучасній 

«британській» англійській мові, що багато людей, самі того не помічаючи, 

щодня вживають його в своїй розмові [2].  

“Mobile slang” – «мобільний сленг». Американські підлітки, поєднали 

сучасні інформаційні технології, щоб створити нові незвичайні вирази для 

спілкування. Вона заснована на автозаміні слів в телефоні під час написання 

повідомлення. Набираючи повідомлення, студенти вибирають перший варіант 

слова, запропонований інтелектуальною системою заміни. Отже, якщо ви 
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прочитали СМС-повідомлення, в якому слово “book” – (книга) не підходить по 

змісту, то скоріше всього відправник мав на увазі під цим словом слово cool 

(круто). Називаючи когось “nun” (черниця), підлітки говорять про свою “mum” 

(маму) [2]. 

Палагута І., Гордієнко А. наголошують на обережному використанні 

дієслів під час спілкування з живими людьми, щоб не потрапити в незручні 

ситуації. Для прикладу, дієслово “get” може мати зовсім інше значення, а іноді 

навіть не дуже приємне. Якщо ми використовуємо “to get” до чоловічого роду, 

то вираз “I got him. I got the black jack” перекладається українською як «я 

пристрелив, прикінчив його». Якщо ми використовуємо “to get” до протилежної 

статі, до жінки, то це дієслово означає «зґвалтувати» [2]. 

Отже, з одного боку, сленг можна вважати лексикою, яка засмічує мову; з 

іншого боку, та яка підкреслює його експресивну роль у збагаченні 

словникового запасу мовця. А що стосується саме молодіжного сленгу, то це 

природня експериментальна лабораторія, яка дозволяє спостерігати за мовними 

змінами в соціальному контексті. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІСПАНОМОВНИХ  

ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК 

Іспанська мова досить багата на ідіоматичні вирази, різноманітні 

прислів’я та приказки, котрі часто можна зустріти в художніх творах, газетах, у 

фільмах, а також у щоденній розмові іспанців. Вони несуть у собі історію нації, 

до якої належать, у них виражається її характер. Правильне та доречне 

використання прислів’їв та приказок надає мові свою особливу виразність та 

влучність. 

Іспанська мова багата на приказки, прислів’я та ідіоматичні 

висловлювання. Приказки є частиною щоденного спілкування багатьох носіїв 

мови, вони можуть бути дуже корисним ресурсом на всіх рівнях вивчення мови. 

Вони допомагають нам представити різні лінгвістичні аспекти. Образ 

невідображення дійсності у прислів’ї пов’язане з естетичною оцінкою 

різноманітних явищ життя. Емоційний заряд формує установку до дії, 

викликаючи розширення сенсу. Ось чому прислів’я поділяють на веселі, сумні, 

кумедні, гіркі [1, с. 29]. Як сказав про цю рису народних прислів’їв В. І. Даль: 

прислів’я – це «звід народний премудрості та забобони, це стогін і зітхання, 

плач і ридання, радість і веселість, горе та втіха в обличчях; це колір народного 

розуму, самобутньої статі». В силу сказанного приказка, на відміну від 

прислів’я, у мові не складає і не може становити цільного, закінченого речення, 

а є лише його частиною [2, с. 79]. 
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Кожні приказки описують найрізноманітніші аспекти життя народу. 

Розглянемо вирази, котрі описують зовнішність людини: 

▪ Прислів’я «Hombre y el oso cuando más feos, más hermosos» також не 

втрачає уживаність, що, своєю чергою, також пов’язано з незмінним поглядом 

на чоловіче початок. Гарною має бути жінка, а місія чоловіка – охороняти її та 

оберігати. 

▪ Також часто можна зустріти такі вирази, як «Lo se pega menos lo bonito; 

La dicha de la fea, la linda la desea; Teta es la que en la mano quepa; Vestir al lobo 

con piel de oveja; No todo el que lleva zamarra es pastor; No es oro todo lo que 

reluce». Тут ми знову знаходимо слова, що відображають ідею оманливої 

зовнішності, що підтверджує уважність та обережність іспанців у баченні 

оточуючих людей [3, с. 48]. 

Прислів’я, будучи одним із жанрів фольклору, має всі його основні 

ознаки, які можуть виявлятись особливим чином. У прислів’ях яскравіше 

виражена колективність творчості, вони більш широко використовуються у 

мові: 

▪ «A quien madruga Dios le ayuda» – Хто рано встає тому Бог дає. Це 

прислів’я знайоме майже кожній україномовній людині. Її сенс досить простий: 

хто з ранку не лінується, той багато чого досягне. 

▪ «Lo barato sale caro» – Скупий платить двічі. Скрізь є люди, які весь час 

намагаються зекономити, а потім виявляється, що це треба переробляти і знову 

платити. І в результаті виходить, що скупий платить двічі. 

▪ «A caballo regalado no le mires el diente» – Дарованому коневі в зуби не 

дивляться. Це прислів’я радить не критикувати подарунок, а приймати його з 

вдячністю, хоч би яким він був. 

За словами О. І. Палея: «Прислів’я та приказки дають можливість 

проникнути в іншу систему мислення, познайомитися з іншою системою 

цінностей. Глибокий зміст прислів’їв та приказок не тільки розвиває мислення 

студентів, а й надає виховний вплив [5, с. 45]. 
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Як і більшість мов, іспанська мова багата виразами пов’язаними з їжею, 

котрі звучать незвично для українця. Наприклад:  

▪ Іспанець не говорить про хорошу людину, що вона «золота», як звикли 

це робити ми. «Mas bueno que el pan» – «Він кращий за хліб», ось найвища 

похвала, якою можна удостоїтися. 

▪ Коли ж треба позбутися когось настирливого чи набридливого, то 

прийнято говорити: «Le voy a dar calabaza», що означає «Я дам йому гарбуз». 

Швидше за все, коріння такого вираження сягає античності, коли греки вважали 

гарбуз антиафродизіаком, і згодом, у Середні віки, іспанські католицькі ченці 

використовували саме насіння гарбуза, щоб утихомирити своє пристрасне 

бажання любові. 

▪ Ще одна приказка родом з Латинської Америки, і застосовується вона 

гостинними господарями, які завжди раді візиту гостей: «Vamos a aguar la 

sopa» («Розв’язуємо суп»), що означає готовність розділити свою трапезу з 

гостем, що прийшов [4, с. 29]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що працюючи над вивченням 

прислів’їв та приказок, ми осягаємо варіативність мови, її виразні засоби та 

образний зміст, сприймаємо і «привласнюємо» мову, творчо підходимо до 

висловлення своєї думки. Це є основою формування не лише мовної 

компетенції, а й естетичного почуття. Ознайомлення із культурою країни мова 

якої вивчається через елементи фольклору надає почуття залучення до 

лінгвокультури іншого народу.   
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК  

СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО МАСМЕДІЙНОГО 

КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ 

Сучасне англомовне комунікативне середовище характеризується 

неординарністю викладу матеріалу, розмаїттям ресурсів, постійним 

удосконаленням форм спілкування, що здійснюється за рахунок гіперактивного 

розвитку інформаційних технологій. Революційні інновації у цій сфері 

уможливили те, що десятки років тому здавалося цілком ірреальним. 

Традиційну дихотомію форм мовлення усного vs писемного увиразнила й 

доповнила третя – електронна (цифрова або компʼютерно-опосередкована), 

створивши трихотомію.  

Як результат, розширення лінгвістичних горизонтів цифрового століття 

відбулося внаслідок інтенсивного використання компʼютерів і продуктів 

програмного забезпечення, усебічний вплив яких неможливо не відчути. 

Компʼютер та інші популярні гаджети (планшети, самартфони, айфони, айпеди) 

асоційовані, насамперед, з Інтернетом, який є потужним інформаційним 

джерелом, який відкриває безмежні можливості спілкування. Неосяжність 

такого комунікативного середовища дає змогу одночасно перебувати в ньому 

мільярдам людей, відстань між якими може сягати сотень тисяч кілометрів. 



ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ» 
________________________________________________________________________________ 

118 

Апробація комунікативних новинок в Інтернет-середовищі сприяє їхній 

адаптації й удосконаленню [1].  

Англомовному масмедійному середовищу характерні динамічність і 

гнучкість. Йому не властива статика. В ньому тісно взаємодіють різні стилі й 

жанри. Основне його призначення – інформувати громадськість про все без 

винятку, наповнюючи полівекторною тематикою. Періодичні видання – 

вагомий складник сучасного англомовного масмедійного комунікативного 

простору. Аналізуючи якісну та жовту американську й британську пресу, 

необхідно зазначити, що існує велика кількість періодичних видань, здатних 

задовольнити найвибагливішого читача.  

В основі сучасного англомовного масмедійного комунікативного 

простору, знаходяться засоби масової комунікації, які є інтегральною частиною 

масмедійного комунікативного простору. Його формують австралійські, 

американські, британські, канадські, новозеландські масмедіа. Серед 

найпопулярніших періодичних видань є The Times, The Financial Times, USA 

Today, The Wall Street Journal, The Guardian, International Herald Tribune, Daily 

Mail, The Sunday Telegraph, The Daily Telegraph, The London Paper, The 

Independent, London Life, New York Times, Hello, People, The Sun, Time, 

Newsweek, The Economist, Business & Finance, How to Spend Weekend, Newsweek), 

а також радіо- й телеканали: National Broadcasting Company (NBC), CBS, the 

American Broadcasting Company (ABC), the Fox Broadcasting Company (Fox), the 

CW Television Network, British Broadcasting Corporation, UKTV, ITV Network 

Limited, Channel Four Television Corporation, Viacom International Media 

Networks Europe, Nickelodeon UK and Paramount UK Partnership, Sky, BBC radio 

station, соціальні мережі ICQ, Skype, Viber, WhatsApp, QIP, Telegram Messenger, 

Google Hangouts, Facebook, Twitter, Tumblr, Google+, Instagram і Pinterest. 

Зауважимо, що соціальні мережі та програми для миттєвого обміну 

повідомленнями з підтримкою відеозв’язку є універсальними для представників 

різних етнічних спільнот, однак нас цікавить лише той сегмент, який має 
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автентичне англомовне представлення, тобто продукується носіями британської 

й американської етнічних спільнот.  

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що комунікативний 

простір – це широке коло каналів і засобів зв’язку, вживаних з метою 

здійснення інформаційного обміну між продуцентами та реципієнтами задля 

задоволення комунікативних потреб і реалізації намірів, яке не обмежується 

масмедіа.  

Набуваємо також підстав трактувати масмедійний комунікативний 

простір [1] як багатогранне середовище медіаресурсів та каналів, що охоплює 

усі можливі засоби масової комунікації – і традиційні (телебачення, радіо, 

друкована періодика), і інноваційні, що функціонують в Інтернет-площині 

(електронна пошта, онлайн-версії періодичних видань, скайп, телеграм, 

інстаграм, соціальні мережі тощо) та дозволяють співрозмовникам миттєво 

обмінюватися інформацією незалежно від часу та відстані, обираючи засоби й 

способи, які, на їхню думку, найбільш оптимально здатні задовольнити їхні 

комунікативні потреби. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ 

Сучасні реалії життя вимагають від нас більше уваги приділяти проблемі 

дослідження військового перекладу. Адже від цього може залежати не тільки 
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доцільність прийнятих рішень, а й людське життя. Важливою складовою є 

уміння точно і правильно донести ту чи іншу інформацію, а також володіти 

військовою термінологією. Значною частиною цього процесу є переклад 

численних військових термінів, скорочень та абревіатур, де перекладач повинен 

враховувати контекст військового документа, щоб забезпечити переклад, який 

максимально наближений до оригінального тексту. 

Успішна комунікація у військовому секторі значною мірою 

забезпечується адекватним перекладом військової термінології та конкретними 

абревіатурами та скороченнями. Військовий переклад є дуже вимогливою 

сферою перекладацької діяльності, у зв’язку з можливістю жахливих наслідків 

у разі неправильного розуміння матеріалу. Адекватний і якісний переклад 

вимагає правильної, чіткої та повної передачі особливостей і змісту 

оригінального тексту, а також його мовної форми з урахуванням структури, 

стилю, лексичних та граматичних особливостей. Військовий переклад 

надзвичайно важливий, оскільки перекладений матеріал часто 

використовується як фундамент для проведення військових операцій або 

служить основою для процесу прийняття військових рішень. 

Нині, у процесі становлення та стандартизації української військової 

термінології, ми повинні враховувати весь мовний матеріал, який 

накопичувався століттями, досліджувати та врегулювати його, обирати 

правильні та найбільш вдалі варіанти для сучасної професійної військової 

лексики. Л. Туровська стверджує, що важливою передумовою стандартизації 

будь-якої сучасної термінології є вивчення її історії: виявлення окремих мовних 

явищ, зумовлених її розвитком, їх лексико-семантична та лінгвістична 

інтерпретація, з’ясування перспективних засобів термінотворення та виявлення 

застарілих моделей термінотворення. Це дає можливість виділити об’єктивні 

тенденції розвитку термінології. Без усього вищесказаного неможлива сучасна 

стандартизація військової лексики. 

Питання складності перекладу та використання спеціальної термінології 
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залишається актуальним особливо сьогодні.  

Важливою складовою військового перекладу є забезпечення лінгвістичної 

підтримки Збройних Сил України під час війни, заходів міжнародного 

військового співробітництва, спілкування послів держав, а також 

головнокомандуючих держав, оскільки від правильності перекладу може 

залежати життя людей, що є найбільшою цінністю у суспільстві. Тому держави 

потребують професійної перекладацької підтримки, знання військової 

термінології, військової мовної підготовки, а також наукової діяльності в цих 

напрямках. 

Автори одного з перших військових перекладацьких посібників 

Ю. Спажев і А. Філіпов розглядають військовий переклад у двох аспектах: як 

практичну мовну діяльність і як навчальний предмет. Військовий переклад як 

сфера практичної лінгвістичної діяльності є одним із видів спеціального 

перекладу, об’єктом якого є різноманітні військові документи. Актуальність 

військового перекладу як окремої дисципліни доведена авторами, які подають 

перелік особливостей усної та письмової мовної діяльності військової 

тематики, що належить до військової галузі як окремої галузі знань. Вчені 

зазначили відмінність між такими особливостями усного та письмового 

військового спілкування, а саме: 

1) максимальне насичення військових матеріалів військовою лексикою: 

військові терміни становлять найбільшу частину письмових документів, а 

також військовий сленг присутній у всіх військових матеріалів; 

2) наявність в усному та писемному спілкуванні особливих ідіоматичних 

висловів, які не вживаються або рідко вживаються в літературній мові; 

3) допустимість у деяких випадках стилістичних відхилень від 

загальнолітературних норм. 

С. Янчук розширюючи прийоми перекладу, виділяє: 

1) описове значення англомовного терміна, напр., voluntary contract-in-

kind – добровільний внесок не у грошовій формі; 
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2) позиковий переклад (калька), напр., small arms and light weapons – 

стрілецька зброя і легкі озброєння (СЗЛО); 

3) часткова або повна транслітерація, напр., Eurocorps / European Corps – 

Єврокорпус / Європейський корпус, politicide – політицид, політик; 

4) конкретизація значення слова та комбіноване перекодування, напр. 

jihadist – джихадист; 

5) позиковий переклад (калька) або розширення за значенням, напр. Spot 

Report (SPOTREP) – термінова доповідь з місця події; line of contact – лінія 

зіткнення. 

Військовий переклад заснований на широкому використанні військових 

абревіатур, якими володіють військовослужбовці як у офіційній, так і в 

неформальній обстановці:  

TCP (traffic control point/ checkpoint) – КПП (контрольно-пропускний 

пункт);  

TSP (training support package) – НМБ (навчально-матеріальна база) 

CEO (Chief executive officer) – командир роти, головнокомандувач; 

CIMIC (Civil Military Cooperation) – цивільно-військове співробітництво; 

PKT (Kalashnikov’s machine gun tank version) – ПКТ (кулемет 

Калашникова танковий ККТ); 

RGD-5 (hand grenade remote) – РГД-5 (ручна граната дистанційної дії). 

Військові переклади ставлять перед перекладачем багато проблем і 

труднощів. Адже перекладач повинен бути ознайомлений з військовою 

технікою та тим, як вона працює, володіти військовим жаргоном та сленгом, 

який використовується у військовій сфері, мати необхідне знання в передових 

науках, таких як IT, економіка та політика, щоб мати достатню інформацію для 

набуття необхідних навичок під час роботи над військовими текстами. 
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Nowadays, new computer-based technologies have a significant impact on 

education. The roles of teachers and students are changing increasing the ratio of self-

studying, and «education for life» is shifting to «lifelong education». Already, 

computerbased technologies are being actively incorporated into the educational 

process, specifically into teaching foreign languages, in many educational 

institutions [2, p. 39]. 

In order to effectively organize the educational process when teaching foreign 

languages remotely in the context of a pandemic, special technical, psychological, 

and pedagogical training is required to switch to this form of education [3, p. 167]. 

The main peculiarities of distance learning a foreign language at a university is 

the mediated nature of communication between a teacher and a student and the 

associated limited opportunities for their interpersonal interaction. On the other hand, 

this form of education allows maximizing the independent work of students, which is 

especially important in terms of university education, as the future specialist should 

be able to organize their cognitive activity independently [1, p. 335]. 
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During the last decades, numerous studies dedicated to the phenomenon of 

distance learning of foreign languages have been made. The significant fundamental 

research of Z. Abrams, J. Belz, R. Hampel, and M. Hauck, S. Thorne, R. Blake, 

S. Payne, M. Warschauer and others described the latest changes in the computer-

assisted technologies for language learning in the educational process. 

Distance learning involves a different form of presentation and interaction 

between the teacher and the student. Of course, in terms of university education, 

students are most likely to have a conscious attitude to the learning process, a craving 

for self-education and self-realization, and sufficient computer skills. From our point 

of view, the advantages of distance learning include opportunities for students to 

choose their own time and space for studying; incentive to develop autonomy and 

self-discipline; a high level of convenience in training students burdened with 

families and work; mobility of the learning process, since the materials are available 

anywhere on any electronic devices. In the system of distance learning, you can select 

a number of basic ways of transmitting information using: multimedia textbooks, 

teaching aids; computers and the Internet; radio and television; communication of 

teachers and student [1, p. 335]. 

When implementing distance learning in foreign languages, teachers can use 

case technology and network technology, teleconferences to organize communication 

with students or to ensure students’ mutual communication, e-mail, various chat 

rooms and an electronic bulletin board. Such activities as speaking, listening, reading, 

and writing act as the leading component in teaching foreign languages at a higher 

educational institution. In the course of distance learning in foreign languages, 

students’ work should be organized in such a way that they autonomously, under the 

guidance of a tutor, carry out these activities to develop skills in all aspects of the 

language. When learning listening, it is necessary to use not only audio fragments but 

also video recordings containing a number of extra-linguistic and contextual keys 

providing some important visual elements facilitating better understanding. 

A positive impact is the ability to stop and re-listen or review the material, which 
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allows students to process sounds and images, understanding the materials better. 

Computer multimedia programs play an important role in learning listening in a 

foreign language in distance learning. When the goal of training is to teach reading 

skills, it is necessary to consider various options for controlling the level of 

understanding. As a means of control, it is possible to use testing, questions, retelling, 

paraphrasing, and other types of tasks. In the course of learning reading skills, 

students should follow the requirements developed by the teachers, that is, keep 

diaries that reflect their work with the texts, write down questions for the teacher, and 

their answers to the questions, completed control tasks. In the course of learning 

reading skills, with distance learning, each student should read and practice this type 

of activity independently. In distance learning, speaking and writing skills are taught 

through the communication of students with each other and with the teacher. The 

implementation of learning writing skills is carried out through e-mail, chat rooms, 

synchronous or asynchronous communications.  

However, despite the undoubted advantages of the latest computer 

technologies, distance education should definitely rely on the developed system of 

methods for teaching a foreign language. It should be noted that withinthe framework 

of distance learning, it is beneficial to use computer technologies for real-time 

activities such aslessons, tutorials, discussion clubs, and conferences etc. Learning 

interaction with other learners even organized ina virtual classroom establishes 

mutual friendly relations, builds team spirit and increases students’ self-esteem. 

Thisis especially important due to the specifics of foreign language learning. Due to 

the wide use of computer-based technologies application, the emphasis is being 

shifted from teaching tolearning. The student becomes the central figure of the 

educational process primary responsible for his / her learningprogress. The teacher 

ceases to be a source of knowledge; with distance learning, this role is transferred to 

an artificially created educational computer programs. The teacher is free from 

controlling functions and becomes a tutorfor students whose main function is to 

organize and manage the educational process. 
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In conclusion, we would like to note that competent development of the 

didactic and technical side of distance learning foreign languages in universities, 

regular and professional support for students, their high motivation, the availability of 

the necessary teaching aids and electronic educational resources can help make 

distance learning foreign languages competitive and efficient. With distance form, 

teachers have all the opportunities to teach students all types of speech activity and to 

form communicative competence, which is the main goal of teaching foreign 

languages in higher education. Obviously, the rational use of modern information 

technologies really opens up completely new opportunities in the field of higher 

education, and in particular for the distance learning of foreign languages [2, p. 340]. 
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Ми живемо в страшний час, в час агресивної війни Росії проти нашої 

держави, проти українського народу, коли Україна змушена захищати свою 

територію від вторгнення підступного ворога. Важливим є те, що війна в 

Україні не залишила байдужими нікого у сучасному світі, нарешті привернула 

увагу міжнародну спільноту. Тому вивчення військового сленгу є надзвичайно 

актуальним, тому що розуміння спостерігачами іноземних місій чи 

журналістами специфіки мовлення військових є важливою складовою 

майбутньої міжнародної допомоги.  

Дядюрою Г. М., Колесник Д. М., Рагузіною Л. Ю. було проаналізовано 

500 військових сленгізмів-словосполучень та виокремлено дві головні групи 

словосполучень: субстантивні та дієслівні словосполучення (420 і 80 виразів 

відповідно). Наприклад, субстантивні сленгізми-словосполучення: cake and 

wine – строгий піст, лише хліб і вода; ice cream – новини із дому; milk run – 

легке завдання; pep talk – запальна мова [3]. 

До дієслівних сленгізмів-словосполучень належать: to catch one – 

отримати поранення; to go over the top – атакувати; top op off – померти; to 

get grounded – одружитися [3]. 

Особливість та складність перекладу залежить від того, чи 

словосполучення є вільним чи належать до сталих виразів чи фразеологізмів. 
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Спостереження за фактичним матеріалом показали, що велика кількість 

сленгізмів військової лексики побудована на основі метафори та метонімії. 

Наприклад: old salt – старий матрос; pill roller – врач; grease box – танк; mad 

mile – особливо небезпечна ділянка [3]. 

Труднощі в перекладі нових утворень полягають в тому, що в українській 

мові може не бути дієслів, утворених від аналогічних основ, наприклад, to 

mortar – українською не можна сказати «мінометити», треба «обстрілювати з 

міномета, вести мінометний вогонь»; to gap «пробивати пролом, проробляти 

прохід» [1]. 

Оскільки Україна отримує підтримку від НАТО у протистоянні у війні з 

Росією, важливим є вивчення військового сленгу саме НАТО. Наприклад, chair 

force – сили стільця (зневажливо по відношенню до співзвучним airforce – 

повітряним силам); to dog a watch – вартувати (сидіти над годинником, немов 

пес); hit the silk – стрибнути з парашутом; nothing to write home about – нічого 

такого, щоб написати про це додому (так говорять про щось незначне, 

нецікавого); chicken, bird – курка, птиця (так називають полковника, тому що 

на його формі прикріплений значок у вигляді орла); half-bird – напів-птах 

(якщо полковник – bird, то перед підполковник – half-bird); leafer – майор (на 

його формі розташований значок з листком – leaf); corp – капрал (скорочено від 

corporal); leg – нога (так десантники називають інших військовослужбовців, які 

не проходили парашутну підготовку); Gerry – німець (скорочено від German); 

Jap – японець (скорочено від Japanese); Frog – жаба (по відношенню до 

французів, так як ті їдять жаб); house mouse – «домашня мишка» (той, хто 

наводить порядок на ділянці); apple polisher – послужливий перед керівництвом 

осіб; chow hound – ненажера; chow – їжа; ammos – черевики; brain bucket – 

відро на мозок (шолом); cammies – камуфляж; go-fasters – кросівки (тому що на 

тлі військових черевиків кросівки дозволяють солдатам пересуватися відчутно 

швидше); Tommy gun – автомат (запозичене з гангстерського сленгу вираз); 

chatter box – виброящик (кулемет); egg – яйце (граната) та інші [2]. 
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Переклад окремих одиниць будь-якого контексту повинен проводитися з 

врахуванням всього комплексу змісту і мовної форми матеріалу, що 

перекладається. Розмовний стиль мови військовослужбовців в українській мові 

характеризується вживанням набагато більшої кількості статутних термінів, 

чим в англійській мові, і значно меншою насиченістю військовою 

просторічною лексикою, меншим ступенем відхилення від норм розмовної 

мови; елементи «грубої» лексики в українській мові зустрічаються украй рідко, 

Деякі слова і поєднання специфічної частини англійської військової лексики 

мають відповідності в українській військовій лексиці, наприклад, civ-vie street – 

«(цивільна служба)»; ack-ack – «зенітка». Проте таких відповідностей дуже 

мало [4]. 

Отже, військовий перекладач має бути обізнаним з військовим сленгом, 

тому що навіть формальний текст може містити специфічні військові терміни 

та скорочення, що вимагають доброго знайомства з темою і лексикою.  
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Метафора є елементом медіатексту, який ставить перед читачем 

інтерпретаційне завдання [2, с. 5]. 

Метафоричність в ЗМІ є однією з можливостей створення експресії, бо 

вона, як правило, пов’язана з семантичними зрушеннями, що призводить до 

додаткової експресивної насиченості тексту в цілому.  

Текстовий вислів у мас-медійному тексті використовують для 

передавання двох видів інформації – предметно-логічної (власне інформування) 

та прагматичної (емоційний уплив). Аналіз різноманітних контекстів 

використання метафори свідчить про те, що вона відіграє роль як 

конструктивного, так і деструктивного компонента дискурсу. Метафоричний 

вислів потрібно розглядати як такий, що передає більше інформації порівняно з 

буквальним і водночас акцентує на найсуттєвіших, з погляду суб’єкта 

мовлення, ознаках реалії. Правильно дібрана метафора допомагає 

комунікаторові передати, реципієнтові – зрозуміти повідомлення. 

В англомовних мас-медійних текстах простежується співвідношення 

метафоричних висловів із позитивною та негативною оцінністю в межах 

окремих семантичних типів. Таке оцінне навантаження мають метафори із 

сигніфікатами – номінаціями з різних сфер діяльності: із ділової, економічної та 

фінансової сфер: “…extract the wealth of Africa…” [4], “…to build a new partner 

ship…” [4], “…launching a new partnership” [4]; із галузі спорту: “…Jim Clifton 

and his team…”, “…a race between hope and fear…”, “…champion of 

democracy…”. Спортивні метафори створюють враження гри, позбавляють 
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ситуацію серйозності, вказують на переможців та тих, хто зазнав поразки. 

Наведені лексеми роблять інформацію емоційно забарвленою, внаслідок чого 

вона легше сприймається реципієнтом як зрозумілий і знайомий варіант; із 

галузі медицини: “Consider some of the problems we face today – an anemic global 

economy, transnational crime and terrorism, climate change, disease, famine, 

nuclear proliferation” [4]. Означення anemic (лексема із медичної галузі) 

використано у цьому контексті на позначення слабкої, недостатньо 

викристалізованої, не досить стабільної економічної системи світового 

масштабу. Термін і його використання у переносному значенні створюють 

стилістичний ефект, вираз легко розуміється реципієнтом та запам’ятовується, 

позаяк використання аналогії із загальновідомими концептами та поняттями 

досягають поставленої мовцем мети. 

Видатний британський політичний журналіст сучасності Метью Періс 

пояснює факт широкої вживаності метафор у ЗМІ тим, що «політика і суспільне 

життя є нудним, а ЗМІ роблять їх цікавими саме через використання спортивної 

метафорики, яка перетворює балачки на театр активних дій» [3, с. 18]. 

Популярність уживання метафори пояснюється здатністю привертати 

увагу адресата своєю, так би мовити, семантичною неправильністю, яка 

виникає внаслідок свідомого порушення закономірностей смислового 

поєднання слів [1, с. 65], причому метафора лаконічна й здатна скорочувати 

мовлення, на відміну від, скажімо, порівняння, що його поширює. За словами 

Н. Д. Арутюнової, метафора – це спосіб упіймати індивідуальність конкретного 

предмета чи явища, передати його неповторність [1, с. 142], а евфемістична 

метафора – це ще й засіб стратегії ухильності, спосіб висловити свою оцінку 

відповідного предмета чиявища без прямого найменування.  

В мас-медійному дискурсі метафора гнучко відбиває когнітивні процеси, 

які відбуваються у суспільстві; більше рухається, не обтяжена необхідністю 

експлікації з тексту. Метафори, які використовуються в публіцистичному стилі 

англійської мови є одним із засобів (поруч з образною номінацією, 
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фразеологічними одиницями) створення експресії, які є необхідною умовою 

для функціонування певного стиля мови та його засобів. Метою використання 

метафор в мас-медійних текстах є вплив на громадську думку, настрої та інколи 

навіть заклик до дії. Метафора ніби формує картину світу. Характерними 

особливостями метафори є її іронічність, образність, яскравість та 

оригінальність. Вдало підібрана метафора попадає в ціль, вона ніколи не 

залишає байдужими читачів. 

Важливою умовою ефективного перекладу метафори є усвідомлення її 

лексико-семантичного й експресивно-оцінного наповнення; зокрема, якщо 

вербалізація концептуальної метафори є контекстуально вдалою, метафорична 

номінація схильна закріпитися в мові оригіналу й адаптуватися в мові 

перекладу, становлячи етноспецифічні чи універсальні назви певних соціальних 

реалій. У способах перекладу метафор переважає принцип збереження 

аналогічного метафоричного образу, принцип перефразування та заміна 

еквівалентної метафори у мові перекладу. 

Образність, картинність, жива внутрішня форма метафор обумовлюють 

їхній високий прагматичний потенціал, роблять мас-медійний дискурс 

емоційно потужним. Однак, метафора є хоча і дієвим, але лише одним із 

мовленнєвих засобів впливу на масову свідомість. Інші технології, в свою 

чергу, потребують детального вивчення і можуть стати темою подальшого 

дослідження. 
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІСПАНСЬКИХ ДІАЛЕКТІВ  

В ІСПАНІЇ ТА ІСПАНОМОВНИХ КРАЇНАХ 

Іспанська мова набуває все більшої популярності у світі. З кожним роком 

популярність іспаномовних акторів, фільмів, музики зростає, тому 

популярність Іспанії та іспанської мови зараз дуже висока і для кращого 

розуміння потрібно бути ознайомленим з різними діалектами іспанської мови. 

Іспанська мова займає друге місце в світі за кількістю носіїв, а це 329 млн 

людей. Інститут Сервантеса прогнозує: у найближчі 50 років іспаномовна 

спільнота світу поступово зростатиме і у 2068 році сягне 724 мільйонів осіб з 

різним рівнем володіння мовою [4, с. 48]. Говорячи про сьогодення, населення 

Іспанії це не всі 329 млн людей, так як іспанську мову вважають офіційною і в 

багатьох інших країнах світу. Мови, які поширюються за межі рідної країни та 

стають там офіційними звичайно ж набувають певних змін. Після століть 

різних соціальних і геополітичних розколів іспанська мова встигла розквітнути 

і перетворитися в різні варіації, які досить відрізняються від того, якою мова 

булла спочатку. Так як іспанська мова поширена в багатьох країнах, то в 

кожній з них є свій відповідний діалект, який може багато чим відрізнятися від 

офіційної іспанської мови. Хоча і люди для яких іспанська є першою мовою 

можуть зрозуміти різні діалекти, але для людей, які вивчають іспанську мову як 

додаткову – це дуже важко. 

Діалект – система мовного спілкування або усна мова народів, що 
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проживають на одній території. Діалекти відрізняються не тільки вимовою, а й 

інтонаційними акцентами, висловлюваннями, набором окремих слів. Існує 

велика кількість варіацій і діалектів різних мов [2, с. 23]. Замислюючись про 

варіанти однієї й тієї ж мови, на думку спадають лише відмінності англійської 

мови: англійська Північної Америки, Австралії та Великобританії. І це далеко 

не найяскравіший приклад. Говорячи про Іспанію, то у середині самої країни 

виділяється чимало діалектів. Іспанці розмовляють чотирма офіційними 

мовами і декількома діалектами, на яких говорять жителі окремих провінцій. 

Основною офіційною мовою Іспанії є кастильська, яка була названа на 

честь королівства Кастилія, звідки вона і поширилась. Усередині країни ця мова 

називається «castellano», а для всього світу – «español». Саме його викладають у 

школах та університетах Європи, США. Кастильський діалект поширений у 

ряді центральних та північних районах Іспанії. Особливостями кастильської 

мови є: звук «s» – шиплячий, у вимові нагадує наш звук «ш»; наприкінці слова 

приголосна /d/ опускається; жіночий рід доповнюється займенником «la» або 

«las» [1]. 

Іспанська мова жителів історичної автономії Каталонії, провінції Валенсія 

і Балеарських островів називається «catalan». На цих територіях вона, як і в усій 

Іспанії, є офіційно визнаним інструментом спілкування. Окрім того 

Каталонську мову можна почути в князівстві Андорра, в італійській Сардинії, в 

південних провінціях Франції. Особливостями каталонської мови є: утворення 

зменшувальних іменників, для цьоговикористовуються суфікси -et, -ete та -eta; 

близькість каталанської лексики до французької мови: багато слів каталонці 

вимовляють так само, як і французи, наприклад, «продавати» іспанською буде 

vender, а по-французьки і по-каталанськи – vendre [3, с. 167]. 

Ще одним діалектом іспанської мови є галісійський діалект – мовний 

варіант іспанської (кастильської) мови, який з’явився в результаті взаємодії 

кастильської і галісійської мов. Іспанська мова «gallego» використовується в 

провінції Галісія – в північно-західномурегіоні, прикордонному з Португалією. 
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Ця мова служить інструментом для спілкування 3 мільйонам жителів Іспанії. 

Виділяються діалекти іспанської мови «gallego»: західний (використовується в 

РіасБахас), східний (Галісія) і центральний. 

Іспанська мова «euskеra» – баскська – вважається рідною мовою майже 

для мільйона іспанців. На ній розмовляють в Наваррі, Гіпускоа і Біскаї. Це 

ізольована мова, яка не має нічого спільного з кастильською мовою, проте вона 

визнана четвертим офіційним лінгвістичним інструментом країни. 

У Латинській Америці, в залежності від регіону, можна зустріти різні 

варіанти і діалекти іспанської мови, ці відмінності обумовлені масштабністю 

території, а також історичними передумовами. Можна спостерігати розвиток 

різних варіантів іспанської мови Латинської Америки в різних географічних 

областях: амазонська іспанська мова, іспанська мова Болівії, країн Карибського 

басейну, Центральної Америки, Анд, Чилі, Колумбії, Еквадору, Мексики, 

Північної Мексики, Парагваю, Перу, Пуерто-Ріко і Аргентини [5, с. 30]. 

Підводячи підсумки, можна сказати, що іспанська мова є поширеною в 

дуже великій кількості країн, хоча вона і відрізняється від офіційної іспанської 

мови – кастильської, проте ми вважаємо ознайомлення з різними діалектами, 

хоча б найбільш популярними, під час вивчення іспанської мови необхідним 

для кращого розуміння її в різних країнах. Іспанська мова, крім того, що є 

мовою, якою розмовляють сотні мільйонів людей, є мовою, яка розвивається та 

поширюється по всьому світу, через що зростає інтерес до вивчення її як 

іноземної мови і обрана нами тема є актуальною. 
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СОЦІО-ОЦІННІ КОНЦЕПТИ У ПАРЕМІЙНИХ ФОНДАХ 

АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ 

Вважається, що специфічні риси «буденної свідомості» етносу – етнічний 

менталітет – зберігаються у прислів’ях, приказках, різних формах народної 

творчості [1, с. 96]. У сучасній лінгвістичній науці паремії розглядаються як 

знаки певних ситуацій, відносин між речами і властивостями речей [4, с. 18]. 

У конкретних ситуаціях узагальнюються норми поведінки, що відображаються 

в мові і в найбільш експліцитному вигляді представлені у пареміях. Без поняття 

норми неможлива оцінка [3, с. 75]. Критерієм моральної поведінки людини є 

система моральних норм і цінностей кожного етносу. Моральні норми є 

неоднорідними, і їх лінгвістичне дослідження цікаве як у практичному плані 

(для розуміння цінностей інших культур і навчання адекватній поведінці), так і 

в теоретичному (для виявлення природи збереження різних типів знання у 

мові) [2, с. 25], що зумовлює актуальність нашої розвідки. Засобом 

дослідження паремійного фонду став метод об’єднання паремій в логіко-

семантичні групи – логеми. Логема виступає як узагальнююча вихідна думка, 

що об’єднує групи конкретних характеристик і оцінок окремих культурно 

значущих смислів, які виявляються у паремійному фонді. Розглянемо, як 
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здійснюється таке дослідження, на прикладі соціо-оцінного концепту 

СОВІСТЬ. 

Совість, з одного боку, – це моральний закон, втілений у саму природу 

людини, а з іншого – психічний «орган» (складова внутрішнього світу людини), 

що реагує на порушення моральних норм і є вмістилищем гріхів або чеснот 

[5, с. 74], що уможливлює вживання лексем «совість», («сумління», «душа»), 

“conscience” з такими предикатами: чиста / нечиста совість, clear conscience, 

clean / unclean conscience. Проаналізуємо і зіставимо логеми, що виводяться із 

даної групи паремій. 

1. Чиста совість – запорука спокійного життя. 

Дане уявлення є спільним для обох лінгвокультур. Чиста совість захищає 

людину в життєвих ситуаціях: Сlear conscience is a coat of mail, де позитивна 

оцінка пов’язана із компонентом a coat of mail (кольчуга). Метафорична 

переінтерпретація пов’язує чисту совість із кольчугою, створюючи семантику 

відчуття захисту. Чиста совість надає людині впевненості у житті: Clear 

conscience is a sure card. В англійській мовній свідомості вона аналогізується з 

«надійною» картою, наявність якої в картярській грі є запорукою перемоги. 

У кого чиста совість, тому не страшний поговір: A сlear conscience laughs at 

false accusations. У даному прислів’ї уявлення про совість персоніфікується; 

оцінка пов’язана з компонентом laughs at, що має антропоморфний характер 

метафоричної переінтерпретації. А взяті разом, всі ці позитивні стани 

створюють відчуття свята: A good conscience is a constant feast, ґарантуючи 

щасливе, спокійне життя.  

Уявлення про чисту совість як запоруку спокійного життя людини 

відображається в українському прислів’ї Хто чисте сумління має, той спокійно 

спати лягає. Подібна асоціація присутня і в англійській мові: A good conscience 

is a soft pillow, в якому спокійний сон пов’язується з чистою совістю і, 

відповідно, спокійним життям через метафорично переосмислений компонент 

“a soft pillow”. Зауважимо, що український філософ Г. Сковорода вважав щастя 
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найвищим благом, яке полягає не в почестях і матеріальних благах, а в чистій 

совісті, «сердечній веселості», у дружбі і незалежності [3, с. 53].  

2. Той, у кого совість нечиста, погано думає про всіх людей. 

Совість входить до групи соціо-оцінних концептів, що регулюють 

взаємодію людини з іншими людьми. Вона формує моральну особистість, керує 

вчинками людини. Дана роль совісті відображена в англійському прислів’ї 

Whose conscience is cumbered and stands not clean, of another man’s deeds the 

worse he will deem, яке перегукується зі Святим Письмом. З іменем Апостола 

Павла, як правило, пов’язують становлення концепту совісті як нової 

компоненти внутрішнього світу людини – здатності співвідносити свої дії з 

етичними нормами, утримуватися від їх порушень та карати себе, якщо вони 

були порушені. В українській мові стан забруднення, маркований негативно, 

пов’язується з моральним станом людини і виступає фоном, на якому дається 

негативна оцінка таким діям: Якби сам був білий, то б не чорнив другого. Хто 

обкидає болотом других, у того руки брудні. 

3. Заплямоване сумління неможливо реабілітувати. 

У паремійному фонді обох мов виокремлюється низка прислів’їв, які 

реалізують метафорично переосмислений сценарій миття, з тією різницею, що, 

на відміну від матеріальних речей, совість (сумління, душу) відмити 

неможливо, відповідно, треба постійно дбати про їх чистоту: І у морі не 

сполощеш брудного сумління. Чорну душу і милом не відмиєш. A crow is never 

the whiter for washing herself often. You cannot wash a blackamoor white. 

Позитивну оцінку моральній чистоті створюють компаративні паремії, в 

яких душа і совість людини порівнюються з такими реаліями, як весняне сонце, 

поцілунок немовляти: Душа в неї чиста, як те сонечко навесні – не пече, а гріє. 

Його совість чиста, як поцілунок немовляти.  

Таким чином, прислів’я та приказки відображають спільне для двох 

етносів уявлення про чисту совість як необхідну умову спокійного (щасливого) 

життя людини, з тією різницею, що в англійській лінгвокультурі воно більш 
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деталізоване: чиста совість забезпечує відчуття захищеності і впевненості в 

будь-яких життєвих ситуаціях.  

В прислів’ях обох мов робиться акцент на необхідності дбати про чистоту 

совісті, не порушуючи норм і законів, оскільки раз втрачена моральна чистота 

не піддається відновленню. 

Для обох лінгвокультур виявляється важливим те, що совість (нечиста) 

може негативно впливати на відносини між людьми. Отже, спільним є логічний 

зміст паремій даної групи, а специфіка – в образному строї, у місцевих реаліях і 

поняттях. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Воркачев С. Г. Счастье как лингвокультурный концепт. М. : ИТДГК 

“Гнозис”, 2004. 236 с.  

2. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Москва : 

Гнозис, 2019. 390 с. 

3. Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і 

розвиток категорії оцінки. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 350 с.  

4. Пермяков Г. Л. Пословицы и поговорки народов Востока. 

Систематизированное собрание изречений двухсот народов. М. : “Лабиринт”, 

2001. 624 с. 



ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ» 
________________________________________________________________________________ 

140 

УДК 811.111 

Світлана ПОТАПЧУК, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, 

Тетяна ВАСИЛЬЧУК, 

студентка 1 курсу спеціальності «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

Національний університет водного господарства 

та природокористування, Рівне 

ЗАГАДКА ЯК ОДИНИЦЯ ПАРЕМІЙНОГО  

ФОНДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Як відомо, загадка – це жанр усної народної творчості, дотепне 

запитання, часто у віршованій формі. Водночас, загадка є мовною одиницею-

паремією. Загадка як одиниця паремійного фонду –це словесне утворення, що 

може вживатися самостійно [1, с. 83]. 

Витоки загадок сягають в ті часи, коли у первісних народів утворилася 

певна система заборон, серед яких були й словесні табу, пов’язані з вірою в 

магічне значення висловлювань. Так, наприклад, за певних умов не можна було 

називати імена божеств чи духовних істот (щоб вони не з’явились, почувши 

своє ім’я), і на їх позначення вживались описові формули. Табу 

трансформувались у низку пізніших жанрів. На основі первісної магії, 

замовлянь, виникли повір’я, а магічні формули стали підґрунтям загадок, в 

основі яких також була первісна народна поетична символіка. Саме тому цей 

жанр дуже стійкий за формою. Він майже не змінюється, оскільки важко 

трансформувати закладений у ньому пласт давньоміфологічної свідомості (що 

тепер перемістився в підсвідомість і проявляється в архетипності національного 

мислення): The Moon is my father, the Sea is my mother; I have a million brothers, I 

die when I reach land. (Відповідь: A wave on the ocean.) 

Науковці пов’язують походження загадок із таємним мовленням, коли 

людина не мала можливості прямо називати речі: наприклад, у військових та 
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дипломатичних відносинах; при сватанні, коли молоді намагалися приховати та 

зберегти від злих сил свої наміри; при полюванні, щоб не налякати майбутню 

здобич; у побуті для того, щоб приховати інформацію. Таке мовлення 

використовували всі, хто хотів перехитрити когось чи щось. 

Сучасні мовознавці виокремлюють такі логічні типи загадок: 1) опис 

загаданого предмета дається через його порівняння з іншими предметами; 

2) метафоричні (будуються на заміні загаданого предмета іншим); 3) графічні 

(загадується не слово, а буква); 4) омонімічні (засновані на грі значень 

омонімів); 5) каламбурні (побудовані на зміні словесних рамок); 6) загадки-

жарти; 7) загадки-завдання (арифметичні, рахункові). 

Класифікації загадок у переважній більшості побудовані на основі 

тематичного принципу. Виокремлюються такі тематичні групи: Природа (Небо. 

Земля. Явища природи. Рослинний світ. Тваринний світ); Людина (фізична 

природа людини: будова тіла, життя і смерть); Матеріальне життя людини 

(їжа, одяг, взуття, речі домашнього вжитку); Трудова діяльність людини (освіта, 

музика, звичаї та обряди); Абстрактні, загальні, умовні та зібрані поняття 

(головоломки, шаради та різноманітні запитання). 

Загадки англійською мовою такі ж специфічні, як і англійський гумор, і 

створюються на основі англійської лексики та її особливостей. 

Наведемо приклади деяких типів загадок англійською мовою: 

1. Категорія «Classic riddles»: What makes a man bald-headed? Відповідь: 

Lack of hair (відсутність волосся). 

2. Категорія «Joke Riddles»: Imagine you are swimming in the sea and a 

bunch of hungry sharks surround you. How do you get out alive? Відповідь: Stop 

imagining (перестану уявляти). 

3. Категорія «Kids riddles»: Can giraffes have babies? Відповідь: No, they 

only have giraffes (ні, у жирафів можуть бути тільки маленькі жирафчики). 

4. Категорія «Number riddles»: When do elephants have eight feet? 

Відповідь: When there are two of them (коли слонів двоє). 
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5. Категорія «Word riddles»: What do you get if you put a radio in the fridge? 

Відповідь: Cool music (класну музику). Слово cool має значення: 

1) прохолодний, холодний; 2) класний, крутий. Якщо перекласти «холодна 

музика» або «класна музика», втрачається гра слів, яка міститься у відповіді. 

Отже, тематика англійських народних загадок охоплює явища природи, 

рослинний і тваринний світ, що постійно оточує людину. Поетика жанру 

англійських народних загадок в основному характеризується загально-

фольклорними рисами. Найчастіше вони побудовані на основі метафори й 

метонімії. У мові загадок вживаються епітети, порівняння, гіперболи та 

тавтологічні вислови.  
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СЛЕНГ РЕПЕРІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Реп є одним із трьох течій субкультури хіп-хоп. Терміни «реп» та «хіп-

хоп» часто використовуються як синоніми, що призводить до помилкового їх 

розуміння. Перший термін означає музичний стиль, а другий належить до 

субкультури загалом. 
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«Хіп-хоп» («hiphop»), як культурний феномен вуличного мистецтва або 

мистецтва мегаполісу (андеграунду, принаймні, на початку своєї історії) 

включає три різні напрямки: 

1. Живопис / дизайн – «Граффіті» («Graffity» – «подряпані») настінні 

розписи та малюнки; 

2. Танцювальний стиль – «Брейк-данс» («breakdance») унікальний за 

своєю пластичністю та ритмічністю танець, що заклав моду для всієї культури 

хіп-хопу – спортивного одягу; 

3. Музичний стиль – «Реп» («rap») ритмічний речитатив з чітко 

позначеними римами та музичний ритм, що задається DJ. Реп має три 

класифікації: «швидкий реп» (один репер розмовляє з іншим); «життєвий» реп 

(часто містить мат); «комерційний реп» (хіп-хоп, r’n’b та танцювальний 

реп) [2]. 

Незважаючи на скептичне ставлення до сленга, він наполегливо 

продовжує розвиватися, складаючи значний пласт англійської реп культури. 

Розглянемо декілька випадків застосування сленгу у речитативах реперів. Для 

прикладу, слово «aint» часто викликає подив у тих, хто чує його вперше. Його 

часто можна помітити у піснях, реп-куплетах. Наприклад, рядок: «Yo I aint 

going to go there» – сприймається складно для слухачів репу, які знайомі з 

англійською лише за підручниками. Насправді, aint – це лише заміна дієслова 

tobe з запереченням. Причому це скорочення, яке замінює всі подібні вислови з 

цим дієсловом. I’m not = I aint, he’s not = he ain, we’re not = we aint і так далі. 

Наприклад, You aint going to go home tonight. 

Слово «holla» за всіма правилами має писатися, як holler, але у 

молодіжній субкультурі воно вживається, як holla. Holler перекладається, як 

«кричати», але зараз молодь використовує «holla» у трохи інших ситуаціях. 

Наприклад, коли американці збираються комусь зателефонувати, вони кажуть 

цій людині: «I’ll give you a holla» навіть, якщо це буде смс-повідомлення. Ще 

кажуть: «If you need anything, just give me a holla» – якщо тобі щось потрібно, 
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подзвони мені [1]. 

Словом «crib» репери зазвичай називають свій дім. Взагалі первісне 

значення crib – дитяче ліжко, колиска. Потім значення перейшло і на житло 

дорослої людини. 

«Cruisin» – майже «все спокійно, на розслабоні», «все добре». Тож можна 

сказати, якщо у вас спокійний, легкий день. Цей вислів можна часто почути від 

людей, що ходять вулицями, що проїжджають повз машини і так далі. Рядок 

«I’m just cruisin the streets of L.A.» можна перекласти, як «Я просто катаюся на 

машині по вулицях, нікуди безпосередньо не їду» – «Just cruising». 

«Dawg» – це одне із тих слів, якими можна називати друзів. Це схоже на 

«dog», але вимовляється трохи гугняво. «Dawg» – не є образливим словом, 

скоріше навпаки, називаючи так свого друга, ви показуєте йому свою 

прихильність [3]. 

«Homie» – значення цього слова те саме, що й у попереднього – друг, 

брат, братюня і таке інше. Дуже часто використовується в американській 

англійській. 

«G» – скорочення від «gangster». Цей вислів не варто розуміти буквально, 

тому що часто так називають друзів, яким навіть необов’язково бути при цьому 

гангстерами. 

«For sho» = «for sure» – звісно, обов’язково. «Are you going out 

tommorow? – For sho». 

«Obvi» (obviously) – звичайно, ну це ж очевидно. – «Dude, you showin’ out 

tonight?» – Чувак, прийдеш сьогодні? – «Obvi». Звичайно [1]. 

Отже, знання сленгу реперів буває дуже корисним, коли ви хочете 

зрозуміти слова улюблених хітів реп виконавців, якщо хочете поспілкуватися з 

однодумцями про останні треки чи навіть самому прочитати реп англійською 

мовою. 
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Globalization and increasing attention of the world community to issues of 

international politics, as well as the desire to gain influence in the international 

political arena, leading to tight interest to political discourse, which is the interaction 

of politics and language are in the scope modern linguistics. The study of language as 

an instrument of social power, language representation of social processes in 

democratic and totalitarian societies, the use of language to influence the 

consciousness of the masses and create the image of politicians in evitably connect 

politics not only with linguistics but also translation studies.  

The relevance of our study is determined by the intensification of international 

integration in the spheres of politics and social life, and, therefore, the need for 

adequate, correct translation of political discourse for effective political interaction on 

the world stage. In modern society, political communication is rapidly expanding 
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beyond the institutions of its field. It is becoming an object of interest to the general 

public, a subject of discussion and evaluation. In a globalized world, such attention to 

political events is observed not only in relation to domestic political events, but also 

in relation to all the challenges around the world. 

Our article aims at the analysis of lexico-semantic and syntactic peculiarities of 

Queen Elizabeth`s speech at the 26th UN Climate Change Conference [1]. It’s 

extremely vital to raise the concern about climate change because it is one of the most 

burning issues of the 21st century. 

The speech fits in the event well. The goal of it is to stimulate the audience. 

The style of the speech is formal as it is given on the international event. There are no 

words-parasites such as “well”, “you see”, “like” that proves the formality of the 

speech. At the beginning and the end of the speech, the queen demonstrates 

politeness by saying “Thank you … for kind words of introduction” and “I wish you 

every good fortune”. These phrases highlight her hope for the success of this project. 

Queen Elizabeth has appealed to history three times. Firstly, she makes a comparison 

while speaking about Glasgow: “… you”ve come together in Glasgow, once the 

heartland of the Industrial revolution but now a place to address climate change”. In 

this way, she points out the evolution of the city (from the center of the industrial 

revolution to the place of the international conference).  

Secondly, she talks about her family’s contribution to this problem by 

mentioning her husband, son, and grandson. Here she draws a personal line to show 

the lasting commitment of her family. Thirdly, she indicates her achievements as 

well: “For more than 70 years, I’ve been lucky to meet and to know many world 

leaders”. The numeral is used here to show a long way as well. These references 

demonstrate the roots of the current problem and their task is to impress the audience 

with the continuity of the concern and show a vested interest in it. 

The speech consists of rather long sentences. However, as the speaker makes 

pauses there is no difficulty in understanding her. The queen often uses the personal 

pronoun “I” to express her worry. Moreover, it can also mark that the queen is not 
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afraid to take responsibility for her words and address world leaders. To show 

probability the speaker uses conditional sentences of the first type, “if the world 

pollution is not critical in the moment…, the situation will become increasingly 

intolerable within a very short time”. This sentence labels the possible outcome of 

our silence and reluctance.  

The speech is full of various nouns. For example, instead of saying “the 

enthusiasm of people comforts and inspires me” the queen says “I’ve drawn great 

comfort and inspiration from the enthusiasm of people”. Another example is “It’s the 

hope of many that …”. The usage of nouns adds more formality to the speech. We 

come across a comparative degree of adjectives to show the perspective. “...a shared 

objective of creating a safer, stable future”.  

The queen acknowledges that the state of things is comparatively safe and 

stable, but we can improve that. Queen Elizabeth uses various language units to 

express her point of view. There are many synonyms to avoid repetition and make the 

speech more attractive to the listeners. For instance, to replace the word “problem”, 

such equivalences as “challenge”, “adversity”, “situation” are used. There are even 

utterances with metaphorical meaning. For example, to answer the call of future 

generations, room for hope, and follow in their footsteps They are used to appeal to 

different age groups. 

While translating the speech, we’ve chosen word-for-word translation. 

However, we have applied omission, concretization, near or full equivalence use, and 

antonymic translation too. We can omit certain adverbs or adjectives that have an 

only emphatic role. Increasingly intolerable – неприйнятний. The idiom “close to 

heart” is translated as «до душі». This example proves the variety of both languages 

(Eng. heart (серце) – Ukr. душа). The utterance “to pass up the opportunity – 

прогавити можливість” was translated by means of concretization. Antonymic 

translation is suitable here to render the meaning of the following phrase: “to answer 

the call of the future generations” – «не скинути слухавку від майбутніх 

поколінь». 
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Queen Elizabeth’s political speech combines linguistic as well as 

communicative features, and reflects social and cultural characteristics of a specific 

target audience with its psychological and ethnic characteristics. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Сучасні умови життя вимагають оновлених підходів до навчання 

іноземним мовам. Різні системи навчання, які були досить ефективними в 

минулому, не повністю відповідають реаліям сьогодення. Прискорення ритму 

життя, проживання далеко від навчального закладу, погіршення міжнародної 

епідеміологічної ситуації змушують шукати нові підходи й форми здобуття 

освіти належної якості.  

Використання електронних ресурсів і практика спілкування через 

Інтернет стали невід’ємним компонентом навчального процесу при вивченні 

іноземних мов та інших дисциплін. У дистанційному навчанні, яке засноване на 

комп’ютерних технологіях та Інтернеті, однією з ключових проблем є 

створення і використання якісних інформаційних ресурсів для різних цілей, 

насамперед навчальних [2, c. 110 ]. 
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Як зазначає Ю. Нагорна «Забезпечення дистанційного навчання в 

закладах освіти вимагає використання певного технічного забезпечення, яке 

включає:  

1. апаратні засоби (персональні комп’ютери, обладнання для 

відеозв’язку), що забезпечують розроблення та використання вебресурсів 

навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види 

навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному й 

асинхронному режимах; 

2. інформаційно комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю 

каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання освітнього закладу 

цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального 

процесу в синхронному та асинхронному режимах;  

3. програмне забезпечення загального та спеціального призначення. 

За допомогою мережі Інтернет можна вирішувати цілий ряд завдань: 

формувати й удосконалювати навички та вміння вимови, аудіювання, читання, 

говоріння, письма, поповнювати словниковий запас, а також формувати 

мотивацію до вивчення мови [4, c. 102]. Існує багато Інтернет-ресурсів, які 

можуть стати в пригоді при вивченні іноземних мов. Корисні для викладачів і 

студентів сайти подані у таблиці:  

Quizlet live https://quizlet.com/ WordWall (online activity builder) 

https://wordwall.net/ 

FlipGrid (безкоштовний засіб 

відеозапису) 

https://info.flipgrid.com/ 

Nearpod (для інтерактивних занять) 

https://nearpod.com/ 

Kahoot (для квізів) 

https://kahoot.com/ 

screencast-o-matic (screencasting) 

https://screencast-o-matic.com/ 

Для самостійної перевірки рівня знань англійської мови студенти можуть 

використати наступні сайти:  

https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/,  
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https://ihworld.com/learn/ih-english-language-level-test/, 

https://learnenglish.britishcouncil.org/online-english-level-test . 

Для вивчення ділової англійської мови є ефективним використання 

матеріалів подкастів, наприклад: 

https://www.businessenglishpod.com/ 

https://learnenglish.britishcouncil.org/business-english/podcasts-forprofessionals 

https://www.businessenglishpod.com/ 

https://learnenglish.britishcouncil.org/business-english/podcasts-forprofessionals 

Для вдосконалення навичок аудіювання і пошуку наукової інформації 

студенти можуть використовувати ще один корисний сайт: 

https://www.learningscientists.org/videos. 

Використовуючи онлайн ресурси у навчанні іноземних мов, важливо 

враховувати внутрішню мотивацію до навчання. Згідно А. К. Неделюк і 

С. Г. Мазуренко, внутрішня мотивація передбачає потребу в інформації та 

активності, підвищення впевненості та незалежності від зовнішніх факторів, 

прагнення майстерності, прагнення бути кращим. Тому внутрішня мотивація є 

кращою для навчання та формує здібності, необхідні студенту у подальшому 

навчанні та житті [3, c. 381]. Для мотивації вдосконалення мовленнєвих вмінь 

та навичок, студентам можна запропонувати приготувати презентації або 

доповіді з цікавих для них тем професійного спрямування, а також дати їм 

можливість працювати в парах або групах. Запис діалогів або відео студентами 

надасть їм можливість побачити і почути себе, проаналізувати свою відповідь 

самостійно, порівняти їх враження з думками викладача та інших студентів, що 

забезпечить застосування принципу суб’єкт-суб’єктних відносин, де студенти і 

викладачі є рівноправними партнерами у навчальному процесі, коли викладач 

коригує помилки допомагає студенту вдосконалити свої мовленнєві 

вміння [4, c. 102].  

Використання Інтернету стимулює студентів до подальшого самостійного 

вивчення мови. В процесі активного використання іншомовних електронних 
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ресурсів студент здобуває навички коректної поведінки в типових ситуаціях і 

уявлення про основні елементи іноземної культури, відчуває справжнє 

занурення у живу мову, отримує можливість для розвитку мовленнєвих 

навичок. Повноцінна підготовка майбутніх спеціалістів не може бути вдалою 

без використання Інтернет-технологій, адже випускник має добре вміти 

використовувати можливості Інтернету у своїй професійній діяльності. 

Таким чином, дистанційне навчання, яке використовує можливості 

Інтернету являється технологією навчання 21 сторіччя, і на сьогодні 

використання ресурсів Інтернет у дистанційному навчанні є один з найбільш 

ефективних і доступних засобів навчання [2, c. 102]. 
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НІКНЕЙМ ЯК СПОСІБ ВИРАЖЕННЯ  

ВЛАСНОГО «Я» В ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ 

Поняття «дискурс» за останні десятиліття стало одним із основних в 

гуманітарних науках. Воно використовується в філософії, соціології, 

політології, лінгвістиці, літературі та психолінгвістиці. 

На думку німецького філософа Ю. Габермасом «дискурс» – це форма 

комунікації, що визначається аргументацією, форма, у якій домагання 

значущості, що стали проблематичними, стають темою обговорення [2, c. 47]. 

Визначення «дискурсу» вітчизняний дослідник А. Єрмоленко трактує як спосіб 

діалогічно-аргументативного перевірення спірних домагань значущості 

стверджувальних та нормативних висловлювань (а також дій) з метою 

досягнення універсального (тобто значущого для всіх, хто здатний до розумної 

аргументації) консенсусу [2, c. 47]. 

В умовах сьогодення особливої актуальності набувають питання 

віртуальної мовної особистості в Інтернет-дискурсі. 

Метою цього дослідження є виявлення та аналіз особливостей 

семантики власних назв у мережі Інтернет на матеріалі німецької мови. 

Об’єктом розвідки є нікнейми в німецькомовному Інтернет-дискурсі. 

Розвиток інформаційних технологій в сучасному світі стимулює появу 

нових форм комунікацію, які займають перші позиції в соціумі. Інтернет 
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перетворився в інформаційно-комунікативне середовище, яке займає почесне 

місце, і в багатьох випадках починає домінувати.  

У сучасному суспільстві значна кількість мов є під прямим впливом 

Інтернет-комунікації. Німецька мова не є виключенням. В лінгвістиці 

вибудовується нова когнітивна парадигма, яка розвивається в рамках Інтернет-

дискурсу.  

Інтернет-дискурс – це процес створення тексту в сукупності з 

прагматичними, соціокультурними, психологічними факторами, ціле 

направлене соціальне дійство, яку включає взаємодію людей [5, c. 45]. 

У нашій розвідці ми досліджуємо «Нікнейм» як засіб вираження 

віртуальної мовної особистості в німецькомовному Інтернет-дискурсі. 

На думку дослідника Ю. Н. Караулова «мовна особистість» – це 

сукупність здібностей і характеристик людини, що обумовлює створення і 

сприйняття нею мовленнєвих текстів, які відрізняються ступенем структурно-

мовної складності, глибиною і точністю відображення дійсності, цілевою 

спрямованістю [1, c. 38]. 

«Віртуальна мовна особистість» – це умовний образ того або іншого 

учасника віртуального дискурсу, поєднання його реальних і вигаданих 

характеристик [3, c. 15]. 

В Інтернет-комунікації спілкування проходить за допомогою 

специфічних псевдонімів-нікнеймів. Нікнейм – це псевдонім (мережеве ім’я), 

який використовує Інтернет-користувач, зазвичай для спілкування з людьми. 

Тобто нік являє собою вигадане ім’я, яке виступає в якості альтернативи 

справжнього імені та прізвища.  

У нікнеймі зашифрована інформація про користувача: крім особистого 

імені, це може бути вік, стать, хобі, професія, особливості зовнішності, 

характеру, емоційний стан або уподобання. Через значний спектр інформації, 

закладеної в сутність нікнейма, існує велечезна кількість найрізноманітніших 

класифікацій і різновидів віртуальних імен, запропонованих різними 
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дослідниками, для того щоб більш точно відкрити зміст мережевих імен.  

Дослідниця Є. О. Сазонова вважає доречним використовувати 

класифікацію нікнеймів, для того щоб дослідити їх семантичну природу 

[6, c. 50]. 

Для розвідки ми використовували нікнейми із німецьких сайтів 

знайомств.  

Багато людей для нікнейму використовують своє ім’я, прізвище та дату 

або рік свого народження: nina2001, noaa77, Anne.K, matti2002, stefandtx, 

Rico_1979 [6]. 

На німецьких сайтах знайомств велика кількість користувачів 

використовують англійську мову для створення нікнеймів. Прикладом цього 

можуть бути такі нікнейми: Paty89, DiamondS, sunnygirl, Hot_Chick, FlyStar, 

daywalker [6]. 

Є значна кількість нікнеймів в яких використовують загальні назви 

німецькою мовою: zauberfee26, berater, DerErste, Engel_45, liebermann78 [6]. 

Під час розвідки ми побачили, що багато користувачів в якості нікнеймів 

використовують імена тварин: gogomaus, Pina26.maus, Mad_dogxxx [6]. 

Деякі користувачі використовують географічні назви, власні назви або 

види рослин: MALIBU_0, Montana, Romeo217, blume890, redbull87 [6].  

Отже, на основі проведеного дослідження теоретичних джерел та 

практичного матеріалу можна зробити такі висновки: у процесі спілкування в 

Інтернет-мережі віртуальна особистість конструює власну ідентичність за 

рахунок самопрезентації. Основним засобом презентації в Інтернет-дискурсі, є 

ім’я, тобто нікнейм. Нікнейм – це слово або словосполучення чи речення, яке 

використовується віртуальною мовною особистістю під час Інтернет-

комунікації для самореалізації. Найчастіше в нікнеймі зашифрована інформація 

про користувача. У нашій розвідці ми навели приклади і проаналізували 

нікнейми, які німецькі користувачі сайтів знайомств використовують під час 

Інтернет-комунікації.  
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та природокористування, Рівне 

ВІЙСЬКОВА МЕТАФОРА У СУЧАСНОМУ  

АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ  

/на прикладі промови президента США Джо Байдена/ 

Мова є інструментом здійснення суспільного життя, хоча здатність мови 

впливати на політичні процеси людством усвідомлена порівняно недавно. На 

початку ХХІ століття вітчизняний політолог Е. Щербенко [3] зазначив, що 
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«простими» очима закономірностей мови не побачиш. Так само, як «ринок» – 

це є певні моделі, закономірності, і для їхнього осягнення нам потрібні 

відповідні інтелектуальні інструменти, так і мова: це не просто слова, а сама 

структура мислення … де певні речі можуть бути висловлені, а певні – ні; де 

одні елементи уявлень пов’язані з іншими так само органічно, як різні дуже 

несхожі органи в єдиному організмі» [3, с. 206]. Тому на аналізі ролі мови в 

політиці сфокусована увага філософів, політологів, психологів, соціологів, 

лінгвістів, політичних і громадських діячів усього світу. Сучасні лінгвістичні 

розвідки усе більше націлені на вивчення та розпізнавання тактик здійснення 

впливу на аудиторію, адже мова політики є найбільш маніпулятивною. 

А. Сотников [2] вважає, що «маніпуляція в політичному дискурсі вивчалася як 

політична мова, як статусно-орієнтоване спілкування, як сфера мотивованого 

вживання певних мовних форм та мовленнєвих прийомів. Мовна маніпуляція 

розуміється як різновид когнітивно-лінгвального впливу для імпліцитного 

впровадження в психіку адресата цілей, бажань, чи установок, що не 

відповідають наявним в нього на момент здійснення акту комунікації» [2, c. 

171–172]. Задля реалізації необхідного ефекту та впливу на аудиторію, 

акцентування на певних подіях, привернення уваги до певних подій чи, 

навпаки, відвернення уваги від них, автори текстів використовують 

найрізноманітніші маніпулятивні засоби, до яких належить і метафора. 

Енциклопедія української мови трактує поняття метафора як «мовне і 

мисленнєве явище, що полягає в перенесенні властивостей одного предмета 

(явища, дії) та його мовного знака на інший предмет (явище, дію) за принципом 

аналогії або контрасту» [1]. Пройшовши шлях від елементу риторики до 

повноцінного компоненту лінгвістики, метафора об’єднала в собі семантичний 

та психологічний аспект. Зокрема, за теорією Е. МакКормака [5] метафора має 

когнітивний характер, а отже є пізнавальним процесом. Це не просто процес 

перенесення ознак з одного предмету на інший на основі їх схожості, це також 

засіб донесення складних ситуацій та процесів суспільства до різноскладової 

аудиторії в інформаційному просторі. Саме тому наша мета – з’ясувати роль 

застосування метафор в англомовному політичному дискурсі на прикладі 
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промови президента США щодо плану дій для подолання пандемії COVID-19. 

Тема світової пандемії швидко розповсюдилася в медіа світі і стала чи не 

найголовнішим обговорюваним питанням серед політиків, лікарів, 

епідеміологів та інших експертів. У своїй промові, щодо плану зупинення 

поширення штаму Дельта, президент США Джо Байден сказав:  

We have the tools to combat COVID-19;  

I outline the new steps to fight COVID-19;  

We have made considerable progress in battling COVID-19; 

As we continue to battle COVID-19, …;  

We need to continue fighting the virus overseas.  

Він метафорично підкреслює, що вірус – це ворог з яким люди повинні 

битися. Слова to fight, to battle, to combat не можуть сприйматися у прямому 

значення, адже фізично не можливо боротися з тим, що можна розгледіти лише 

під мікроскопом, як і неможливо знаходитися на полі бою з COVID-19, що 

демонструють фрази Дж. Байдена, у яких метафорично представлено 

подолання хвороби через битву (battle, fight) з нею: 

… where we are in the battle against COVID-19;  

There are elected officials actively working to undermine the fight against 

COVID-19.  

Проте головним завдання президента є донести до людей масштаб 

загрози від вірусу, підкреслити, що дотримання правил самоізоляції та 

особистої гігієни і є «боротьбою», акцентуючи, що, таким чином можна 

зберегти життя мільйонів людей. 

Про поширення хвороби, тобто її пандемійний характер, свідчить фраза 

Джо Байдена this virus transcends borders. Зрозуміло, вірус не може перетинати 

кордони фізично, тут йдеться про надання вірусу ознак живої істоти, здатної, з 

одного боку, самостійно переміщатися, у даному випадку – за межі певної 

країни, з іншого – реальної істоти, з якою можна боротися і вести війну. 

У досліджуваній промові виразом to be the arsenal of vaccines автор 

метафорично порівнює американців з «арсеналом» (the arsenal) вакцин, тобто 

нацією, яка продукує та постачає на ринок велику кількість доз вакцини від 
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COVID-19, тим самим підсилюючи тему війни з пандемією, використовуючи 

військову термінологію, адже arsenal – «це будівля для зберігання військового 

обладнання і зброї» [4].  

Таким чином, неодноразове використання військових метафор упродовж 

усього виступу пояснюється тим, що президент Джо Байден надає вірусу 

семантичних ознак ворога, а пандемійний характер поширення вірусу, що є 

катастрофою для економічного розвитку країни, ототожнює з війною, 

намагаючись маніпулювати думкою аудиторії, переконуючи її у релевантності 

й важливості прийнятого плану дій для ефективної нищівної «боротьби з 

пандемією COVID-19».   
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ПОСТАТЬ РУДОЛЬФА ЗАХАРІЇ БЕКЕРА  

У НІМЕЦЬКОМУ ПРОСВІТНИЦТВІ 

Епоха Просвітництва вважається основоположною ланкою у становленні 

освіти народу та проклала шлях для сучасних методів навчання, як от 

альфабетизація (досі актуальна у Німеччині для біженцівіз арабських країн), 

розповсюдження медіа, використання наукових досягнень для реалізації 

педагогічних завдань. Широкому загалу добре відомі такі постаті епохи 

Просвітництва: Й. В. Гете, Ф. Шіллер, Г. Е. Лессінг, Й. С. Бах, Л. Бетховен, а в 

педагогічному контексті важко переоцінити роль Рудольфа Захарії Бекера. 

Актуальність дослідження полягає розкритті постаті педагога епохи 

Просвітництва – Рудольфа Захарія Бекера, відомого у Німеччині та дуже мало 

вивченого на теренах української науки. Мета дослідження – окреслити 

життєвий шлях Р. З. Бекера та описати його творчий внесок.  

Аналізуючи творчість Р. З. Бекера, можна прослідкувати, як ідеї 

Просвітництва були втілені в життя та яким чином світогляд простих громадян 

був розширений. Зупинимося детальніше на постаті митця та основних 

векторах його роботи.  

Особисте становлення Р. З. Бекера відбувалося під крилом його батька, 

Йогана Бальтазара Бекера – вчителя у школі для дівчат у м. Ерфурт [4, c. 228]. 

Бекери сповідували лютеранську конфесію, хлопець відвідував євангелістську 

гімназію у Ерфурті, вивчав теологію та філософію у м. Єна. Врешті він став 

придворним вчителем у Ерфурті для Кароліни фон Дахерьоден. У своїй 
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професії Р. З. Бекер переймався масонством та підтримував просвітницькі 

доктрини. Його світогляд визначався ідеями космополітики, вільнодумством та 

чутливістю.  

У віці 30 років він став співзасновником благодійного фонду у м. Дессау, 

з якого він вийшов у 1783 р. З кінця 80-х рр. XVIII ст. був популярний як 

письменник. Його першою пробою пера в цій царині став трактат «Спроба 

просвітити простолюдина» (нім. «Versuch über die Aufklärung des 

Landesmannes» [3]), який вийшов у світ у 1785. Р. З. Бекер став просвітителем у 

масонській ложі «До компаса» (нім. Zum Kompaß), а також членом ордена 

ілюмінатів. Роль Р. З. Бекера як письменника є вагомою у просвітництві народу. 

Письменницькі спроби були реакцією на премію Берлінської академії. Трактат 

«Спроба просвітити простолюдина» був першою спробою сформулювати 

стратегію просвітництва особливих верств населення, які раніше не були 

охопленні увагою. Основна ідея полягала у обмеженні на матеріалі, який був 

поза наукою та спрямовувався на подолання побутових та професійних завдань. 

Так була написана книга-інструкція для селян (нім. «Noth- und Hülfsbüchlein für 

Bauersleute» [2]). 

Просвітник у 1785 р. керував щотижневою газетою «Dessauische Zeitung 

für die Jugend und ihre Freunde» (м. Гота), яка пізніше видавалася під назвою 

«Deutsche Zeitung für die Jugend und ihre Freunde», а через десять років стала 

національною газетою. З 1791 р. P. З. Бекер видавав інформаційний лист під 

назвою «Anzeiger», який згодом виріс до «Allgemeiner Reichs-Anzeiger», а у 

1806 р. отримав титул «Allgemeiner Anzeiger der Deutschen». Як журналіст 

Р. З. Бекер писав есеї та вказівки, які були опубліковані в його журналах та 

продані у його книгарні. У 1797 р. Р. З. Бекер заснував Бекерську книгарню у м. 

Гота. З 1802 р. Р. З. Бекер працював радником при дворі у Шварцбурзі-

Зондерхаузені, але був заарештований французькою жандармерією через одну 

із своїх публікацій та був звільнений через два роки з ініціативи Наполеона. 

Серед сучасників Р. З. Бекер вважався «невтомним другом народу та 
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благодійним письменником» [4]. 

Р. З. Бекер звертався до широкого загалу зі своїми порадами про роботу 

та побут, село та сім’ю. Він ставив у центр своїх творів корисні теми для 

простих громадян, які стосуються їхніх проблем та побутових дрібниць. Він 

наводить прості приклади, говорить зрозумілою мовою, надає потрібну 

інформацію, саме тому стає популярним та зрозумілим для своєї публіки. Він 

був народним просвітителем свого часу. Його успіх зумовлений не тільки тим, 

що книги друкувалися та продавалися у власній книгарні, але й широким 

розповсюдженням на промовах у церкві, на заняттях у школі – вони 

передавалися із рук в руки та активно рекламувалися.  

Ключовою ідеєю цих творів була ідея проникнути у всі сфери життя: 

школу, традиції, поліцію, релігію, побут, виховання дітей, медицину тощо. 

Р. З. Бекер запропонував шляхи, як можна народ навчити і цей процес 

проконтролювати. Його твори спрямовані на добробут простих людей, який 

полягає у турботі про загальне благо, безпеку, охорону здоров’я, освіту та 

професійну діяльність простого громадянина. Мотиви такої просвітницької 

діяльності полягають у любові до Батьківщини, патріотизмі. Освічені люди 

часто називаються «друзями селян» [5], проте рухати їх до активної 

просвітницької роботи може інша мета – покращити своє власне становище 

через виховання населення та збільшення ефективності праці. Ці мотиви, а 

також змістові особливості творів Р. З. Бекера становлять перспективу 

подальшого дослідження. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Becker, Rudolf Zacharias: Mildheimisches Liederbuch von achthundert 

lustigen und ernsthaften Gesängenüberalle Dingeinder Weltundalle Umstände des 

menschlichen Lebens, die man besingen kann. 1815. 551 s. 

2. Becker, Rudolf Zacharias: Noth- und Hülfsbüchlein für Bauersleute, 

oderlehrreiche Freuden- und Trauergeschichten des Dorfes Mildenheim. Für Junge 

und Alte beschrieben. Gotha & Leipzig 1788, Nachdruckhrsg. und mit einem 



ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ» 
________________________________________________________________________________ 

162 

Nachwort von Reinhart Siegert : Harenberg, Dortmund, 1980. 

3. Becker, Rudolf Zacharias: Versuch über die Aufklärung des Landmannes: 

nebst Ankündigung eines für ihn bestimmten Handbuchs. Walter de Gruyter, 1785. 

124 s. 

4. Kelchner, Ernst: Becker, Rudolf Zacharias. In: Allgemeine Deutsche 

Biographie (ADB). Band 2, Duncker &Humblot, Leipzig, 1875. S. 228. 

5. Zschokke, Heinrich: Der aufrichtige und wohlerfahrene Schweizerbote. 

Aarau Jg. 1827. 

 

УДК 37.012:81 

Ірина ГОЛУБЄВА, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, 

Національний університет водного господарства 

та природокористування, Рівне 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА 

ЛІНГВІСТИЧНО ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ» 

У теорії і практиці педагогічної підтримки лінгвістично обдарованих 

школярів варто виокремити низку розбіжностей у США та в Україні. Ці 

розбіжності починаються із самого педагогічного трактування визначення 

таких понять як «педагогічна підтримка» і «педагогічна підтримка лінгвістично 

обдарованих школярів». 

У процесі аналізу історико-педагогічних студій лінгвістично обдарованих 

та іншомовній освіті у США, нам не вдалося знайти конкретних визначень 

таких педагогічних феноменів як на федеральному, так і на рівні американських 

штатів. Очевидно, це свідчить про той факт, що процес педагогічної підтримки 

лінгвістично обдарованих школярів є, швидше за все, питанням практичного, а 

не теоретичного аспекту освіти означеної категорії дітей. 

В українській педагогічній науці та наукових студіях інших європейських 

країн педагогічну підтримку розглядають як важливу проблему гуманістичної 
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психології (за К. Роджерсом). У 90-х роках XX століття О. Газман наголошував, 

що педагогічна підтримка полягає у спільному визначенні педагогів разом з 

дитиною її інтересів, цілей, можливостей і шляхів подолання перешкод 

(проблем), що дають їй змогу досягти позитивних результатів у навчанні, 

самовихованні, спілкуванні, способі життя [2]. 

Метою педагогічної підтримки є усунення перешкод, що заважають 

успішному самостійному рухові дитини у світі. Реалізація педагогічної 

підтримки передбачає повагу особистості школяра, знання його індивідуальних 

особливостей, виявлення довіри до дитини, турботи, розуміння внутрішнього 

світу, врахування поглядів школяра, як співбесідника, розумні вимоги. 

З техностатистичного погляду педагогічна підтримка може здійснюватися за 

такими етапами: діагностичний, який включає, перш за все, вербалізацію 

проблеми; пошуковий; договірний (проектування дій педагога та школяра); 

діяльнісний, який включає втручання психолога, вчителя-предметника, 

представника певної професії; рефлективний, що передбачає спільне зі 

школярем обговорення успіхів та невдач попередніх етапів діяльності. 

Розрізняють педагогічну підтримку загальну (до всіх дітей відразу): 

уважне ставлення, довіру, використання ігрових і творчих завдань, діалогічне 

спілкування, а також, індивідуальну, яка має на меті створення умов для 

самореалізації конкретної особистості. Саме до індивідуальної педагогічної 

підтримки відноситься у нашому випадку педагогічна підтримка лінгвістично 

обдарованих школярів, які потребують особливого відношення і сприяння 

розвитку їхнього творчого потенціалу. 

Науковці, які досліджують проблеми педагогічної підтримки обдарованих 

І. Волощук [1], О. Газман [2], Г. Сoколинська [3] вважають, що в цьому ракурсі 

професійна позиція педагога характеризується такими особливостями, як: 

– любов до дитини, вміння бачити і чути її, терпимість, взаєморозуміння; 

– використання діалогічних форм спілкування з дітьми в дружніх 

відносинах; 
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– повага до гідності дитини, довіра, розуміння її інтересів, прагнень, 

мотивів; 

– чекання успіху у вирішенні проблеми школяра і готовність йому 

допомогти; 

– визнання права школяра на певний вчинок, свобода його вибору; 

– стимулювання дитячої самостійності, незалежності і впевненості у своїх 

силах, рівноправність школяра у діалогах із вчителем; 

– власний самоаналіз вчинків і постійний самоконтроль і самооцінка 

вчителя, що працює з обдарованими школярами. 

Таким чином, під педагогічною підтримкою розуміємо систему 

педагогічної діяльності, яка розкриває особистий потенціал, що включає 

допомогу школярам, викладачам, батькам у подоланні соціальних, 

психологічних, особистісних труднощів з метою її мотивації до майбутніх 

успіхів і перемог. 

Виходячи із вищевикладеного, зазначимо, що корені педагогічної 

підтримки обдарованої дитини з будь-яким видом обдарованості вбирають в 

себе кращі традиції вітчизняної і зарубіжної особистісно орієнтованої 

педагогіки. І це є особлива діяльність педагога, що реалізується в межах 

спільних із школярем дій, спрямованих на визначення його інтересів, цілей, 

можливостей і шляхів уникнення перешкод, які заважають йому самостійно 

досягати бажаних успіхів у навчанні, самовихованні, спілкуванні, тощо. 

Педагогічна підтримка відноситься до культури виховання і виростає із 

внутрішньої свободи, творчості і гуманізму взаємовідносин дорослого і дитини. 

Основне правило педагогічної підтримки – дати можливість дитині перебороти 

чергову перешкоду на шляху до розвитку її інтелектуального, морального, 

емоційного, вольового потенціалу, з метою формування здібності самостійно 

приймати рішення. 

Основними завданнями у напрямку педагогічної підтримки лінгвістично 

обдарованих в Україні є створення умов для виявлення та реалізації творчого 
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потенціалу таких школярів у процесі шкільної і позашкільної освіти. В обох 

випадках робота вчителя з такими обдарованими школярами зосереджується на 

подальшому розвитку їхніх лінгвістичних здібностей і талантів, які базуються 

на таких психологічних якостях, як оперативна пам’ять, слухова 

диференціальна чуттєвість, мислення, ймовірнісне прогнозування, сприйняття, 

швидкість мовленнєвого спілкування, асоціативна пам’ять і фонематичний 

слух. 
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ВИКОРИСТАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ  

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЛІНГВІСТИЧНО  

ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЦІ 

Світовий педагогічний досвід свідчить, що освіта обдарованих і 

талановитих дітей є рушійною силою соціально-економічного розвитку 

сучасного суспільства та його науково-технічного прогресу. Цю тезу давно 

зрозуміли у високорозвинених країнах світу, зокрема, у США. Сьогодні в нашій 

країні зроблено значні кроки у розвитку освіти обдарованих особистостей. 

Українська порівняльна педагогіка використовує найкращі світові 

науково-педагогічні студії, пов’язані з виявленням, педагогічним супроводом і 

навчанням обдарованих учнів з метою їх подальшого інтелектуального і 

творчого розвитку та реалізації на благо нашої країни. 

Вивченню зарубіжного педагогічного досвіду роботи з обдарованими 

дітьми та учнівською молоддю різних країн присвячено роботи таких 

вітчизняних педагогів-компаративістів, як-от: Л. Кокоріна [5], О. Золотарьова 

[4], О. Бочарова [1] та ін. 

Порівнювати освітні системи України та США досить важко і складно, 

оскільки вони є різними в багатьох аспектах: географічного розташування, 

історичного розвитку, культури, традицій, політичного устрою, економічного 

розвитку, підходів і педагогічного супроводу освіти, типів шкіл, тощо. 

Водночас, вивчення досвіду теорії і практики педагогічної підтримки 

обдарованих учнів у сфері такої спеціальної обдарованості, як лінгвістична, 
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дасть змогу ознайомитись із багатим американським досвідом педагогічного 

супроводу лінгвістично обдарованих особистостей не тільки вихідців із 

англомовного населення, але й представників мовного і культурного розмаїття 

США. 

Варто зауважити, що на сьогодні в Україні можна стверджувати про 

важливі здобутки у сфері освіти лінгвістично обдарованих учнів і студентів, 

зважаючи на інтенсивний розвиток іншомовної освіти в руслі європейських і 

світових інтеграційних та глобалізаційних тенденцій. 

Американськими психологами, педагогами, лінгводидактами досягнуто 

значних успіхів у сфері діагностичного тестування, укладання відповідних 

навчальних програм, створення освітніх проектів, розроблення інноваційних 

методик навчання лінгвістично обдарованих учнів та організації спеціальної 

підготовки вчителів для роботи з такими особистостями, як на федеральному, 

так на регіональних рівнях, тобто, на рівнях американських штатів. Важливо 

зауважити, що в освіті обдарованих США послуговуються як державним 

(федеральним), так і регіональними визначеннями обдарованості та 

класифікації її видів. 

Слід зауважити, що в обох країнах розглядають сутність педагогічного 

супроводу лінгвістично обдарованих учнів у створенні відповідної 

законодавчої бази, пошуку ефективних методів виявлення таких учнів, 

розробленні і впровадженні спеціальних навчальних програм для лінгвістично 

обдарованих, спеціальній підготовці вчителів, що працюють з учнями такого 

виду обдарованості. Однак, на практиці кожний із компонентів педагогічної 

підтримки означеної категорії учнів у США та в Україні реалізовується дещо по 

різному, це пояснюється тим, що у США проблемами організації освіти 

обдарованих займаються значно довший період часу ніж в Україні. 

У вітчизняній освіті лінгвістично обдарованих особливий поштовх стався 

після виходу 2001 р. Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та 

низки Законів про освіту 2002 року та 2017 року, Закону про загальну середню 
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освіту 2000 року, Закону про позашкільну освіту 2000 року, Закону про вищу 

освіту 2014 року, Указу Президента про гранти для обдарованої молоді № 945 

від 2000 року зі змінами до нього, Указу Президента України про стипендії 

Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук № 398 від 2006 року, 

Указу Президента України про стипендії Президента України переможцям 

Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Петра Яцика 

№ 899 від 2008 року, Указу Президента України про Міжнародний мовно 

літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка № 

928 від 2010 року, Указу Президента про заходи щодо розвитку системи 

виявлення та підтримки обдарованих дітей і молоді № 927 від 2010 року та 

інших наказів і розпоряджень. Також вагомий вплив на розвиток педагогічної 

підтримки обдарованих дітей мало створення при Національній академії 

педагогічних наук Інституту обдарованої дитини [2; 3]. 

Зазначимо, що в США процесами виявлення лінгвістично обдарованих 

займаються як на федеральному рівні (Департамент освіти США), та 

національних асоціацій талановитих і обдарованих, серед яких Американська 

мовна асоціація, так і регіональному рівні (на рівні департаментів освіти штатів 

та центрів освіти обдарованих і талановитих дітей у різних штатах). Цими 

інституціями розроблено значну кількість тестів, які дають змогу виявити як 

лінгвістично обдарованих учнів, які постійно проживають в країні, так і 

талановитих представників різних мов і культур, у яких англійська мова є 

другою мовою і які вивчають її в якості іноземної. 

У вітчизняній практиці виявлення лінгвістичних талантів немає таких 

комплексних підходів як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. 

Ефективна ідентифікація цієї обдарованості неможлива під час використання 

одноразового тестування. Тому необхідно спрямовувати зусилля психологів і 

педагогів, включаючи батьків обдарованих дітей, на поступовий, поетапний 
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пошук у процесі їх навчання в системі додаткової (позашкільної) освіти або в 

процесі індивідуального навчання (в умовах загальноосвітньої школи). При 

проходженні тестування таких дітей особливо важливим є інтерпретація його 

результатів. Іноді високі показники психометричних тестів інтелекту і 

відповідно обдарованості можуть свідчити лише про якість навчання у школі та 

ступінь соціалізації дитини, а не про її вид обдарованості. І, навпаки, низькі 

показники тесту на креативність можуть свідчити про спеціальні освітні 

потреби дитини, а не про відсутність у неї творчих здібностей. 

На сьогодні, однак, арсенал діагностичних досліджень у вітчизняних 

освітніх закладах досить бідний і тому особливо складно визначати різні види 

обдарованості, включаючи лінгвістичну. Ось чому на даний час нам важливо 

адаптовувати і впроваджувати в практику ідентифікації лінгвістично 

обдарованих учнів форми і методи тестування та інших діагностик, які 

використовуються у сфері талановитих і обдарованих дітей у США. 
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На зміну науковим парадигмам (порівняльно-історичній, 

структуралістській, комунікативно-функціональній та когнітивній), які були 

панівними упродовж майже тисячоліття, у XXI столітті новою підвалиною у 

дослідженнях і декларуванні отриманих результатів стає синергетика. До 

питання вивчення абсолютно нового напряму наукового поступу зверталися у 

своїх розвідках дослідники різних часів та країн (В. Бронніков, І. Добронравова, 

А. Мірошниченко, Дж. Фостер та ін.). При цьому кожен з них намагався 

виокремити основні характеристики лінгвістичної синергетики (Л. Щигло), 

з’ясувати можливості застосування синергетичного підходу в юридичній науці 

(Ю. Орлов), визначити перспективи синергетичної методології у дослідженнях 

соціально-політичних наук (В. Бронніков) та ін. Така кількість авторських 

напрацювань засвідчує неабияку актуальність розвідок на предмет аналізу 

синергетичної парадигми у різних сферах наукового знання. 

Мета розвідки – схарактеризувати педагогічну синергетику як новий 

аспект педагогічних досліджень ХХІ століття. 

Уперше про синергетику стає відомо з книги Г. Хакена, який позиціонує 

цей напрям як окремий феномен, що об’єднує елементи фізики та математики, і 
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в той же час пояснює, як різні системи дотримуються одних і тих базових 

принципів [5]. Сьогодні синергетику тлумачать у чотирьох аспектах: науково-

філософський принцип, що розглядає природу та світ як самоорганізовану 

комплексну систему; науковий напрямок, що досліджує закономірності, що 

лежать в основі процесів самоорганізації в системах (структурах) різної 

природи; міждисциплінарна наука, що займається вивченням процесів 

самоорганізації і виникнення, підтримки стійкості і розпаду структур (систем) 

різної природи на основі методів математичної фізики («формальних 

технологій»); взаємодія багатьох компонентів (підсистем) у відкритих 

системах, що характеризується тим, що сукупна дія всіх компонентів 

перевищує ефект кожного з них [5]. 

У другій половині ХХ ст. науковці декларують появу педагогічної 

синергетики, мета якої полягає в аналізі освітніх систем як у структурно-

функціональному, так і в концептуальному та історичному аспектах. На думку 

О. Вознюка, саме синергетика забезпечує стирання меж між природознавством 

і суспільствознавством, сприяє побудові універсальної еволюційної картини 

світу, є засобом гуманітаризації освіти, своєрідним «методологічним 

інструментом» у дослідженнях масової психології, механізмів творчості та 

інших психолого-педагогічних аспектів [1, с. 18]. Синергетичний підхід 

передбачає «занурення» педагогіки у філософію, культурологію, соціологію та 

спричиняє певне «розмивання границь» педагогіки як самостійної науки. 

Сучасна педагогічна синергетика оперує такими універсальними системними 

характеристиками, як відкритість та самоорганізація, що у концептуальному та 

функціональному планах постають відправним методологічним принципом 

побудови парадигмальних засад цього новітнього напряму у розвитку 

педагогічної думки. Крім того, відкритість вітчизняної освіти передбачає 

інтеграційні процеси зі світовою педагогікою через широке використання 

Iнтернету, засобів дистанційної освіти, поширення міждисциплінарних зв’язків 

у сферах різних областей знань [1, с. 20]. А. Євтодюк відзначає, що освітня 
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система завжди була синергічною, однак, до виникнення синергетичної 

методології самоорганізаційні закономірності як основа моделювання в 

освітніх системах або зовсім ігнорувалися, або використовувалися на стихійно-

інтуїтивному рівні [2]. Уважають, що синергетичний підхід у педагогіці дає 

змогу виокремити категорію нелінійного стилю мислення, що полягає у 

неоднозначності теоретичних побудов, концептуальному і методологічному 

плюралізмі, комбінуванні абстрактно-логічного й інтуїтивного, раціонального і 

ірраціонального шляхів пізнання. До того ж, саме синергетичний підхід 

уможливлює постулювання хаосу як необхідного творчого динамічного 

моменту реальності, та уведення до науково-термінологічного апарату поняття 

людиномірності, антропності еволюції і самоорганізації, коли пізнання 

зовнішньої реальності у своєму розвитку буде усе більш сполучатися з 

пізнанням реальності внутрішньої [1, с. 23]. 

В. Кремень відзначає, що у процесі дослідження педагогічної 

синергетики можна виокремити три найважливіших складники використання 

ідей синергетики в освіті: дидактичні аспекти адаптації ідей синергетики у 

змісті освіти; використання їх у моделюванні та прогнозуванні розвитку 

освітніх систем; залучення до управління навчально-виховним процесом. Крім 

того, дослідник презентує науково-педагогічне знання з нової позиції, 

стверджуючи, що синергетична концепція орієнтує на багатовимірність, 

багатокомпонентність і поліфонічність (альтернативність і варіативність) 

процесів пізнання, виявлення в них нерозкритих або недостатньо розкритих 

станів, визнання важливої ролі випадковості в їхньому розвитку [3]. 

Таким чином, педагогічна синергетика сьогодні дає можливість 

забезпечити функціональну єдність усієї системи педагогічно-освітнього 

процесу, якому притаманні динамічність, взаємопов’язаність компонентів та 

соціальний характер. Перпективи подальших розвідок вбачаємо у більш 

детальному вивченні використання синергетичного підходу у практичному 

досвіді українських та закордонних педагогів.  
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МОВНОГО 

ПОРТФОЛІО В ІНШОМОВНІЙ ОСВІТІ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 

Європейське мовне портфоліо було розроблено в якості пілотного 

проєкту у Відділі мовної політики Ради Європи у Страсбурзі в період з 1998 по 
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2000 рік. Цей документ став подією загальноєвропейського значення і засобом 

реалізації політики плюрилінгвізму з метою удосконалення комунікативних 

умінь і навичок європейських народів, які є представниками різних мов і 

культур [1].  

У загальній версії Європейського мовного портфоліо пропонувався поділ 

його на три основні частини: мовний паспорт, мовна біографія і досьє або «моя 

скарбничка». В той самий час було проведено пілотний проєкт із розроблення 

мовного паспорта для молодших школярів у таких країнах як Франція, Велика 

Британія, Угорщина, Чеська Республіка і Португалія. Відтак, у двох країнах 

Вишеградської четвірки проводилося успішне впровадження Європейського 

мовного портфоліо в навчальний процес іноземних мов у початковій школі. 

В цьому аспекті варто відзначити визначальну рольрозробниківмовного 

портфоліо в Чеській Республіці, як от: А. Бричова, В. Янікова, Р. Перклова та 

К. Сладковська. Розглядаючи результати пілотного проєкту про впровадження 

Європейського мовного портфоліо в Чеській республіці (2009–2012 рр.), 

потрібно зазначити, що він реалізовувався в трьох вікових групах учнів.  

В цьому проекті взяло участь 3120 вчителів іноземних мов, які 

долучилися до створення національного чеського варіанту мовного портфоліо 

та методичних рекомендацій до його використання. Результати впровадження 

педагогічного прийому Європейського мовного портфоліо в чеських 

початкових школах дослідниця Р. Перклова продемонструвала у дисертаційній 

роботі, яку успішнозахистилау Фінляндії перед колегами спільного проєкту.У 

цій роботі авторка довела, що Європейське мовне портфоліо є педагогічною 

реальністю і його можна вважати теоретичним принципом практичного 

навчання рідної та іноземних мов [4, с. 48–50].  

У науковій праці, написаній у співавторстві з Дж. Літтел, воназазначила, 

що проєкт було реалізованозавдяки активній підтримці Міністерства освіти її 

країни та участі науковців факультету англійської мови і літератури Карлового 

університету (Прага), а також 53 вчителів з різних регіонів країни, які 
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запропонували інноваційні ідеї під час проведення семінарів. У роботі також 

взяли активну участь директори шкіл, які забезпечили місце для проведення 

експерименту, залучили до нього вчителів та учнів [2]. 

Р. Перклова зазначила, що ЄМП має важливі педагогічні функції, 

спрямовані на підтримку чотирьох основних європейських політичних цілей: 

збереження лінгвістичного і культурного розмаїття, забезпечення лінгвістичної 

і культурної толерантності, розвиток плюрилінгвізму та навчання і виховання 

демократичних громадян.  

Виходячи із попереднього позитивного досвіду, учні стають більш 

вмотивованими і креативними, більш впевненими в собі; вчителі розкривають 

також свій творчий потенціал; батьки отримують додаткову можливість 

слідкувати за успіхами своїх дітей, відбувається концентрація учня більш на 

комунікації, ніж на граматичних помилках; учні мають додаткову можливість 

розвивати свої мовні здібності; вони отримують розуміння того, що свої мовні 

вміння і навички можна розвивати і за межами класу і уроків [3]. 

Досліджуючи впровадження Європейського мовного портфоліо у 

початкових школах Чехії, Р. Перклова довела, що робота із портфоліо важлива 

для вчителів, батьків та учнів, тому що допомагає школярам відчувати 

мультилінгвальне і мультикультурне розмаїття свого оточення, розвивав 

самооцінку і здатність учнів бачити свої успіхи та вчитися відповідальності за 

процес навчання нерідної мови і результати своєї мови [5].  

Р. Перклова також підтримала позитивне ставлення директорів шкіл до 

цього виду роботи, які вважають, що цей новітній навчальний засіб мовної 

освіти сприяв активності всього учительського колективу: учителів рідної 

мови, іноземної, історії, географії та інших предметів. Вчителі рідної та 

іноземної мов у початковій школі зосереджуються на педагогічній функції 

мовного портфоліо. З самого початку вони роблять все можливе, щоб 

використовувати підручники для реалізації педагогічної функції портфоліо в 

ракурсі оцінювання і самооцінювання мовних досягнень школярів. 
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Таким чином, використання молодшими школярами Європейського 

мовного портфоліо сприяло підвищенню мотивації до вивчення іноземних мов, 

якісної іншомовної підготовки, розвитку особистісних якостей, які слугують 

основою міжкультурної комунікації учнів. 
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LEARNING ENGLISH VIA THE PRISM OF  

UKRAINIAN NATIONAL CONSCIOUSNESS 

We are forced to state that in the modern Ukrainian cultural and scientific 

space the vast majority of various sources and studies are presented in the format of 

Russian translations [1]. The modern nation is formed largely by the ability not only 

to focus on their own traditions and nurture their ethnic nature, but also the ability to 

master current cultural phenomena and its universal depth to be valuable to the 

outside world. That is why learning English is essential when we talk about 

representation of Ukrainian culture on the international level. 

The relevance of the research is due to: the continuous process of development 

of Ukrainian consciousness and the need for its expansion throughout the world as 

well as the need for ethnic interaction of different countries through the exchange of 

artistic experience through a literary work. 

The purpose of the research is to analyze in detail the specifics of learning the 

English language and to identify the relationship between the process of learning a 

foreign language and formation of patriotic views. 

Education is the basis for the harmonious development of the individual, 

community and the whole state. Learning English is a powerful tool for spreading the 

national ideas of Ukrainians around the world. Quality teaching of English is a 

complex issue that poses a number of requirements for both teachers and 
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students.One of the ways to maintain the attention and interest of students is to 

visualize the material being studied. From the point of view of didactics, 

visualizationis “the creation of a new object of creative nature from oral visualin 

formation, which is directly related to the essence and content of educational and 

theoretical material”. 

Visualization is the process of presenting data in the form of animage for the 

purpose of maximum convenience of their understanding; giving a comprehensible 

form to any object, subject, process, etc [2, p. 96]. A teacher who is able to present 

the material with humor, wins the recognition of students, because it causes them 

positive emotions, which give an expressive color to the lesson. In addition, quite 

often such a methodological approach is accompanied by an active reaction and 

comments of participants in the learning process. Students share and distribute 

memes that evoke vivid emotions in them, and the way information is conveyed may 

differ from the original [3, p. 76]. 

 
Figure. Аn example of the use of visual material for the  

study of English and Ukrainian literature 

In the figure we can see the portrait of Lesia Ukrainka who has already become 
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a national symbol combined with the phrase “still hoping” which is a direct parallel 

with her poem “Contra Spem Spero”. Thus, image represents English implementation 

of the phenomenon of Lesia Ukrainka’s poetry. This is an example of using great 

postures of Ukrainian literature during an English lesson. In addition, quite often such 

a methodological approach is accompanied by an active reaction and comments of 

participants in the learning process. Students share and distribute the visuals that 

evoke vivid emotions. As a result, visualization in the educational process perform a 

number of functions: informative, entertaining, creative, communicative, 

representative, it helps to minimize tension and eliminate excessive barriers between 

teachers and students [3, p. 77]. 

Taking into consideration all mentioned above, we can state that it isimportant 

to develop our national consciousness and disseminate truthful information on the 

world stage. That is why it is time to use educational and other tools to shed light on 

the national identity of Ukrainians. Learning English is a powerful tool for spreading 

Ukrainian culture in the international arena. 
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МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ КРАЇНОЗНАВСТВА  

В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

В наш час не можна уявити собі проведення уроків німецької мови без 

вкраплення в них аспектів з країнознавства. Що ж таке країнозновство? 

Країнознавство – наука, предметом якої є сукупність відомостей про країну 

мови, що вивчається. Країнознавство дає уявлення про соціальноекономічний 

стан країни і народу, мова якого вивчається, про звичаї, традиції, культурні 

цінності, властиві даному народу [3, с. 76]. Під терміном «країнознавство» 

розуміємо таку організацію вивчення німецької мови, завдяки якій здобувачі 

освіти знайомляться з теперішнім, минулим німецького народу, з його 

національною культурою через мову та в процесі оволодіння мовою. В рамках 

країнознавства вивчають такі теми, які пов’язані з суспільством і країною, 

мова, якої вивчається. До таких тем належать, наприклад, політика, економіка, 

культура. Було доведено, що мова як засіб комунікації не може вивчатися без 

опори на суспільство, в якому проживають носії цієї мови. Саме вчитель, 

навчаючи дітей потребує інформації про природні умови та життя населення 

країни, його політичні, економічні та культурні можливості. 

Метою дослідження є описати методи викладання країнознавства в 

закладах загальної середньої освіти. 

Сучасний світ потребує якісної комунікації, що передбачає володіння 

іншомовними, мовленнєвими і соціокультурними компетенціями у комплексі зі 

знаннями не тільки про мову, а й про культуру тієї країни, мова якої вивчається. 

Саме ці знання та вміння до їх практичного використання складають основу 
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країнознавчої компетенції, без якої не буде відбуватися стовідсоткова 

комунікація між комунікантом та реципієнтом. Сучасна методика навчання 

іноземних мов потребує виділення більш чітких шляхів та методів формування 

таких необхідних складових соціокультурної компетенції, як 

лінгвокраїнознавча і країнознавча компетенції у школярів, задля якісної, 

інформативної комунікації. 

У сучасних умовах іноземна мова розглядається і як засіб спілкування, і 

як засіб залучення учнів до культури іншого народу. Це поступово стає 

домінуючою стратегією навчання іноземної мови в школах зумовлює потребу у 

формуванні в учнів країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенції. 

Як зазначають у своїй статті А. Козак та Л. Близнюк «іноземна мова 

повинна вивчатися в нерозривній єдності зі світом і культурою народів, що 

говорять цими мовами. До основних компонентів іноземної культури відносять 

наступні елементи: повсякденну поведінку; традиційно-побутову культуру; 

традиції, а також обряди, які можна сприймати як традиції; національні картини 

світу, які відображають специфіку сприйняття навколишнього світу; художню 

культуру, яку можна також віднести до елементів етнографії та етнології». 

Наголошено, що при включенні аспектів міжкультурної комунікації в зміст 

навчання іноземної мови необхідно використовувати автентичні матеріали для 

її засвоєння [2]. Для навчання країнознавству в закладах загальної середньої 

освіти використовують наступні методи: 

• порівняльний метод, що базується на контрастах і складається з 

різноманітних дискусії (на заняттях обговорюються традиції, звичаї, країни, 

мова якої вивчається у порівнянні з рідною культурою) [1]. Вчитель пропонує 

вправи для порівняння, наприклад, святкування Різдва в Німеччині та в Україні: 

z. B.: Sucht die Informationen über die Weihnachtsgeschenke in Deutschland 

und erzählt über solche in der Ukraine und in deiner Familie. 

• метод «критичних випадків», що ставить за мету висвітлити різницю 

між вербальним та невербальним спілкуванням. Згідно з цим методом учням 
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пропонується опис ситуації, коли співрозмовники неправильно розуміють один 

одного у спілкуванні через різницю в культурі та ментальності. В навчальному 

комплексі Aspekte neu B2 знаходимо приклад для непорозуміння двох 

подорожуючих (один з Німеччини, а другий з Італії) в діалозі: 

z. B.: im Zug, Reise von Klagenfurt nach Rom, Mann allein im Abteil, Frau 

kommt hinzu, sucht offensichtlich einen Platz und fragt etwas. Er antwortet „ja“ und 

sie geht. – Missverständnis: Er hat die Frage nicht verstanden und dachte, sie fragt, 

wie in Deutschland üblich: „Ist der Platz frei?“; in Italien fragt man aber: „Ist der 

Platz besetzt?“ [4]. 

• метод «короткого викладення культурних аспектів». Він 

сконцентрований на одній із різниць у культурі двох країн, таких як, наприклад, 

різниця між типами шкілісистемою освіти у Німеччині та Україні, зокрема 

різниця між професійною освітою (Ausbildung) та вищою освітою (Studium). В 

Німеччині професійну освіту здобувають за дуальною системою, в Україні 

такий принцип навчання раніше зовсім не практикувався, лише зараз можна 

поспостерігати окремі елементи.  

Окрім наведених методів, застосовують ще такі як: використання 

автентичних пісень на заняттях; проведення нетрадиційних заходів під час 

вивчення свят і традицій іншомовних країн; навчання мовленнєвому етикету та 

розмовної німецької мови; використання таких автентичних текстів, як 

оголошення, реклама; рольові ігри; використання автентичного відеоматеріалу; 

звернення до оригінальних художніх творів. 
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УДК 378.16 

Мирослава ГОЛЕМБІЄВСЬКА, 

викладач іноземної мови І категорії,  

Ілона ЛАВРИНЮК, 

викладач іноземної мови,  

ВСП «Технічний фаховий коледж» Луцького НТУ, Луцьк 

ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ «ЗМІШАНОГО  

НАВЧАННЯ» В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

В наші дні освітнє середовище характеризується швидкими темпами 

розвитку й постійними змінами як у методах викладання матеріалу, так і у його 

змісті. Сучасний темп життя вимагає нових компетенцій від здобувачів освіти 

та викладачів. У час високих технологій вільне володіння іноземними мовами є 

необхідним компонентом її конкурентоспроможності та важливою складовою 

успіху сучасної людини. Все це зумовлює виникнення нових вимог щодо 

новітніх методів навчання, адже самостійна робота та дистанційна форма 

навчання показують нам, що традиційні форми навчання не задовільняють 

сучасних викликів. Отже, на сучасному етапі життя, тема змішаного навчанння, 

а саме розгляд існуючих його моделей та особливостей їх використання при 
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навчанні іноземної мови вважається актуальною. 

Передумовою для реалізації концепції змішаного навчання як процесу є 

перш за все створення комфортного освітнього інформаційного середовища, 

певної системи комунікацій, що сприяє кращому засвоєнню всієї необхідної 

навчальної інформації. Таким чином, виділяємо три основних компоненти 

моделі змішаного навчання, що використовуються в сучасному освітньому 

середовищі:  

– очне навчання (face-to-face); 

– самостійне навчання (self-study learning); 

– онлайнна вчання (online collaborative learning) [3]. 

Для запровадження моделі змішаного навчання в освітній процесс 

доцільним є наступне: 

1. Використання мультимедійних та віртуальних ресурсів при роботі в 

аудиторії. До таких ресурсів відносять відео, інтерактивні Web-сайти, 

віртуальні екскурсії, пакети програмного забезпечення. Варто заначити, що цей 

тип навчання застосовується в тому випадку, якщо здобувачі освіти не мають 

доступу до Інтернету за межами аудиторії; 

2. Використання створених сайтів для підтримки змішаного навчання. 

Викладач може самостійно створити сайт, з допомогою якого буде відбуватися 

підтримка взаємозв’язку між викладачем і здобувачем. Зайшовши на сайт, є 

можливість переглянути свої оцінки, визначитися з місцем і датою контролю, а 

також датою і місцем перескладання певного матеріалу; 

3. Використання систем управління курсом. Ці системи включають в себе 

платформи підтримки дистанційного навчання, використання яких в процесі 

навчання збагачує сам процес та допомагає організувати роботу за моделлю 

змішаного навчання. В таких системах можна розташовувати всю інформацію 

про навчання: розклад, теоретичний матеріал, робити уточнення, вести журнал 

успішності, різноманітні тести, видавати завдання та збирати всю інформацію; 

4. Використання синхронних та асинхронних обговорень. Застосування 
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обговорень при вивченні теми робить процесс навчання більш насиченим. 

Наприклад, дискутуючи в синхронному режимі, відбувається емоційний зв’язок 

між студентами та викладачем, що є необхідним елементом у формуванні 

особистості. А проводячи дискусії асинхронно, кожен учасник може подумати 

й ґрунтовно викласти свої міркування з приводу поставленої проблеми [1]. 

Також хотілося б виділити позитивні риси моделей змішаного навчання, а 

саме: 

1. Можливість спілкування з викладачем не лише в аудиторії, а й поза її 

межами. Тобто викладач доступний не тільки під час аудиторного заняття: така 

модель забезпечує отримання певних консультацій від викладача за допомогою 

електронної пошти, спілкування на форумі та в чаті.  

2. Можливість навчатися будь-коли та будь-де: матеріали в системі 

змішаного навчання можуть бути викладені як в онлайн, так і в оффлайн 

режимі. Всі матеріали компактно розташовані й немає потреби витрачати час на 

пошуки потрібного матеріалу в іншому місці, їх завжди можна опрацьовувати в 

зручному для себе темпі в бібліотеці, вдома, в Інтернет-кафе. 

3. Можливість індивідуального контролю за навчанням: викладач має 

можливість спостерігати за прогресом, часом виконання завдань та ритмом 

роботи кожного студента. Такі дослідження дають можливість будувати певний 

графік навчання студентів та консультувати здобувачів окремо [2, с. 123–145]. 

Отже, перспективи викладання стрімко змінюються, технологічний 

підйом XXI століття та широка інтеграція таких технологій у наше суспільство 

в поєднанні з доступом до Інтернету, спричинили зміни у навчанні. Без 

сумніву, методи викладання і навчання мають розвиватися, щоб не відставати 

від часу і включати інтегровані технології в моделі навчання, які несуть 

переваги, впливаючи на освітній процес. Змішане навчання – це сучасний та 

новий підхід організації освітнього процесу в закладах вищої освіти, який 

змінює структуру і зміст навчання, трансформує ролі викладача та здобувача 

освіти та націлений на підвищення якості освіти. Воно є ніби природним 
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розвитком для зростаючої доступності електронного навчання, онлайнових 

ресурсів і постійної потреби в людському компоненті в навчальному досвіді. 

Однак, перш ніж впроваджувати модель змішаного навчання, важливо чітко 

визначити цілі здобувача освіти, завдання, які він ставить перед собою, та 

результати, які планує отримати в кінцевому випадку. 
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НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОМУ ВИСЛОВЛЮВАННЮ  

ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ В РІЗНОРІВНЕВИХ ГРУПАХ 

Мовна підготовка на сьогодні у немовних ЗВО часто відбувається на 

заняттях у різнорівневих групах (студенти з різною підготовкою та різними 

здібностями), тому навіть найбільш досвідчений викладач іноді знаходиться у 

скрутному становищі. Аби подолати труднощі навчання монологічному 

висловлюванню іноземною мовою у різнорідних за складом групах, важливо 

зупинитися на диференціації як формі організації процесу навчання у виші, що 

враховує як індивідуальні відмінності студентів, так і особливості груп, що і 

стало метою нашого повідомлення.  
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Головна мета диференціації полягає в тому, щоби кожному здобувачеві 

дати шанс працювати на межі своїх можливостей і, таким чином, забезпечувати 

йому прогрес, постійну віру в свої сили, відчуття радості праці [2]. 

Диференційований підхід передбачає різні за складністю завдання для 

досягнення однієї кінцевої мети.  

Навчання монологічному висловлюванню у немовному ЗВО починається 

на етапі корективного курсу вивчення іноземної мови (перший етап). Студент 

готує за семестр п’ять-шість повідомлень у десять-п’ятнадцять фраз за темами 

корективного курсу з опорою на текст. Однак, навчальною домінантою в сфері 

усного мовлення монолог стає на другому етапі навчання, коли студенти більш 

активно починають долучатися до майбутньої спеціальності, а їхній 

лінгвістичний досвід зростає. При навчанні на перших етапах оперативна 

пам’ять перевантажена, оскільки, з одного боку, обслуговує роботу з мовними 

одиницями, а з іншого боку, утримує їх у послідовності, необхідній для 

побудови висловлювання. Часткове зняття цієї проблеми, на думку психологів, 

можливе, якщо на початковому етапі буде заздалегідь задана схема 

повідомлення згідно теми на основі тексту. Текст компонується так, щоб логіка 

його викладу відповідала плану висловлювання з даної теми, при цьому 

здійснюються такі операції, як скорочення, узагальнення, трансформація. 

Робота зі студентами починається з розвитку мовних навичок, причому 

передбачається, що до цього моменту вони вже володіють навичками складання 

речень, відповідей на питання, можуть побудувати фразу іноземною мовою. 

Диференційований підхід [1] на даному етапі полягає в тому, що спочатку 

питання пропонуються добре підготовленим студентам, які дають достатньо 

повні і розгорнуті відповіді. Студенти із середнім або низьким рівнем мовної 

компетенції в більшості випадків відтворюють відповіді добре підготовлених 

студентів або відповідають коротко. Надалі ведеться робота з розвитку і 

вдосконалення лексичних, граматичних та мовленнєвих навичок. Студентам з 

середньою і слабкою підготовкою пропонуються дотекстові завдання, 
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спрямовані на активізацію лексики і граматичних конструкцій, що 

зустрічаються у тексті, шляхом багаторазового повторення у різних вправах, 

що містять відповіді на питання, підстановку, переклад з іноземної мови на 

українську і навпаки.  

Подальша система завдань спрямована на те, щоб підвести студентів до 

формування монологічного висловлювання. Перша група завдань слугує для 

виявлення логіки побудови тексту, послідовності викладу, для складання плану 

висловлювання. Групам студентів, в залежності від рівня розвитку мовної 

компетенції, ставляться різні завдання: на основі ключових слів і виразів 

визначити основну ідею тексту, основні положення кожного абзацу (добре 

підготовлені студенти) і визначити, чи правильно сформульовані основні ідеї 

абзаців, вибрати із запропонованих формулювань найбільш точну (студенти зі 

слабкою або середньої мовною підготовкою). Після цього рекомендуються 

завдання, що стимулюють складання розгорнутого висловлювання з двох-трьох 

речень. Тут можна використовувати схеми, діаграми, таблиці. Зорова опора 

допомагає студентам з середньою і слабкою підготовкою формулювати 

висловлювання. Далі студенти можуть вже передати зміст тексту (одна група – 

із зоровою опорою на план і ключові слова, а інша – на основі плану, 

засвоєного в ході першого етапу).  

Таким чином, після першого етапу роботи долаються труднощі в 

організації матеріалу і послідовності викладу висловлювання. Одночасно 

активізуються об’єднані в тематичні блоки лексичні засоби. На цьому 

закінчується робота з текстом і можна розпочати складати самостійно 

висловлювання, наприклад, опис типів будівель, порівняння переваг і недоліків 

різних типів будівель майбутніми студентами-будівельниками. Студентів з 

середнім і низьким рівнем мовної компетенції можна підвести до цього 

поступово за допомогою вправ питання-відповідь, повторення ключових слів і 

плану повідомлення на аналогічну тему. Після двох-трьох висловлювань з 

попередньою підготовкою можна дати завдання описати новий тип будівлі, але 



ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ» 
________________________________________________________________________________ 

189 

вже без підготовки. Наступним етапом навчання монологічного мовлення стає 

наближення повідомлення до розмовного шляхом введення мовних зворотів 

для оформлення вступу, посилань на джерело інформації, висновків, тощо. 

Подальше вдосконалення висловлювання можливо проводити в групах добре 

підготовлених студентів, де на основі опрацьованого матеріалу будується 

повідомлення дискусійного характеру, що дозволяє обговорити проблему, 

висловити й обґрунтувати свою точку зору.  

Таким чином, правильно організоване навчання монологічного мовлення 

з використанням диференційованого підходу у різнорідній за рівнем знань 

іноземної мови групі, сприятиме більш ефективному процесу засвоєння знань, 

де сильні студенти стають більш впевненими у своїх здібностях, а студенти зі 

слабкою мовною підготовкою отримують можливість відчути успіх у навчанні, 

звільнитися від комплексу неповноцінності, реально оцінити свої можливості. 
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Суспільні процеси, що нині відбуваються на теренах України, вимагають 

швидких та якісних змін у реформуванні початкової загальної освіти і 

передбачають формування нової, національно свідомої, духовно багатої мовної 

особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно й доцільно 

користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності. 

Однією з ключових компетентностей Нової української школи є 

спілкування державною мовою, під якою розуміють усно і письмово 

висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через 

слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). 

Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і 

культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення 

ролі ефективного спілкування [1, с. 15]. 

Особливість рідної мови як навчальної дисципліни полягає в тому, що 

вона є не тільки предметом вивчення, а й найважливішим засобом виховання і 

розвитку особистості. У цьому важливого значення набуває вирішення 

проблеми формування культури спілкування молодших школярів з опорою на 
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фразеологічне багатство української мови – стійкі сполучення слів, що 

репрезентують вербальне і невербальне спілкування. 

Свідоме й уміле використання учнями фразеологізмів залежить від 

вибору методичних шляхів, що перетворюють усталений вираз в активний засіб 

спілкування, вираження думки. Аналіз методичної та педагогічної літератури 

попередніх десятиліть свідчить, що проблема формування культури 

спілкування учнів початкових класів з використанням фразеологізмів, що 

репрезентують як вербальну, так і невербальну комунікацію, спеціально не 

досліджувалася, згадувалася лише при розгляданні основних форм вітання, 

прощання, запрошення, прохання (Г. А. Андрієвська, Н. Д. Бабич, 

М. С. Вашуленко, Є. В. Івашина, Т. О. Ладиженська, М. Г. Стельмахович, 

І. А. Стернін, Л. Ф. Ткачук, Л. О. Соловець). 

Уміння дотримуватися етичних норм завжди високо цінувалося в 

суспільстві. Знання норм етики, наслідування їм у поведінці та мовленні 

свідчать про гарні манери. У мовленнєвій комунікації під цим розуміють 

володіння етикетною культурою, уміння контролювати свої почуття, емоції, 

керувати своїм характером, волею, поведінкою. Дотримання етикетних норм 

передбачає прояв таких якостей, як ввічливість, ґречність, чемність, 

тактовність, уважність, доброзичливість, стриманість. Виражаються ці якості 

через конкретні мовленнєві дії. Оскільки ввічливість може мати різні відтінки, 

різний ступінь вияву, то мова послуговується спеціальними додатковими 

словами і стійкими сполученнями слів на означення цього осяжного поняття. 

Звідси мовленнєвий етикет – правила мовленнєвої поведінки, прийняті в 

суспільстві; він же, доречно використаний, формує толерантність характеру і 

культуру поведінки. Мовлення людей здійснюється не лише як судження про 

дійсність, а й як певна комунікативна ситуація: як звернутися до співбесідника, 

як запитати, як привітатися, як попрощатися, як подякувати, як висловити 

незгоду, як попросити вибачення, як виразити здивування. Тематично дібрана 

фразеологія допомагає ґрунтовніше розкрити поняття «культура спілкування», 
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«мовленнєвий етикет», «культура поведінки», «риси характеру». 

Огляд науково-методичної літератури засвідчив, що проблема роботи з 

фразеологізмами як засіб формування культури спілкування молодших 

школярів мало досліджена, що дало підстави для висновків про доцільність і 

своєчасність методичного обґрунтування роботи з фразеологізмами в 

початкових класах з метою засвоєння учнями основних норм вербального і 

формування навичок оцінки невербального спілкування [2]. 

Важливу роль у формування навичок культури спілкування засобами 

фразеологічного багатства української мови, що дозволяє залучити учнів 

початкових класів до пізнання джерел української духовної і матеріальної 

культури, етикетних народних норм спілкування, покликаний зіграти вчитель 

початкової школи, його ерудиція, глибокі знання законів вербальної і 

невербальної комунікації, походження виразів мовленнєвого етикету, стійких 

сполучень слів, що містять оцінку невербального спілкування, його методична 

підготовка, зокрема вміння створювати уявні ситуації спілкування та добирати 

фразеологічний матеріал зметою відпрацювання навичок культури спілкування 

молодших школярів. 

Наші дослідження підтверджують, що робота з фразеологізмами як 

засобом формування культури спілкування молодших школярів значною мірою 

залежить від застосування комплексу творчих фразеологічних завдань. 

Запропонована система комплексних вправ з формування культури спілкування 

молодших школярів засобами фразеології не лише удосконалює мовленнєву 

культуру учнів, увиразнює мовлення, а й впливає на їхню загальну культуру, 

формування національної свідомості, становлення толерантної особистості.  

Результативність роботи з фразеологізмами «ввічливості» залежить від 

раціонального використання активних форм організації навчальної діяльності 

учнів (індивідуальна, парна, групова), ефективних методів навчання мови за 

способом взаємодії вчителя і учнів (слово вчителя, бесіда, спостереження над 

мовою, роботаз довідковою літературою, вправи), прийомів роботи з 
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фразеологічним матеріалом з урахуванням дій, обов’язкових для формування 

мовленнєвих здібностей (прослуховування, вимова, запам’ятовування, читання, 

написання фразеологізмів, що репрезентують вербальні і невербальні засоби 

спілкування; співвідношення стійкого словосполучення з логічною реальністю; 

реагування почуттями на позамовну дійсність і відшукування в мові 

відповідних фразеологізмів для використання їх в усному і писемному 

мовленні). 

Результати проведеного нами експерименту засвідчили, що реалізація 

семантичного підходу до навчання молодших школярів української мови, 

застосування ефективних прийомів семантизації фразеологізмів в умовах 

початкової школи неможливі без опори на довідковий матеріал у зв’язку з 

недостатнім фразеологічним запасом учнів, що викликало потребу в створенні: 

1) програми з культури спілкування для учнів 3–4 класів; 2) системи 

фразеологічних бесід з культури спілкування на допомогу вчителю початкових 

класів; 3) тлумачного, перекладного, синонімічного фразеологічних словничків 

ввічливості; 4) дидактичного матеріалу з культури спілкування з урахуванням 

прийомів семантизації фразеологізмів. 

Отже, знання фразеології рідної мови сприяють формуванню не лише 

духовно багатої особистості, а й комунікативних умінь та навичок. 

Використання фразеологізмів спрямоване на усвідомлення основних правил 

культури спілкування, активізують і збагачують фразеологічний словник учнів, 

виховують у них увагу до стійкого сполучення слів, його значення, розвивають 

мислення, в тому числі логічне і художнє мислення молодших школярів. 
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Інноваційні методи навчання іноземних мов спрямовані на розвиток і 

самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних можливостей і 

творчого потенціалу. Саме новітні технології у методиці навчання створюють 

передумови для ефективного поліпшення навчального процесу у вищих 

навчальних закладах [5, с. 352].  

Актуальність дослідження пов’язана із необхідністю модернізації 

освітньої системи та застосування інноваційних підходів до методів навчання 

іноземних мов.  

Мета дослідження – висвітлення ролі інноваційних технологій у 

методиці навчання іноземних мов. 

Методика як наука тісно пов’язана з концепцією навчального процесу, 

його основними компонентами, які й складають сукупність об’єктів вивчення 

та об’єктів дослідження. Будь-який процес навчання – це процес сумісної 

діяльності вчителя та учнів. Об’єктом методики викладання іноземних мов є 

навчання, а її предметом – метод навчання. Між предметом і об’єктом існує 

двосторонній зв’язок [6, с. 164].  

Поняттям «інновація» позначають нововведення, новизну, зміну, 

введення чогось нового. Стосовно навчального середовища інновація означає 
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введення нового в проектування цілей, змісту навчання, організацію та 

управління навчально-пізнавальною діяльністю. Це передбачає впровадження 

нових форм і методів, технологій навчання, контролю, оцінювання та перевірки 

знань, умінь і навичок [2]. А також створення нових підходів і технологій на 

основі переосмислення попереднього досвіду і запровадження новітніх 

досягнень та їх комплексне використання [3, с. 282].  

У сучасній методиці одними із перших та головних є інтерактивні 

технології навчання, сутність яких полягає у тому, що навчальний процес 

відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників [4, с. 232].  

Інноваційне навчання іноземної мови також передбачає відмову від 

переказу навчальних текстів та інших репродуктивних методів навчання та 

перехід до рівноправного діалогічного спілкування, моделювання реальних 

життєвих ситуацій, впровадження інтерактивних видів роботи: методу 

проектів, мозкової атаки, кейс-методу, рольових ігор тощо [2]. 

Наприклад, для вивчення англійської мови можуть бути використані такі 

онлайн-платформи: 1) The Remote Teaching Tips; 2) Keeping your learners safe; 

3) Teaching different age groups; 4) Online training page; 5) Publication Innovations 

in Education: Remote Teaching; 6) Word on the street; 7) Britain is great; 8) Big City 

Small World; 9) Shakespeare videos; 10) Developing skills: listening, reading, 

writing, speaking; 11) Practicing grammar; 12) Practicing vocabulary; 13) Video 

zone; 14) Audio zone; 15) Magazine articles; 16) Entertaining short stories; 

17) Vocabulary, spelling and grammar games; 18) Podcasts [1, c. 104]. 

Важливу роль у процесі осучаснення методів навчання іноземних мов 

відіграють інформаційно-комунікативні технології. Нові інформаційні 

технології – це не лише нові технічні засоби, але і нові форми і методи 

викладання, а також новий підхід до процесу навчання [2]. 

Комп’ютерні програми відкривають широкі можливості для 

вдосконалення процесу навчання іноземної мови. Комп’ютерна програма 

дозволяє здійснювати навчання та контроль засвоєння іноземної мови в різних 
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режимах самостійного пошуку і на різних рівнях складності [4, с. 232]. 

 Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного 

опанування мови для кожного учня та активізувати пізнавальну діяльність учня 

в процесі вивчення іноземної мови [2]. 

Отже, інноваційні технології, які прийшли на зміну традиційним 

методикам навчання, відповідають вимогам сучасного суспільства та 

відіграють важливу роль у сучасному житті, адже включають нові навчальні 

технології, оригінальні підходи та методи вивчення іноземної мови. 
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технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми. 2011. № 27. С. 163–167. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Технологізація та диджіталізація світу зумовлює відповідні зміни в освіті. 

Тому, теоретичні та практичні підходи до викладання іноземних мов стрімко 

розвиваються. Відбувається пошук педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій у навчальному процесі, для того щоб оптимальним 

шляхом умотивувати здобувачів до навчально-пізнавальної діяльності, 

самостійності, підвищувати розумову активність, формувати та розвивати 

ключові компетентності.  

Сучасною популярною технологією є мобільне навчання з використанням 

мобільних додатків. Кожна молода людина має у своєму розпорядженні 

мобільний пристрій, що може стати інструментом для навчання, а не лише бути 

засобом спілкування та розваг.  

Використання мобільних додатків на занятті з іноземної мови – це новий 

інструмент навчання, що потребує вдосконалення, але має достатньо 

позитивних моментів, зокрема, їхні можливості безсумнівно потрібно 

використовувати в навчальному процесі, адже вони з високою ефективністю 

поєднуються з традиційними формами навчання, розширюють можливості 

доступу до навчальної інформації, сприяють залученню до загального 

інформаційного простору. 

Проблемам розробки й упровадження нових інформаційно-
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комунікаційних технологій у навчальний процес, як засвідчує аналіз сучасної 

науково-методичної літератури, присвячена значна кількість праць вітчизняних 

і зарубіжних дослідників, серед яких дослідження М. Ю. Кадемії [1], що 

розглядає так зване «мобільне навчання» – M-Learning, яке базоване на 

використанні різних портативних електронних засобів; В. О. Скачкової [2], яка 

описує використання мобільних технологій у навчанні; Герхільд Нідінг, Петер 

Олєр, Гюнтер Даніель Рей [3], які вивчають взаємозв’язок та вплив новітніх 

технологій та медіа на процес навчання. 

Незважаючи на те, що питання мобільного навчання вже тривалий час 

перебуває у фокусі досліджень, проблема їхнього використання та оптимальних 

шляхів впровадження потребує додаткового пошуку методики їх реалізації на 

занятті з іноземної мови.  

Новітні технології постійно перебувають у динамічному розвитку і за 

таких умов виникає потреба модернізації методики навчання, що стає все більш 

популярною. Здобувачі мають потребу в пошуку нових засобів мотивації, які б 

активізували зацікавленість та надихали до набуття нових знань.  

Світова тенденція дослідженьспрямована на вивчення та аналіз питань, 

які пов’язані з сучасною методикою викладання іноземної мови, зокрема з 

використанням інноваційних технологій, оскільки правильне застосування на 

заняттях з іноземної мови мобільних додатків є ефективним засобом 

підвищення мотивації студентів. 

Шляхи мотивації студентів полягають у тому, щоб зацікавити їх у 

засвоєнні нових дій і понять через зв’язок їх з уже закладеними в нього 

трудовою мотивацією навчання; забезпечити «проблемну включеність» 

здобувача через стимулювання потреби в орієнтуванні, новизні; підтримувати 

новизну не лише внаслідок засвоєння тієї чи іншої виконавчої діяльності, а 

також контролю, корекції та оцінки [4]. 

Отож, сучасний викладач має завдання використовувати в навчанні такі 

ресурси, які пробуджуватимуть і підтримуватимуть у студентів інтерес до 
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пізнання нового. У цих умовах важливого значення набуває мотивація 

(зовнішня мотивація, заснована на заохоченнях та внутрішня мотивація, яка 

сприяє одержанню задоволення від роботи) як важливий компонент освіти. 

Мотивація виступає вихідним психологічним чинником успішного 

оволодіння здобувачами освіти іноземною мовою. Зокрема, викладач може 

провести вступну бесіду зі здобувачами про іноземні мови, країни, де 

розмовляють певною іноземною мовою, видатних особистостей, а також 

поцікавитись думкою студентів з приводу необхідності вивчення іноземної 

мови, їхньою мотивацією. Варто підкреслити, що навчальна мотивація 

студентів залежить від наявності й рівня розвитку в них інтересів до 

навчального процесу [3; 5]. 

Унаслідок появи переносних цифрових носіїв інформації з’явилося так 

зване «мобільне навчання» – M-Learning, що базоване на використанні різних 

портативних електронних засобів, а саме: мобільних телефонів, персональних 

аудіопристроїв (mp3 / mp4 плеєрів), легких переносних ПК, наприклад, 

планшетних ПК, нетбуків, невеликих ноутбуків. Окреслений діапазон постійно 

розширюється, до нього входять ігрові консолі, цифрові диктофони, електронні 

книги, словники тощо [1; 7]. 

Позитивними властивостями роботи з мобільними додатками є здатність 

до одночасної взаємодії як з одною особою, так і з цілою групою; можливість 

комбінувати різні форми роботи з навчальним матеріалом одночасно; дає змогу 

виконувати окремі завдання у будь-який час і в будь-якому місці [7]. 

Мобільні додатки можуть зробити процес навчання цікавішим, 

відповідаючи вимогам сьогодення та надаючи потрібну інформацію в 

потрібний час. Реалізується діяльнісний підхід, пізнавальна діяльність студента 

організовується в тій формі, при якій він сам відкриває для себе знання, так як 

програми вимагають від нього активного управління.  

У мережі Інтернет пропонується широкий вибір мобільних додатків для 

успішного вивчення іноземних мов. Наприклад, Duolingo позиціонується як 
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універсальний додаток для вивчення лексичного, граматичного матеріалу будь-

якої іноземної мови та тренує усі навички: письмове, усне мовлення, 

аудіювання. Quiz your English – найкраще для підготовки до іспиту, The British 

Council – найкраща для вивчення граматики, а для вивчення лексики 

пропонується 6,000 Words, Beelingu є найкращим для вдосконалення читання. 

Повсякденне використання студентами мобільних телефонів – це 

основний стимул масового поширення мобільного навчання в усьому світі, є 

частиною нової картини освіти, створеної завдяки технологіям, які 

підтримують гнучке, доступне, індивідуальне навчання.  

Мобільні телефони мають багато можливостей комп’ютера, оскільки 

вони здатні забезпечувати зворотний зв’язок, змінювати наочність, пропонують 

звукові ефекти, що мотивує до навчання, компенсують недоліки аудіо- й 

відеозаписів, підручників.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОГО 

ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ  

/на прикладі вивчення німецької мови як другої іноземної  

студентами напрямів підготовки 241, 242/ 

Важливість володіння професійно-орієнтованими мовними засобами, які 

слугували б розумінню іншомовної інформації в усному та письмовому 

форматах, на електронних та друкованих носіях, уміння транслювати свої 

думки та позицію сприятимуть вивченню нових туристичних маршрутів та їх 

презентації у нашій країні. Якісна професійна комунікація є домінантою сфери 

обслуговування.  

Як відомо, основою вивчення фахового змісту є володіння 

термінологічним апаратом задля розуміння фахових текстів, ведення 

професійно-орієнтованого діалогу з представниками інших культур. Завдання 

викладачів іноземних мов – розвивати іншомовні комунікативні компетентності 

студентів, задіюючи використання термінологічного вокабуляра. Оскільки у 

професійній мові туристичної галузі та сфери готельно-ресторанного бізнесу 

домінує усне спілкування, яке найчастіше відбувається у ситуаціях прийому, 

обслуговування, наданні інформації про цілі подорожей тощо, то результатом 

вивчення німецької мови як другої іноземної має бути німецькомовна 

комунікативна компетентність як на рецептивному, так і продуктивному рівні, 
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що вимагає знань термінів даної галузі.  

Виходячи з того, що «термін (лат. terminus – межа, кордон) – слово або 

словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з якої-небудь 

галузі знання» [1, с. 183], ми послуговуємося даним тлумаченням для 

виокремлення тих лексичних одиниць, які формують понятійне поле 

туристичної сфери у німецькій мові, яку студенти вивчають як другу іноземну 

(після англійської) і володіння якою є невід’ємним атрибутом майбутнього 

фахівця сфери обслуговування (туризму, готельно-ресторанної справи). Варто 

зауважити, що німецька фахова мова туризму є «дорослою», сформованою 

мовою з багатим термінологічним апаратом. У мовознавстві поширеною є 

думка про те що «… термін підпорядковується й термінологічним законам, і 

законам мови загалом, оскільки він – і знак спеціальної системи, і одиниця 

лексичного складу певної мови» [3, с. 23]. З огляду на це, вважаємо необхідним 

акцентувати увагу на синонімічних, полісемічних та антонімічних кореляціях 

термінологічних одиниць у процесі формування німецькомовного 

термінологічного апарату сфери обслуговування. 

Опрацювання термінів передбачає уже на початковому етапі аналіз 

синонімічних термінів, адже, як зауважує А. Коваль, «синоніми – 

загальновживані слова – розрізняються тонкими смисловими і експресивними 

відтінками і становлять один із найважливіших стилістичних засобів мови. 

Синоніми-терміни визначають одні й ті ж поняття, розрізняючись тільки 

характерною ознакою, покладеною в основу називання поняття, і становлять 

досить специфічну категорію слів щодо їх стилістичних 

можливостей» [2, с. 158]. Синонімія у терміносфері туризму та готельно-

ресторанного бізнесу у німецькій мові виражається у наступних поняття: 

Restaurant – Gaststätte, Werbung – Reklame, Direktflug – Nonstopflug, 

Fremdenverkehr – Touristik – Tourismusgewerbe та ін., яким властиві певні 

конотативні відтінки і на які слід наголошувати у процесі вивчення мови.  

Щодо полісемічної кореляції у термінології, то вона є небажаною, адже 
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може утруднювати розуміння певних лексичних одиниць. Хоча ряд учених 

(Б. Головін, Л. Кобрін та ін.) пропонують усунути полісемію з терміносистем, 

дане явище є неминучою тенденцією, а терміносфера туризму та готельно-

ресторанного бізнесу у німецькій мові не є виключенням. Так, Besucher, Check-

in, Empfang, Markt вирізняються багатозначністю, оскільки відносяться як до 

загальновживаної, так і термінологічної лексики. Поняття Besucher означає як 

Tagesbesucher, так і Tourist, а Check-in використовується як у готельно-

ресторанній справі, так і логістиці. Вважаємо, що пояснення (тлумачення) 

терміна,робота з одномовними та двомовними словниками і ведення 

термінологічного словника сприяють вирізненню та запам’ятовуванню 

полісемічних термінів.  

 Наступний спосіб семантизації та швидшого запам’ятовування 

термінологічної лексики – це підбір антонімічних термінів, використання яких 

сприяє конкретизації висловлювання, чіткому висловленню думки. Ми 

пропонуємо вправи на заповнення пропусків у реченнях з можливістю вибору 

між антонімічними термінами, наприклад: 

Ich reise alleine. Ich brauche ein … .  a) Doppelzimmer b) Einzelzimmer 

Поряд з цим, групування термінів у синонімічні ряди та антонімічні пари 

створюють можливості для їх комплексного вивчення, тобто навчання так 

званими «блоками». 

Помічниками у процесі формування термінологічного апарату у 

виучуваній мові вважають терміни-інтернаціоналізми, які є зрозумілими без 

перекладу. Вони є подібними за формою та значенням у різних мовах та 

уможливлюють трансфер знань з рідної чи першої іноземної мови на другу 

іноземну. Наявність значної кількості інтернаціональних термінів сприяє 

інтеграції фахових текстів на початковому етапі вивчення мови, адже вони 

уможливлюють їх загальне розуміння при оглядовому читанні. 

Змішування різних фахових термінів призводить до появи новоутворень. 

Ілюстративним прикладом даної групи термінів сфери обслуговування у 
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німецькій мові є Medical-Wellness-Angebot, який конституюється з фахових 

термінів туризму/економіки (Angebot) та медицини (Medical Wellness). Варто 

зауважити, що останній запозичено з англійської мови, що є частим випадком 

сьогодні. Загалом, німецькомовна терміносфера обслуговування багата на 

англіцизми, які слугують як для заповнення лакун (Couchsurfer, Onliner, Surfer), 

так і функціонують у мові паралельно поряд з наявними німецькими термінами 

(Fronoffice – Empfang, Trip – Reise, Ticket – Fahrkarte, Wellnessurlaub – 

Wohlfühlurlaub, ein Formular downloaden – ein Formular herunterladen та ін.). 

появі значної кількості термінів-англіцизмів та їх проникненню у 

німецькомовні фахові тексти сфери обслуговування на сучасному етапі сприяє 

той факт, що усе біль популярним стає електронний туризм (e-Tourismus) та 

утвердження англійської мови як lingua franca у практично усіх сферах 

суспільства.  

Оскільки терміни є конституаном фахових текстів, то комунікативне 

спрямування вивчення фахово-орієнтованої іноземної мови здійснюється на 

основі опрацювання автентичних фахових текстів, які є оптимальним ресурсом 

таких термінів. З метою формування німецькомовного термінологічного 

апарата сфери обслуговування вважаємо необхідним наголосити на важливості 

використання наступних елементів у процесі роботи з фаховими текстами, 

запропоновані німецьким дослідником У. Штайнмюллером [5, c. 22]: 

формулювання чітких заголовків тексту, які уможливлюють їх тематичне 

спрямування; поділ матеріалу на невеликі частини; виділення ключової 

сентенції у тексті іншим шрифтом; наявність візуалізації; уникнення складних 

синтаксичних конструкцій (підрядних речень, тощо); уникнення довгих 

складених слів; уникнення занадто великої абстрактності у висловлюваннях. 

Й. Ляйзен [4] виокремлює 10 навчальних стратегій роботи з фаховими 

текстами, які сприяють поповненню та активізацію термінологічного словника: 

1) відповідати на запитання до тексту; 

2) ставити запитання до текстів; 
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3) структурувати текст (поділити на логічні частини); 

4) читати текст з картинками; 

5) позначити термінологічний вокабуляр у тексті різними кольорами 

(предмети, особи, дії, тощо); 

6) трансформувати текст в іншу форму (схема, картинка, таблиця, 

структурна діаграма, карта думок, графік, тощо); 

7) розширити текст доповненнями, поясненнями, прикладами, тощо; 

8) порівнювати різні тексти в межах однієї теми; 

9) знаходити ключові слова та здійстювати короткий виклад тексту; 

10) використовувати п’ятикрокову схему (оглядове читання тексту, 

циклічна робота з текстом і виділення термінів, ніколи не ставити питання «Що 

я не розумію?», трансформування тексту в іншу форму представлення, 

відтворення тексту). 

З огляду на вище викладене, можна стверджувати, що термін, як 

ключовий конституант фахового тексту є ядром інформації, знання якого 

сприяють розумінню тексту. Основними формами роботи з термінами 

вважаємо семантизацію (пояснення значення термінів засобами як рідної так й 

іноземної мов), використання спеціальних словників для тлумачення термінів, 

з’ясування значення термінів у фаховому тексті, здійснення аналізу дефініцій 

термінів, ведення термінологічних словників. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНГВОКОУЧИНГУ  

В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗВО 

В сучасних реаліях володіння іноземною мовою є необхідною умовою 

для успішної реалізаціїконкурентоспроможних фахівців. З метою формуванняв 

студенів комунікативної компетенції викладачу необхідно імплементувати в 

процесі навчання новітні методи та тренди, що здатні створити умови для 

всебічного розкриття потенціалу кожного студента, сприяти розвитку 

критичного мислення, спонукати студентів стати активним учасником процесу 

отримання знань. Одним з прикладів такої інноваційної практики є 

лінгвокоучинг, суть якого полягає у особливій формі співпраці між студентом 

та педагогом, за якої останній виступає не звичайним «передавачем знань», а 

радником, наставником та партнером. Його завдання – cтимулювати інтерес 

студентів до вивчення іноземної мови, підвищувати їхню мотивацію, створити 

сприятливий психологічний клімат для вдосконалення мовних вмінь і навичок, 

сприяти розвитку в них здатності до рефлексії та почуття відповідальності за 

результат. 

Коуч під час навчання іноземної мови дає студентам право вибору, 
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ставить завдання, але не нав’язує шляхи його вирішення, створює такі умови 

навчання, за яких студентам слід максимально мобілізувати наявні знання, 

вміння і навички, генерувати нові ідеї, приймати нестандартні 

рішення [1, c. 59]. 

Щур Н. М у своїй статті виокремлює такі умови ефективного проведення 

коучингу: 

– встановлення довірливих й доброзичливих стосунків зі студентом, 

уникнення осудливого тону у спілкуванні; 

–постановка запитань, які активізують мислення та спонукають до 

конкретизації, ретельного обдумування й удосконалення діяльності; 

– здійснення коучингу з чітким дотриманням послідовності його етапів; 

– перефразовування слів співрозмовника з метою їх уточнення або 

перевірки правильності розуміння; 

– надання часу на обміркування відповіді; 

– володіння методами збору аналітичних даних й уміння об’єктивно їх 

висвітлювати [2, c. 145]. 

Досить ефективною в освітній практиці є коучингова модель 

особистісного росту «Grow», що включає 4 етапи: постановка «цілі» (Goal); 

перевірка її «реальності» (Reality); розгляд всіх можливих «варіантів дій» 

(Options); утвердження «волі до дій» (Will). В її основу покладено використання 

питань і чітке дотримання структури. Передусім питання служать для 

конкретизації «цілі» (Goal), яку студент прагне досягнути в ході коучинг-сесії. 

Потім звертається увага на реальність (Reality) ймовірних дій. Після цього за 

допомогою питань відбувається дослідження практичних «варіантів дій» 

(Options), які студенти можуть обрати для досягнення своєї мети. Зрештою, 

фокус уваги зміщується на «волю» (Will) для здійснення кроків з метою 

реалізації одного або декількох із визначених можливих варіантів дій [3, c. 81].  

Розглянемо особливості використання методу у викладанні іноземної 

мови. На початковому етапі студенти повинні чітко окреслити цілі вивчення 
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мови, для прикладу володіння мовою на рівні C1 за шкалою CEFR, вміння 

створювати резюме, проходити співбесіду або виступати на конференції 

іноземною мовою. 

Наступним етапом є проведення здобувачами вищої освіти оцінки своїх 

вмінь та навичок на базі раніше отриманих результатів навчання, визначення 

своїх слабких та сильних сторін а також інших факторів, що впливають на 

процес формування в них тих чи інших мовних навичок та вмінь. 

Третій етап можна провести у формі Brainstormingsession, де студенти 

матимуть змогу проаналізувати шляхи та ресурси для досягнення поставленої 

навчальної мети: опрацювання конкретної кількості іншомовних статей на 

визначену тематику на тиждень, використання онлайн сервісів та додатків з 

метою збільшення словникового запасу, практикування техніки Shadowing для 

позбавлення від українського акценту тощо. 

Завершальним етапом є складання індивідуального плану, що містить 

чітко сформовані шляхи та методи для досягнення бажаних мовних навичок, а 

також встановлені часові рамки їх опанування та етапи контролю. 

Таким чином, впровадження методів коучингу в процес вивчення 

іноземної мови сприяє розкриттю потенціалу студентів, формуванню в них 

необхідних в успішній професійній реалізації soft skills, тобто 

неспеціалізованих навичок таких як вміння раціонально організовувати 

робочий процес, працювати з інформацією, самостійно шукати та аналізувати 

шляхи вирішення проблемних питань та завдань тощо. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ 

Інноваційні технології сприяють підвищенню мотивації до вивчення 

іноземної мови, ефективності та індивідуалізації процесу навчання, активної 

педагогічної взаємодії викладача і студентів, створюють оптимальні умови для 

творчого використання інформації в самостійній пізнавальній діяльності 

студентів, оскільки іншомовна професійна компетентність стає найважливішою 

якістю фахівця [2, с. 56]. 

Мета нашого дослідження – представити інноваційні методи вивчення 

іспанської мови,показати та обґрунтувати їх актуальність.  

Найсильнішим кроком для оволодіння будь-якою мовою став простір 

Інтернету. Найголовніша перевага використання Інтернету в процесі вивчення 

іспанської мови, на нашу думку, полягає в тому, що він дає доступ до різних 

програм. Наприклад, в цій мережі проводяться освітні форуми, лекції, круглі 

столи, телеконференції та здійснюється дистанційне навчання. Кожен викладач 

може створити власний веб-сайт із готовими до використання шаблонами та 
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дистанційними консультаціями, доступними у всесвітній мережі 

Інтернет [3, с. 80]. 

Застосування інноваційних технологій, впровадження методу проєктів та 

використання онлайн-ресурсів на уроках іспанської мови в середній школі 

допомагають оптимізувати освітній процес, забезпечують індивідуалізацію та 

диференціацію навчання з урахуванням особливостей кожного учня; будують 

діалогічні суб’єкт-суб’єктні взаємовідносини в класі на засадах 

співпраці [4, с. 259]. 

Інноваційні технології дуже різноманітні. Розглянемо одну із 

поширеніших технологій – ігрову, яка у свою чергу має розгалуженість: 

лексична, граматична, фонетична, тощо. Пояснювати граматичні правила 

можна за допомогою відео-уроків, що є актуальним в наші дні. Також варто 

пам’ятати, що немає труднощів щодо завантаження безлічі чек-листів, 

збірників, посібників та багато іншого корисного матеріалу. Потрібно 

зазначити, що сьогодні створено окреміспеціальні додатки для вивчення 

іспанських слів, які включають в себе доступні правила, вправи на 

відточування знань і навіть бонуси, у вигляді якихось ігор або цікавих відео, які 

викладачі можуть використовувати в процесі навчання [5, с. 47]. 

Ще один дієвий спосіб вивчення іспанської мови – використання фільмів, 

книг серіалів або музики. Як зазначає А. Верховицький, «кожна мова має безліч 

діалектів й регіональних акцентів, які часто репрезентовані в кіно та піснях, 

тому такий спосіб є важливим фундаментом для розуміння й визначення 

характерних особливостей мови, що вивчається» [1, с. 2]. Практика показує, що 

будь-який метод дієвий лише тоді, коли процес вивчення мови приносить 

задоволення людині, тому на уроках можна включати фрагменти з популярного 

та цікавого кіно для певної вікової групи учнів. Те ж саме можна говорити про 

оволодіння іноземною мовою за допомогою читання книг мовою оригіналу, яке 

до того ж сприятиме розвитку фантазії та допоможе формувати думки 

іспанською мовою. Існують онлайн-книги з можливістю натискати на невідоме 
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слово і одразу отримувати переклад, вимову та транскрипцію. Також в 

Інтернеті можна знайти сайти для вдосконалення аудіювання. Наприклад, 

слухати пісні та вставляти в текст пропущені слова. Такі методи надзвичайно 

ефективно та позитивно впливають на кінцевий результат. 

Отже, ХХІ століття дає нам можливість використовувати інноваційні 

технології як на уроках у класах, так і в процесі дистанційного навчання. 

Студенти, школярі та викладачі – усі зацікавлені в отриманні знань такими 

шляхами, тому що це неординарно, легко і дуже продуктивно, що зумовлює 

актуальність обраної нами теми. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Верховицький А. The TKT Course M1, 2 and 3: University Press. 

Кембрідж : Cambridge University Press, 2015. 12 с. 

2. Горобець І. А., Маковська Г. Я. Інноваційні технології у викладанні 

іноземної мови професійного спрямування. Луцьк, 2018. 56 с. 

3. Коломієць А., Коломієць Т. Розвиток інформаційної культури педагога 

в процесі професійної інноваційної діяльності. Київ, 2009. 80 с. 

4. Петрик К. Ю. Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів. 

Харків, 2020. 259 с.  

5. Ткачук-Грушицька Л. В. Інноваційні технології при викладанні 

іноземної мови. Луцьк, 2014. 47 с. 



ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ» 
________________________________________________________________________________ 

212 

УДК 808.51:811.111 

Ірина МАСЛО, 

ассистент кафедри іноземних мов, 

Національний університет водного господарства 

та природокористування, Рівне 

Олександр МАСЛО, 

студент ІІ курсу спеціальності «Харчові технології», 

Рівненський фаховий коледж економіки та бізнесу, Рівне 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОРАТОРСЬКИХ  

НАВИЧОК У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Ораторське мистецтво – це досконале вміння говорити до групи людей у 

структурований, виважений спосіб із наміром надати інформацію, вплинути, чи 

розважити слухачів [2]. Це вміння гарно та добре використовувати розмовну 

мову. Адже загальна мета розвитку ораторських навичок полягає в тому, щоб 

студенти могли зрозуміти себе й зрозуміти інших під час розмовної взаємодії, 

як у аудиторії, так і за її межами, що, у свою чергу, веде до більш ефективного 

навчання. Ось тут і виникає зв’язок ораторських здібностей з навичками 

говоріння та аудіювання, оскільки у процесі вивчення англійської мови 

студентам надається багато можливостей говорити, генерувати свої ідеї, 

практикуючи нову мову [1]. 

Щоб розвинути навички ораторського мистецтва, студентам необхідно не 

лише навчитися висловлювати свої думки, враження та ставлення щодо 

конкретних явищ й пропозицій, аргументуючи свою точку зору, а й навчитися 

навичкам ефективного усного спілкування та взаємодії мовця зі слухачем. 

Експерти з ораторського мистецтва визначають чотири напрямки 

розвитку ораторських навичок [2]: 

Фізичний напрямок – ефективне використання голосу та мови тіла. 

Досвідчені оратори модулюють свої голоси для посилення ефекту промови, 

використовуючи різноманітні жести, вирази і пози, щоб донести свою мету й 
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переконатися, що його розуміє слухач. 

Пізнавальний напрямок – здатність оратора приймати правильне рішення 

стосовно теми доповіді. Така навичка особливо відіграє важливу роль тоді, 

коли це виходить за рамки планування змісту. А також передбачає можливість 

оцінити загальну ефективність промови в процесі та дозволяє оратору не лише 

приймати рішення, коли і що пояснювати, а й робити висновки, яким є 

спілкування з аудиторією. 

Лінгвістичний напрямок – мовна культура оратора. Досвідчені промовці 

використовують відповідний діапазон лексики та граматики, а також знають, 

які мовні прийоми варто вживати, щоб надати своїй доповіді комунікативного 

впливу. 

Соціально-емоційний напрямок – поєднання психічного стану оратора й 

аудиторії, побудова стосунків з іншими, що виникає на основі спільної 

розумової діяльності та подібних емоційних переживань. Досвідчений мовець 

впевнений у собі, тримає зоровий контакт зі слухачами й здатний помітити їхні 

відчуття. 

Найкращими методами для виявлення ораторських навичок та їх 

практики є інтерактивні методи та технології навчання [3]. А саме: 

Дослідницька бесіда – діалог за заздалегідь складеним планом. Такий 

метод допомагає виявити мотиви поведінки, ціннісні орієнтації, почуття та 

переживання опитуваного. Для ефективного його застосування важливим є 

встановлення дружніх зв’язків та формування довірчих стосунків зі 

співрозмовником, виявлення до нього поваги й тактовності. Студенти 

досліджують свої ідеї окремо. Отримання зворотного зв’язку з цими ідеями 

може допомогти їх удосконалити або навіть змінити. Тому, результатом 

дослідницької бесіди є взаєморозуміння у обговоренні теми, можливість 

сформувати індивідуальні думки в консенсус й поява нових ідей в результаті 

спільних усних дискусій. Студенти, які думають разом, навчаються разом. Вони 

краще розуміють один одного, швидко і легко досягають успіхів у вирішенні 
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проблем. 

Презентація – процес ознайомлення слухачів з певною темою. Під час 

підготовки до презентації студенти обговорюють свої ідеї та для кращого 

досягнення створюють порозуміння між собою. Після ж презентації студенти 

обмінюються думками, наскільки вдало та добре було сприйнято їхнє 

повідомлення, що, у свою чергу, розширює можливості студентів, даючи змогу 

почути їхні «голоси». Коли студенти відчувають та бачать, що їх слухають та 

сприймають, то відбувається покращення їхнього самопочуття, зростання 

впевненості, зацікавленості та сильне почуття свободи у своїх думках і діях. 

Дискусія – форма колективного обговорення, метою якого є виявлення 

істини або знаходження правильного розв’язку порушеного питання через 

висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему. 

Під час обговорення нагальної проблеми, щодо якої у студентів існує декілька 

точок зору, виявляються різні позиції, озвучуються протилежні думки, а 

емоційно-інтелектуальний стимул підштовхує до активного мислення. 

Обговорюючи питання, студенти навчаються чітко та логічно формулювати 

свої думки, вислови і твердження, з повагою ставитися до тих, чия точка зору 

відрізняється від власної. 

Ораторські навички також можна виявити за допомогою таких форм 

проведення дискусій, як: круглий стіл, форум, дебати, перехресна та групова 

дискусії. 

Зрозуміло, що навички ораторського мистецтва розвиваються у процесі 

мовленнєвої діяльності та є продовженням мовленнєвих навичок – говоріння та 

аудіювання, але вони можуть бути інтегрованими і у іншу групу навичок – 

читання та письмо. У процесі читання формується вміння аналізувати подану 

інформацію, порівнювати її з власним досвідом та робити висновки. Письмо ж 

формує вміння не лише надати інформацію у письмовому вигляді з правильним 

використанням лексичних одиниць та граматичних структур, а й висловити 

власне ставлення до проблеми. 
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Оскільки навчання і розвиток мовленнєвої компетенції є комплексним 

процесом, який має бути безперервним, цілісним та активним, тому і створення 

культури ораторського мистецтва також може відбуватися впродовж всього 

навчального процесу. Студентам надається можливість говорити, відповідати 

на запитання, ділитися своїми враженнями та думками, слухати один одного, 

працюючи над різними видами навчальних завдань на заняттях [1]. 

Прикладом хороших навичок ораторської майстерності є викладачі, які 

використовують прийоми ораторського мистецтва щоразу, коли пояснюють 

завдання до вправ, формують запитання, сприяють обговоренню чи дебатам, 

вирішують конфлікти чи намагаються досягти консенсусу після обговорення. 

Кожен викладач має володіти технікою говоріння досконало, адже саме це дає 

йому можливість залучати та мобілізувати увагу студентів. Мова викладача 

повинна вирізнятися точністю, ясністю, виразністю та доступним викладом, 

тому що викладач прямо чи посередньо впливає на всі рівні мисленнєво-

мовленнєвого процесу студентів так званою слуховою адаптацією. Кожна 

мовленнєва помилка викладача відбивається на мові студентів, а його 

майстерність говорити є передумовою та засобом впливу на думки та почуття 

студентів, пробудження їхньої уяви, активізації художнього й логічного 

мислення. 

Ораторське мистецтво – культура мовлення, що у сучасному соціумі 

допомагає особистості стати більш конкурентоспроможною на ринку праці та 

швидше й легше досягти успіху. 
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СТРУКТУРАЛІЗМ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Питання мови часто порушується у нас час, оскільки це не лише засіб 

спілкування, це функціональна одиниця визначення народу, його культури та 

історії. Вивчення іноземної мови повинне ґрунтуватися не лише на вивченні 

лексики, а на сукупному дослідженні правил, норм, особливостей та джерел 

походження. На сучасному етапі розвитку до вивчення іноземної мови слід 

підходити відповідально, орієнтуючись на фундаментальні дослідження 

структуалізму. Головний поштовх до розвитку структуралізму дала лінгвістика, 

хоча як і функціоналізм він зазнавав впливу дюркгаймових праць. Джерелом 

ідей і визначення головних засад структуралізму булла праця швейцарського 

лінгвіста Фердінана де Сосюра. 

Дослідження мови обмежувалося здебільшого вивченням детальних змін 

у вжитку слів, а праця Сосюра визначає, що у такому способі навчання 

нехтується визначальна властивість мови. Також там зазначається про 
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неможливість визначення основних характеристик або структур мови, якщо 

розглядати тільки слова, які люди вживають у своєму мовленні [3]. Кожна мова 

– це сукупність правил граматики, лексики і значень, що розуміються, але не 

формулюються. Загальновідомий максимально простий приклад (англійської 

мови) додаємо до більшості дієслів закінчення “-ed”, коментуючи дію в 

минулому часі. А таких граматичних правил є тисячі, не беручи до уваги 

розуміння контексту, цими знаннями оперує кожен мовець для конструювання 

та змістовного вираження думок, конкретною мовою. Згідно з Сосюром, аналіз 

структур мови означає пошук правил, які лежать в основі нашої мови. 

Більшість цих правил відома нам тільки імпліцитно: ми не можемо так просто 

сформулювати ці правила. Фактично, завдання лінгвістики – виявлення того, 

що ми імпліцитно знаємо, однак знаємо лише на рівні практичного володіння 

мовою. 

Основні концепції викладання англійської мови зі структуралістського 

підходу включають зосередженість на структурі речень, шаблонах речень та 

відповідній граматиці та композиції [4]. Викладання іноземної мови насамперед 

англійської керуючись допомогою структуралістського підходу базується на 

зосередженні вдосконалення та розвитку чотирьох основних навичок: 

▪ Граматика (досконале розуміння граматичних конструкцій) 

▪ Мовлення (говорити правильно, відповідно до правил граматики та 

механіки; побудова правильної структури речення) 

▪ Читання (розуміння прочитаного) 

▪ Письмо (відповідність правилам граматики та орфографії). 

Основним фокусом даних чотирьох областей вивчення мови є 

відповідний порядок. Вивчення англійської мови за цією методологією 

акцентується на правильному порядку та структурі розуміння, говоріння, 

читання та письма англійською мовою [5]. 

За результатами опитування студентів, на базі Оксфордського 

університету було проведено дослідження покликане зрозуміти думки 
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студентів щодо основних чотирьох мовних навичок під час вивчення іноземної 

мови [1]. У підсумку виведено загальну оцінку думок студентів університету 

щодо чотирьох базових мовних навичок, зроблено такі висновки: 

1) 57,52% учнів вважають, що найважче навчитися говоріння, тому вони 

вважають, щонеобхідно мати більше уроків говоріння. 

2) Значна частина студентів (51,81%) заявили, що навичці читання легко 

навчитися, і причина цього полягає в тому, що читання один з найдоступніших 

способів вивчення. 

3) 68,91% студентів визнали навичку мовлення найефективнішою. 

У студентів переважає думка, що мовлення іноземною мовою найбільш 

ефективне у вивченні проте одне із найскладніших, у причині долання мовного 

бар’єру. 

4) 15% студентів заявили, що до базових чотирьох способів вивчення 

іноземної мови необхідно додати методи, які можуть відображати культуру 

іноземної мови. Крім того, словниковий запас і лінгвістичні знання можуть 

бути додані як окремий метод із сукупності способів вивчення мови. У цьому 

контексті ефект перекладу беззаперечний, і він може зайняти своє місце у 

викладанні іноземної мови. 

5) Розмовна майстерність є основною метою студентів з 71,5%. Студенти 

вважають себе некомпетентними до тих пір, поки їх мовленнєві навички не 

розвинені на рівень вільного володіння, що вказує на те, що навчання має бути 

зосереджено на більш інтенсивному мовленні [2]. 

За результатами дослідження можна дійти висновку, що переважає 

кількість студентів для яких головним питанням у вивченні мови є мовленнєві 

навички. Дане дослідження розкриває, наскільки ці навички важливі для 

вербального спілкування і наскільки їх необхідно набути за допомогою різних 

підходів і методів на заняттях іноземної мови. Проте всі навички доповнюють 

один одного, і кожна є незамінною. 
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ОСНОВИ РОБОТИ З ЛЕКСИКОЮ  

НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ:  

ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ДИГІТАЛЬНИЙ ПІДХОДИ 

До сьогодні у практиці викладання та навчання німецької мови все ще 

використовуються деякі традиційні підходи до вивчення нових лексичних 

одиниць та закріплення їх у мовленні. Проте в епоху цифрових технологій та 

стрімкого розвитку науки не всі вони є ефективними і тому не приносять 

достатні позитивні результати. Отже, все частіше при роботі з лексикою на 

уроках німецької мови застосовуються нові техніки формування лексичної 
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компетенції в учнів із застосуванням інноваційних технологій. 

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що щороку з’являються 

різні дигітальні засоби для роботи з лексикою німецької мови, які потребують 

досліджень і які разом із традиційними методами допомагають краще 

організувати навчальний процес та досягнути більшої ефективності. 

Традиційний підхід до роботи з лексикою полягає у використанні 

традиційних засобів, як-от підручники, словники, довідники, картки тощо. Він 

базується в основному на прописуванні слів у словники, запам’ятовуванні та 

повторенні їх під час складання діалогів у парах або створенні вікторин у 

групах та прослуховуванні лексичних одиниць під час аудіювання. 

Учні повторюють за вчителем, визначають значення підкресленого 

багатозначного слова у контексті за словником, стисло переказують 

прочитаний автентичний текст за допомогою простих речень, групують слова 

за різними ознаками (наприклад, за належністю до певної частини мови), 

виконують традиційні завдання на підстановку [2, с. 218]. 

Одним із найпоширеніших традиційних методів є введення словників. 

Учні створюють дві колонки «Слово – Переклад», куди регулярно виписують 

нові слова. Поряд вони також занотовують приклади вживання їх у контексті, 

синоніми, антоніми, слова-асоціації. Це допомагає упорядкувати й 

систематизувати вивчену лексику, але без її повторення та використання, 

звичайно, вона не закріпиться у довготривалій пам’яті. 

Іншим класичним прийомом роботи з лексикою є написання диктантів. 

Диктант – це комплексне заняття, що активізує багато процесів в учнів та 

допомагає закріпити знання не тільки з лексики, а й з граматики, орфографії та 

фонетики. Це одна з найефективніших методик, яка забезпечує зв’язок між 

графічним образом слова та його слуховим сприйняттям. Проте диктанти не 

можна використовувати як окремі «відірвані» завдання. Вони завжди повинні 

бути пов’язані з опрацьованою лексичною темою [4, с. 52]. 

Доповнюючи традиційні способи навчання, популярним залишається 



ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ» 
________________________________________________________________________________ 

221 

вивчення нових слів за допомогою гри. Ігри сприяють мимовільному засвоєнню 

лексичних одиниць, закріпленню їх на практиці, використанню в усному й 

писемному мовленнях та поглибленню набутих знань [3, с. 3]. Існує величезна 

кількість ігор та ігрових вправ, які допомагають учням швидко запам’ятовувати 

нові лексичні одиниці. 

Дигітальний підхід включає та передбачає застосування сучасних 

цифрових інструментів і ресурсів: мобільні додатки, медіа-матеріали, подкасти, 

навчальні платформи, електронні словники. Вони стали дуже доречними в 

роботі в умовах карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19. 

Перехід на дистанційну форму вивчення іноземної мови зумовив 

розроблення та впровадження на практиці різних навчальних онлайн-платформ 

та онлайн-ресурсів, без використання яких у такій ситуації неможливо успішно 

оволодіти лексичним матеріалом. З’ясовано, що найбільш популярною у 

використанні онлайн-платформою для вивчення іноземної мови є платформа 

Google Classroom, а найчастіше онлайн-уроки та індивідуальні консультації 

вчителями проводяться з використанням платформи ZOOM [1, с. 102, 104]. 

Іншими найпоширенішими дигітальними засобами для кращого 

опанування німецької лексики є мобільні додатки та навчальні платформи, а 

саме Kahoot, Quizlet, FunEasyLearn, Rosetta Course, LearningApps, Duolingo, 

LinguaLeo, Busuu та інші. Вчителі та учні мають можливість обирати різні 

лексичні ігри та вікторини за рівнями, які супроводжуються картинками, 

асоціаціями та аудіо записами, й створювати власні картки та завдання. 

Кілька цікавих додатків для смартфону, які допоможуть зробити процес 

вивчення лексики німецької мови максимально ефективним і захоплюючим, 

пропонує і Goethe Institut: Der YouTube-Kanal 24h Deutsch (уроки німецької), 

Deutschlandlabor (у співробітництві з Deutsche Welle), Die Stadt der Wörter 

(інтерактивна лексична гра), Deutschtrainer (A1) Spiele und Quiz (Erfindergeist), 

Mein Weg nach Deutschland (тренування лексики рівня А1) [2, с. 222]. 

Отже, розглянуті традиційний та дигітальний підходи відрізняються 
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засобами та методами роботи з лексикою. Введення словників і написання 

диктантів є важливими для запам’ятовування форми та значення лексичних 

одиниць. Проведення ігор, вікторин та робота в парах чи групах допомагають 

правильно використовувати нову лексику в ситуаціях усного мовлення. З 

іншого боку, онлайн-ресурси та цифрові технології є необхідними для 

практичного застосування вивченого матеріалу та розуміння мови на слух, 

особливо в умовах проведення дистанційного навчання. 
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We live in tough times – pandemic of covid-19, armed conflicts all over the 

world, the Russian-Ukrainian war which started in 2014 and the war launched by 

Russia in February 2022. Hard times and wars affect so many of us and change every 

aspect of our life from the most significant – place of living, work, housing, normal 
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daily activities, education, health care, transport, to less significant – the availability 

of basic products, prices, access to the internet, etc. Tough times create new 

challenges and they, in turn, create opportunities for new thinking, for looking at 

things from a different angle. Russia-Ukraine war of 2022 can be considered as a 

crisis which no doubt will be later considered the world’s worst humanitarian crises. 

We can assume that if the crisis can generate new learning, then the size of the crisis 

can be associated with the amount of new learning and our intelligence, inventiveness 

and talent can be magnified many-fold. Hard times and a crisis can also be the 

catalyst for new ideas, habits, behaviors, and values. Challenging times can force us 

out of our typical routines and trigger creativity in the new normal. A new normal is a 

state to which an economy, society, etc. settles following a crisis, and which differs 

from the situation that prevailed prior to the start of the crisis. The term new normal 

has been employed in relation to World War I, September 11 attacks, the aftermath of 

the 2008–2012 global recession, the COVID-19 pandemic and other events, wars 

including. https://en.wikipedia.org/wiki/New_normal – cite_note-weforum.org-1 In 

business, the new normal is how people usher in a new way of working, taking 

lessons from the past months and deciding what to keep and what to throw out. In 

education, the new normal might mean how we rethink our approaches to teaching, 

how we choose or design content and teaching materials, how we assess, etc. Taking 

into consideration that everything we do with our life, every course of action we take 

and every decision we make, is based on values, further development of students’ 

values, virtues and character development can, to our mind, be considered a new 

normal. 

Many scholars have studied the problem of formation and development of the 

students’ values [1, 2, 3, 4, and 5]. In the context of the value clarification approach, 

Sidney Simon, Leland Howe, and Howard Kirschenbaum have presented the most 

comprehensive analysis of this approach in their book “Values Clarification”. Alice 

Omaggio Hadley reviews the values clarification approach in her insightful work on 

foreign language teaching “Teaching Language in Context?” [1] Patricia Richard-
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Amato likewise considers values clarification in “Making It Happen: From 

Interactive to Participatory Language Teaching” [2].  

The real point or purpose of the paper is to emphasize that the new normal in 

education, as we see it, means rethinking approaches to teaching, designing relevant 

content and teaching materials and incorporating the values-classification approach 

into our content area lessons to help support students character development. Another 

purpose is to explore approaches and strategies which can further develop values, 

virtues and character in university students. 

Instructors, who attempt to develop values, normally use different approaches. 

One of these approaches is a moralizing mode of value transmission, or a direct 

inculcation of the values upon others. This mode can easily become a type of 

indoctrination and it gives students little opportunity to weight different values.  

There is also a laissez-faire mode of value transmission. Teachers are supposed 

not to guide students on the presumption that no one set of values is right for 

everyone and students should be left to themselves to forge their own set of values. 

Another approach teaches values through examining personal actions of self and 

others. The basis of such approach is that students develop values by thinking about a 

series of difficult choices to be made between two courses of action in which there 

are no right and good actions to take. At the heart of another approach is probing the 

reasons for students’ feelings and decisions. The most appropriate and applicable 

approach is the values-clarification approach. It is based on the method formulated by 

Louis Raths, who in turn built it upon the thinking of John Dewey [5]. In this 

approach, university instructors and school teachers are concerned with the process of 

valuing and focus on how their students come to hold certain beliefs and establish 

certain behavior patterns.  

Values clarification strategies are communicative activities in cooperative 

learning. There is no right way to use the strategies. Teachers can change, adapt 

them, use them in the way that is most appropriate for students, think of their own 

examples and design their own strategies. It is very important that a teacher in the 

new normal establishes rapport with the students and encourages in the classroom an 
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atmosphere of openness, honesty and respect.  

Examples of the following strategies are given in the article: personal coat of 

arms, strength of values, moral dilemma, life Inventory and taking a stand.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІДІОМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Актуальність та популярність вивчення англійської мови невпинно 

зростає, тому пошук сучасних методик для її викладання є важливим 
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завданням. Один із аспектів вивчення практично будь-якої іноземної мови – це 

фразеологія. Вміння розуміти та застосовувати фразеологічні одиниці свідчить 

про високий рівень володіння мовою. Добре відомо, що використання 

англійських ідіом робить мову більш виразною, яскравою, емоційно 

забарвленою. У фразеологізмах кожна нація та народ відбиває своє бачення 

світу, власний побут, традиції, культуру та ментальність. У більшості випадків 

це робить неможливим дослівний переклад усталених виразів, адже загальне 

значення фразеологічного звороту не відповідає прямому перекладу окремих 

елементів висловлювання. 

Одними з основних умов утворення і функціонування фразеологізмів є 

стійкість значення і структури. Без цих ознак фразеологізми не можуть стати 

знаками мовної системи [3]. Проаналізувавши останні теоретичні дослідження, 

можна зробити висновок про необхідність постійного оновлення методичних 

прийомів в аспекті вивчення сучасних мовних фразеологічних одиниць. 

Фразеологічна одиниця або ідіома – це образний стійкий зворот мови, 

який виражає єдине поняття, ніж те, що випливає зі значень його окремих 

складових елементів. Тобто загальний зміст ідіоми не є сумою значень його 

складових компонентів. 

Лінгвіст, професор філологічних наук О. С. Ахманова визначає 

фразеологізми як «сполучення слів, в яких семантична цілісність домінує над 

окремими структурними елементами, в результаті чого таке словосполучення 

розглядають як еквівалент окремого слова у складі речення» [1, с. 504]. 

Перекласти ідіоматичний вислів дослівно неможливо, адже зміст фрази 

може бути втрачений. Це створює певні складнощі при вивчення ідіоми. Важко 

зрозуміти чи здогадатись значення фрази, не знаючи її зміст. Тому для 

правильного розуміння змісту вчені виділяють такі способи перекладу: 

переклад абсолютним фразеологічним аналогом рідної мови (який збігається за 

змістом та образною основою), відносним еквівалентом (за значенням 

відповідає англійському, але за образною основою відрізняється від нього 
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повністю або частково), описовий переклад, комбінований. [4, с. 368–370]. 

Намагаючись класифікувати ідіоми, академік В. Виноградов розглядає їх 

з точки зору семантичної єдності складових елементів. Фразеологізми, як стійкі 

словосполучення, які використовуються в переносному значенні, поділяються 

на три групи: 1) фразеологічні зрощення; 2) фразеологічні єдності; 

3) фразеологічні сполучення [2, с. 143]. 

В сучасній англійській мові можна навести такі приклади даних типів 

фразеологічних одиниць: 

1) фразеологічні зрощення – це словосполучення, до складу яких входять 

слова, що перестали використовуватись в сучасній англійській мові або ж 

значення окремих слів не має нічого спільного зі значенням загального 

висловлювання. У сьогоденні фразеологічні зрощення використовуються 

винятково за рахунок свого історичного значення. Наприклад, вираз «go Dutch» 

має значення «платити кожному за себе». Перекладаючи дослівно, ми 

отримаємо «йти, робити по-голландські». Тому з калькування неможливо 

зрозуміти значення, адже воно пояснюється історією виникнення ідіоми. 

Прикладами фразеологічних зрощень в англійській мові також є ідіоми a «white 

elephant» – «непотрібна річ, подарунок, якого важко позбутися» та «to rain cats 

and dogs» – «дощ ллє, як із відра» [5]. 

2) фразеологічні єдності, тобто стійкі сполучення слів, окремі складові 

елементи яких зберігають своє значення одночасно з наявністю загального 

переносного значення. Наприклад: to throw the house out of the windows – 

«перевернути все догори дном»; to throw dust into smb.’s eyes – «заговорювати 

зуби»; to throw mud at smb. – поливати брудом; to make ends meet – «зводити 

кінці з кінцями (відчувати матеріальні складнощі)»; to cut corners – 

«заощаджувати». 

3) фразеологічні сполучення (поєднання) – стійкі словосполучення, які 

складаються з слів, що мають вільне, фразеологічно пов’язане значення 

[4, с. 143]. Наприклад: a piece of cake – «легке завдання»; an eager beaver – 
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«працьовита людина»; sky-high prices – «дуже високі ціни»; a bosom friend – 

«найкращий друг»; “the Indian summer” – «бабине літо». 

Для кращого запам’ятовування англійських ідіом варто зосереджувати 

увагу не на формально – структурному аспекті мовного висловлювання, а 

повторювати фразеологізми під час виконання лексичних та граматичних 

вправ. Це дає змогу використовувати ідіоми в контексті для передання власних 

думок, що є одним із найкращих способів зрозуміти суть та колорит англійської 

мови. 

Потрібно не забувати і про той факт, ідіоми також можуть бути 

багатозначними, або одне і теж словосполучення може одночасно бути і 

стійким, і вільним. До прикладу, the girl next door означає 1) «дівчина, яка живе 

поряд, сусідка» (вільне словосполучення); 2) «дівчина, яких багато» (ідіома). 

Отже, при вивченні фразеологізму потрібно передусім зрозуміти його зміст і 

відобразити його образність, знайшовши аналогічний вираз в українській мові і 

врахувавши при цьому стилістичну функцію фразеологізму. У випадку, коли 

неможливо знайти український відповідник до англійського фразеологізму, 

його зміст пояснюють за допомогою описового перекладу. Крім цього, варто 

враховувати розбіжності між граматичною будовою обох мов та відрізняти 

фразеологічні вирази від подібних чи однакових їм звичайних словосполучень. 
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LEARNING ENGLISH WITH NATIVE AND NON-NATIVE SPEAKERS  

There have been disputes over the issue if the natives peaker or non-natives 

peaker is better. Nevertheless all advantages and disadvantages should be taken into 

account to choose the right teacher.  

Experts from Cis International School say that native speaker isn’t the same 

with English teacher. Native hasn’t any teaching method as opposed to any lecturer 

from abroad. He can give you a sound of real English speech. Experts confirm that 

one of many advantages of native speaker is that he can understand all of 

collocations, idioms, phonetic and grammar constructions [1]. Teachers from CIS 

approves that native can speak many languages but he thinks and dreams in his 

mother language. He is also the source of many vocabulary, collocations and idioms, 

which you can learn by heart [1]. 

Teachers from online-school «Lingoo» affirm that language is a verbal 

expression of culture [2]. This means if you learn English with British, you will 

understand British culture better. Native can speak his language fluently and 

correctly. For example, if you start learn new language with non-native speaker, 
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without native, after a while you will need a phonetician. On its part native speaker 

can teach you correct spelling. You will also hear real speech. This means that your 

pronunciation will be the same. More and more students say that learning with a 

person from the motherland of language is more effectively, successfully and 

enjoyable. 

David Bish, who is an educator from EF academy in England, says that this 

thing is a misconception [3]. Non-native speaker learned English once too. He has an 

experience in the learning language. He can tell you the most effective way to acquire 

any theme in grammar or other parts. Non-native teachers are better prepared for 

teaching instead of native. Native teacher has spoken in English during all of his 

lifetime. This means that he hadn’t any difficulties in learning. Generally, a person 

starts speak in the age of 2–3 years. Some of people doesn’t remember of these 

difficulties. 

Lecturers from «Teach me please» school says that native speakers have their 

own pros and cons [4]. They approve that native speaker can excellently understand 

any English speech. This is one of the best advantages of native. But let’s pay 

attention to the one remarkable fact. We can speak a lot of languages, from Hindi to 

Chinese, from Afrikaans to Swedish, but we always think in our native language, the 

language of our mother. So, this means that native English speaker thinks, writes, 

dreams, speaks, argues, laughs, jokes and many more in his language.  

But we haven’t considered all of the advantages yet. Experts from «Teach me 

please»describe many values of them. They affirm that native speaks a modern 

language, so you can learn language which is actually spoken of his homeland [5]. He 

also doesn’t know your language. It is an advantage and disadvantage at the same 

time. Experts explain that if a native speaking teacher does not speak your language, 

this can be both an advantage and a difficulty [5]. Native teacher also can use the 

dialectal speech. So it will let you understand not only classical English. You might 

realize accent from Liverpool or from Scotland. 

A connection with native speaker makes you more familiar with culture which 
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teacher represents for you. Researchers from «Teach me please» tells that a foreign 

teacher is a representative of a culture different from that in which the students 

live [5].  

What are dark sides of native speakers? Teachers could have a difficulty in 

explaining grammar, for your partyou also can have difficulties in realizing grammar 

material. Between teacher and students can arise a misunderstanding. Native speaker 

doesn’t often explain something by using simple words, he can speak fast or say 

mispronounced word. So, if you are new«player», you shouldn’t start to learn 

language with native. 

It is worth being mentioned that any person needs to know some basics of 

language before learning it with natives peaker. If you don’t know any word, you will 

never understand a teacher. 

Let’s move onto the issue about non-native speakers. We remembered them 

earlier. Non-native speakers have a cool advantage ove rnative, it’s experience in 

learning language. Non-native speakers went through the way which you have begun 

to go. They have many experiences and advises for students. 

Experts from «Td Madrid School» say that non-native speakers better und 

erstand learning process like a student [5]. As well as we know native speakers 

haven’t their own method to teach English. But non-native speakers were taught and 

studied by some method. So, it’s let them to use some method to teach others, 

improve method by which they were taught or develop their own. This means that 

non-native has worse pronunciation than native and isn’t the part of culture which 

native represents but he can teach more effectively than anybody. 

Once upon a time a group of researches in Hong Kong decided to establish an 

experiment. Students from one class will be separated in groups. First group will be 

taught with non-native teacher and second will study with native English teacher. 

Some advantages of one group were like difficulties for other one. Non-native has 

worse pronunciation, but they had many experiences. Native speakers had better 

spelling but they don’t acquire teacher professional skills. Native teachers tried to use 
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teacher methods, but students felt anxiety at that moment. Non-native teachers 

succeeded by using their experience in learning English. The researching in Hong 

Kong has shown that non-native speakers often is better that natives [6]. 

So now we can see precise picture. Non-native speakers have more instruments 

and ways to teach others. Non-native speakers can talk with students as equals. They 

know all about the way through the which beginners have to go. 

Researchers from the International TEFL Academy say that there isn’t unreal 

in our world. Non-native speakers can teach English abroad and online. While some 

countries require citizenship from a native English-speaking nation, there are still 

dozens of nations where schools will hire non-native speakers. Scientists affirm that 

the key is to be fluent and to get an accredited TEFL certification [7]. It is a nice 

opportunity to learn language with teacher from at home. By the way, you can also 

learn English with native speaker by using social media or media resources. 

We can consider a language as a face of culture. Native speaker is a part of 

culture of the homeland where he lives. You can take not only a vocabulary. You can 

also get and feel a culture of native speaker. He certainly will tell you about their 

holidays, traditions and customs. 

Non-native speaker can you understand better. They went through the hard way 

like you will. This means that non-native speakers can explain grammar material for 

you better than native speaker. 

As a conclusion, it is worth being mentioned that you will learn English or 

other language you should thing your choice over. You must choose or you will learn 

English with native, or with non-native or even by yourself. 
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ЦІННОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ СВІДОМОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

XXI століття – це період творчих можливостей, яке висуває високі вимоги 

до креативного розвитку особистості. У суспільстві зростає соціальний статус 

філологічних професій, стають більш популярними мовні послуги, зростає 

популярність таких спеціальностей, як перекладач, викладач іноземної мови, 

філолог, лінгвіст тощо. Це мотивує молоду людину на етапі професійного 

самовизначення активніше вибирати філологічні професії. Одночасно 

актуалізується проблематика, пов’язана з дослідженням ціннісних орієнтацій як 

феномена філологічної діяльності, що виступає стрижнем розвитку його 

творчого потенціалу, зумовлює специфіку особистісного світогляду і є 

фільтром, завдяки якому сприймається, оцінюється й осмислюється дійсність. 

В умовах полікультурної глобалізації характерне поширення 

інформаційного простору, в якому відбувається взаємопроникнення культур, 
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формування цінностей як елементів структури свідомості майбутніх учителів 

іноземних мов. Оскільки саме вчителя іноземних мов є трансляторами 

полікультурних цінностей майбутньому поколінню. В основу глобалізації 

покладено ідею, суть якої полягає у тому, що визначення та розв’язання 

багатьох проблем можливе тільки через глобальні процеси, а не на рівні 

окремої країни. 

В структурі свідомості людини є два взаємозв’язані моменти: з одного 

боку форми психічного відображення – емоції, відчуття, сприйняття, мислення, 

воля та пам’ять, за допомогою яких здійснюється процес пізнання предметів та 

явищ світу, що нас оточує, з іншого боку – відношення до них, засновані на 

засвоєнні людиною принципів розуміння явищ на його чуттєвому, емоційному 

відношенні до них. До предмету нашого аналізу відноситься використання 

багатозначного поняття «цінність» [5, с. 33]. 

Суспільство, держава, нація виробляють свою систему цінностей, що 

фіксуються у матеріальній і духовній культурі народу. Світ цінностей – це 

перш за все світ культури, це сфера духовної діяльності людини, її моральна 

свідомість, її уподобання. На перший план виступає не те, що безумовно 

необхідно, без чого не можливо існувати (це завдання вирішується на рівні 

потреб), не те, що вигідно з точки зору матеріального буття (це рівень інтересів 

та потреб), а те, що відповідає уяві про призначення людини і її гідності, ті 

моменти мотивації поведінки, в яких проявляється самоствердження і свобода 

особистості [4, с. 20]. 

Цінність – це, з одного боку, властивість того чи іншого суспільного 

предмета, явища, які задовольняють потреби, інтереси, бажання людини, це 

соціально-значущі уявлення про те, що таке добро, справедливість, патріотизм, 

любов, дружба. З іншого боку, цінності – це відношення суб’єкта до предметів 

та явищ реальності, яке виражається ціннісними орієнтаціями, соціальними 

установками, якостями особистості [1, с. 42].  

Цінності формуються в результаті усвідомлення соціальним суб’єктом 
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своїх потреб у співвідношенні їх з предметами навколишнього світу. Систему 

цінностей соціального суб’єкта можуть складати життєві уявлення про добро і 

зло, щастя, мету та сутність життя та універсальні уявлення: 

– вітальні (життя, здоров’я, добробут, сім’я, родичі, освіта, 

правопорядок); 

– суспільного визначення (працелюбство, соціальний статус та ін.); 

– міжособистісного визначення (чесність, альтруїзм, доброзичливість); 

– демократичні (свобода слова, совісті, національний суверенітет); 

– партикулярні (належність до малої Батьківщини, сім’ї); 

– трансцендентні (віра в Бога, прагнення до абсолюту) цінності [2, с. 6]. 

Базові цінності – прагнення до істини, творчості, краси, орієнтація на 

добро, співучасть, честь і гідність – конкретизуються і виступають головними 

чинниками вибору цілей і умов загальнозначущої діяльності. Вони складають 

основу загальнолюдських цінностей. 

Отож, і класифікуються вони по-різному, залежно від того, які види 

потреб вони задовольнятимуть, яку роль виконуватимуть, у якій сфері 

застосовуватимуться, зокрема: за об’єктом засвоєння – матеріальні, 

матеріально-духовні; за метою засвоєння – егоїстичні, альтруїстичні; за 

способом вияву – ситуативні, стійки; за роллю у діяльності людини – 

термінальні, інструментальні; за змістом діяльності – пізнавальні, предметно-

перетворювальні; за належністю – особистісні (індивідуальні), групові, 

колективні, суспільні, загальнонародні, загальнолюдські [3, с. 30]. 

Таким чином, розмаїття підходів до розуміння сутності цінностей 

зумовлює існування численних визначень самого поняття цінності. Цінність – 

це об’єкт, явище матеріальної або духовної культури людства, яке набуло для 

особистості стійкого смислу, оскільки воно слугує або могло б слугувати 

засобом задоволення її потреб, досягнення її основних цілей. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ САМОУПРАВЛІННЯ  

ВИКЛАДАЧА У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

Стійке зростання уваги до якості та конкурентоспроможності вищої 

освітипередбачає нові підходи та методи викладання та навчання. Саме освіта 

як система формування інтелектуального потенціалу націй і одна з головних 

сфер виробництва інновацій створює базові умови для стрімкого зростання 

ринків на основі швидкого оновлення технологій і продуктів. 

Сучасний викладач має бути не лише носієм і передавачем наукової 

інформації, а організатором пізнавальної діяльності студентів, їхньої 

самостійної роботи і наукової творчості. Для ефективної педагогічної і наукової 

роботи викладачав нинішніх умовах вагомою складовою є його 

самоуправління, адже лише при усвідомленні своєї місії і концентрації своєї 

діяльності в правильному і цілеспрямованому векторі можна досягти бажаного 

результату своєї роботи. 

Самоуправління – це процес самодіяльності особистості, якому 

характерні раціональне, цілеспрямоване оволодіння навичками саморегуляції, 

самоорганізації, саморозвитку, самовдосконалення у професійній діяльності та 

власному житті [1, с. 35]. 

Ефективність самоуправління залежить від високого рівня розвитку 

загальних здібностей особистості, комплексу взаємодоповнюючих якостей та 

рис. Відомо, що «управлінські здібності – це якості особистості, дані від 

природи. Вони не зводяться тільки до знань і навичок, передбачають наявність 
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вроджених здібностей бути лідером, володіти вміннями впливати на поведінку 

інших людей, тобто управлінські здібності передбачають наявність у 

менеджера організаторських здібностей і певних особистих якостей». 

До організаторських здібностей, згідно з дослідженнями науковців, 

належать: 

– адаптаційна мобільність, тобто схильність до творчих форм діяльності, 

поглибленню знань, ініціативність, нетерпимість до консерватизму, здатність 

до обґрунтованого ризику, прагнення до нововведень, самовладання, 

підприємливість і т.д.; 

– контактність, тобто товариськість, здатність розташовувати до себе 

людей, вміння вислуховувати, розуміти і переконувати людей, а також 

здатність поглянути на конфліктну ситуацію очима співрозмовника; 

– стресостійкість, тобто інтелектуальна і емоційна захищеність у 

проблемних ситуаціях, тверезість мислення при прийнятті рішень; 

– домінантність, тобто владність, честолюбство, прагнення до особистої 

незалежності, лідерства, самоповага, вольовий характер. 

До особистих якостей майбутнього фахівця, що здійснює самоуправління 

(самоменеджмент), слід віднести комунікабельність, доброзичливість, 

врівноваженість. Особливе значення має комунікабельність, тобто здатність до 

спілкування, налагодження контактів.  

Професор Б. Міллер серед інших акцентує увагу на таких якостях, як 

«професійна чесність, здатність до ризику, обов’язковість, передбачливість і 

постійна одержимість справою, вміння слухати співрозмовника, вміння 

правильно писати, вести ділову переписку, вміння вести себе з 

людьми…» [2, с. 16]. 

Для успішної реалізації самоуправління необхідним є поняття 

«стимулювання» (від лат. «stimulo» – збуджую, заохочую), що означає 

спонукати до дії, давати поштовх, заохочувати. Стимулювання – це засіб, за 

допомогою якого здійснюється мотивація, але принципово відрізняється від 
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мотивації. Суть цієї відмінності полягає в тому, що під час стимулюючого 

процесу використовуються різноманітні засоби й методи, які впливають на 

поведінку і ставлення фахівця до своєї діяльності, активізуючи до дії позитивні 

його функціональні та якісні властивості. 

До найбільш помітних недоліків у самоуправлінні викладача можна 

віднести слабку самоорганізацію, невміння розпоряджатися своїм часом, 

відсутність рефлексії, відсутність ініціативи та творчості. Слід зауважити, що в 

сучасних умовах карантину та воєнного стану надзвичайно складно вибудувати 

правильний алгоритм дій. Усі перелічені недоліки та труднощі перешкоджають 

ефективній педагогічній роботі. Тому особливу увагу слід звернути на: 

психологічну стресостійкість до непередбачуваних подій, визначення 

перспектив, постановка чітких, конкретних цілей, виявлення реальних шляхів і 

способів їх реалізації, здатність до концентрації особистісних ресурсів на тому, 

що має бути досягнуто, планування та розподіл робочого часу, раціональне 

використання інформації та комунікації, готовності до участі в інноваційній 

діяльності освітніх закладів усіх типів та видів, ведення науково-

дослідницького пошуку, володіння навичками особистісно-педагогічної 

саморегуляції і т.д. 

Отже, мистецтво самоуправління стає важливою віхою у сучасній системі 

освіти. Кожен викладач повинен правильно виставляти свої професійні 

пріоритети задля досягнення найкращих результатів педагогічної професійної 

діяльності. 
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ДО ПИТАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ЦИФРОВОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА 

Цифрова компетентність (ЦК) є однією з ключових, а в сучасних умовах і 

стратегічно важливою для провадження повноцінної повсякденної і 

професійної діяльності. За визначенням Європейської комісії цифрова 

компетентність передбачає впевнене, критичне та відповідальне використання 

та взаємодію з цифровими технологіями для навчання, роботи та участі в житті 

суспільства [2, с. 9]. Саме її вважають трансверсальною компетентністю, яка 

сприяє формуванню низки інших ключових компетентностей і навичок, як от 

спілкування, компетентності в науці і технологіях, тощо. Водночас, ЦК стає 

ключовою в процесі створення та удосконалення національних стратегій 

розвитку чи освітніх реформ саме завдяки своїй здатності швидко реагувати в 

умовах мінливих цифровогоі технологічного середовищ.  

Ще з 2003 року міжнародні та європейські інституції працюють над 

визначенням структури ЦК, рівнів володіння, відповідних дескрипторів цих 

рівнів, тощо. Одним із вагомих доробків у цій царині стала концептуальна 

модель ЦК або рамка кваліфікацій, розроблена Європейською 

комісією ЄС [2; 3], яка охоплює такі компетентнісні сфери: (a) базові цифрові 

навички, (б) інформаційна грамотність та вміння працювати з даними, 

(в) комунікація та взаємодія, (г) створення цифрового контенту 

(програмування), (д) цифрова безпека, (е) питання, пов’язані з інтелектуальною 

власністю, і (є) розв’язання проблем і критичне мислення. У цьому контексті, 

базові цифрові навички мають на меті використання цифрових пристроїв та 

базового програмного забезпечення. Інформаційна грамотність та вміння 
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працювати з даними передбачають навички користувача формулювати 

інформаційні потреби та здійснювати ефективний пошук необхідних даних та 

інформації з подальшою оцінкою та управлінням цифровим контентом, а також 

створювати стратегії особистого пошуку. Сфера комунікації та взаємодії 

охоплює різні рівні спілкування та обміну за допомогою відповідних цифрових 

технологій, реалізацію громадянської позиції та співпрацю з метою спільного 

створення цифрових ресурсів та знань. Як і будь-яка взаємодія, комунікація в 

цифровому середовищі вимагає дотримання певних поведінкових норм, 

необхідності адаптувати комунікативні стратегії до конкретної аудиторії 

відповідно до культурних та вікових особливостей – так званий мережевий 

етикет (англ. netiquette). Створення цифрового контенту передбачає 

розроблення та редагування цифрового змісту в різних форматах, що робить 

його оригінальним та актуальним без порушення авторських прав та ліцензій. 

Необхідним елементом є безпекові норми, необхідні для ідентифікації всіх 

можливих ризиків та загроз в цифровому середовищі, а також можливість 

захистити особисті дані й конфіденційність. Останньою є компетентнісна 

сфера, яка визначає можливістьвиявлення та розв’язаннятехнічних проблем, 

вміння керувати необхідними пристроями та усувати проблеми, що виникають, 

а також творчо та інноваційно використовувати цифрові технології [3]. 

Концепція ЦК у різних її аспектах набула надважливого значення у сфері 

вищої освіти, сприяючи ефективному використанню технологій, що генерують 

знання, а також передових засобів комунікації. Характер викладацької роботи 

та система компетентностей викладача університету зазнали серйозного впливу 

цифрової експансії, а ЦК стала обов’язковою умовою здійснення педагогічної 

професійної діяльності. Об’єднаний дослідницький центр Європейської комісії 

розробив систему цифрових компетентностей для освітян [3], категоризовані в 

п’ять сфер, які реалізуються або посилюються за допомогою ЦК, і п’ять рівнів 

володіння від А1 до С1 (за аналогією глобальної шкали рівнів володіння 

мовою): 
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1. професійна залученість: використання цифрових технологій для всіх 

видів професійної взаємодії, спілкування та співпраці, підвищення кваліфікації 

та постійних інновацій у впровадженні педагогічних практик. Ця категорія 

також включає рефлексію, критичну оцінку та розвиток персональних 

цифрових педагогічних практик; 

2. цифрові ресурси: вибір, створення, модифікація та адаптація відповідно 

до цілей навчання, управління, захист цифрового змісту та спільне 

використання цифрових ресурсів для викладання і навчання; 

3. викладання і навчання: ефективне використання цифрових технологій 

для викладання, керівництва, спільного та саморегульованого навчання під час 

їх проектування, планування та впровадження на різних етапах навчального 

процесу з особливим акцентом на студентоцентровану педагогічну практику; 

4. оцінювання: розроблення підходів та стратегій оцінювання на основі 

використання цифрових технологій з подальшим аналізом та своєчасним 

наданням зворотного зв’язку. Це ключова область для здійснення моніторингу 

прогресу і прийняття рішень щодо подальшого планування; 

5. розширення прав і можливостей учнів: підкреслює потенціал цифрових 

технологій для підвищення доступності, диференціації і персоналізації 

навчання, а також активного залучення студента до навчального процесу. 

Таке структурування може стати інструментом для викладача у питаннях 

формування ЦК, а також планування освітніх ініціатив, спрямованих на 

підвищення рівня її сформованості і практичного використання усього її 

потенціалу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ  

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання навчальних досягнень – це стратегії, які призначені для 

підтвердження знань студентів, демонстрації їхніх результатів у навчальному 

процесі або ж особистих цілей, для прийняття рішень щодо майбутніх програм 

чи місць навчання студентів або ж перспектив щодо майбутньої роботи. 

Оцінювання призначене не лише для надання результатів навчання цим 

студентам, а й для їхніх батьків, інших викладачів навчального закладу та іноді 

для можливих майбутніх роботодавців. Це оцінка, яка стає загальнодоступною 

для появи тверджень про успішність студентів, що часто сприяє прийняттю 

ключових рішень, які можуть вплинути на майбутнє студента. Оскільки 

наслідки оцінювання навчання іноді бувають далекосяжними, дуже важливим є 

те, щоб оцінки були достовірними та обґрунтованими [1]. 

Відповідальність за точну та справедливу звітність про навчальні 

досягнення студентів несе викладач. Ефективність оцінювання вимагає 

забезпечення наступних компонентів: 

 чіткі описи передбачуваного навчання (освітні або навчальні 

програми); 

 описи процесу оцінювання та його складових; 
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 процеси, які дають студентам можливість продемонструвати свої 

вміння та навички; 

 обґрунтування для конкретної оцінки в певний момент навчального 

процесу; 

 низка альтернативних механізмів для оцінки отриманих результатів 

навчання; 

 публічні та обґрунтовані орієнтири для ухвалення суджень; 

 стратегії регресу у разі розбіжностей щодо прийнятих рішень. 

Оцінювання навчальної діяльності студентів має бути ретельно 

побудованим тавключати в себе збір й інтерпретацію інформації про їхні 

досягнення у важливих навчальних галузях у такий спосіб, щоб показати 

складність навчання. Справжнє навчання – це набагато більше, ніж просто 

пригадування фактів, розпізнавання алгоритмів чи правильне вживання 

артиклів. Оцінка навчальних завдань має дати змогу показати складність 

їхнього розуміння. Студенти повинні вміти застосовувати ключові поняття, 

знання, навички та ставлення таким чином, щоб це було автентичним й 

відповідним поточному мисленню у сфері знань. 

У процесі оцінювання навчання вибрані методи повинні відповідати 

передбачуваним результатам навчальної програми та безперервному навчанню, 

необхідному для їх досягнення. Методи повинні надавати змогу усім студентам 

показувати своє розуміння та отримувати достатню інформацію для підтримки 

достовірних й обґрунтованих тверджень про якість їхнього навчання, щоб інші 

могли використовувати результати належним чином. Методами оцінювання 

можуть бути не лише тести та іспити, а й різноманітні письмові, усні та наочні 

види демонстрації навчання – портфоліо, виступи, промови, презентації, 

моделювання, виставки, мультимедійні проєкти тощо.Викладач повинен також 

мати детальні записи усіх компонентів та критерій оцінювання для чіткого 

відображення досягнень студентів та обґрунтувань результатів. 

Визначають шість типів оцінювання навчання [3]: 
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1. Діагностичне оцінювання: здійснюється оцінювання сильних та 

слабких сторін, знань та навичок, отриманих у результаті попереднього 

навчання. Це – попередня оцінка, або ж базовий план подальших дій для 

викладача. 

2. Формуюче оцінювання: оцінюється результативність студента під час 

навчання і відбувається регулярно протягом усього навчального процесу. Це – 

перевірка засвоєного матеріалу. 

3. Підсумкове оцінювання: оцінюються досягнення студента наприкінці 

навчання. Це – підсумок для студента і перевірка для викладача у правильності 

організації навчального процесу та подачі матеріалу. 

4. Оцінювання за нормами: відбувається порівняння успішності однієї 

групи з іншою за нормативними стандартами. Це – визначення кращих з 

кращих. 

5. Оцінювання за критеріями: оцінювання навчальних досягнень 

студентів згідно з критеріями, зазначених у навчальних програмах дисциплін. 

Це – форма для оцінювання знань усіх студентів. 

6. Проміжне оцінювання: оцінюється успішність студентів через 

періодичні проміжки часу для передбачення підсумкової оцінки. Це – показник 

майбутніх навчальних досягнень для їх покращення. 

Оцінювання навчальних досягнень, в основному, є підсумковим і 

відображає коло основних знань, умінь та навичок, що підлягають засвоєнню з 

кожного окремо взятого навчального предмету. Надійність оцінювання 

залежить від того, наскільки оцінка точна, послідовна, справедлива і вільна від 

упередження та спотворення [2]. Для цього береться до уваги наступне: 

 інформація про успіхи у навчанні кожного студента; 

 можливість усіх студентів мати рівні шанси показати свої знання та 

вміння; 

 висновки інших викладачів стосовно конкретного студента; 

 залежність прийнятого рішення від часу та обставин. 
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Оскільки оцінювання результатів навчання відбувається в кінці 

навчального циклу, зворотний зв’язок зі студентами має менш значущий вплив 

на їх навчання, ніж оцінка у процесі навчання. Проте, студенти сприймають 

свої оцінки та коментарі викладачів як індикатори їхнього рівня успіху, 

особливо коли це стосується їхнього майбутнього. 
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ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ  

(АНАЛІЗ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ) 

З власного досвіду можу стверджувати, що дотримання академічної 

доброчесності позитивно впливає на навчання в університеті, що у свою чергу 

матиме позитивні наслідки у подальшому житті та у майбутній професійній 

діяльності.  

Згідно «Фундаментальних цінностей академічної доброчесності», 

розроблених Міжнародним центром академічної доброчесності при 

Ратлендському інституті етики (Університет Клемсон в Південній Кароліні), 

академічна доброчесність трактується як відданість академічної спільноти, 

навіть перед лицем труднощів, шести фундаментальним цінностям: чесності, 

довірі, справедливості, повазі, відповідальності й мужності [2; 3]. Тому вважаю, 

що при дотриманні цих цінностей людина може стати професіоналом своєї 

справи або ж це може покращити навчання в університеті.  

По-перше, проаналізуємо таку цінність як справедливість. Як зазначено у 

«Фундаментальних цінностях академічної доброчесності», саме академічні 

спільноти встановлюють чіткі й прозорі очікування, стандарти для підтримання 

справедливості у стосунках між здобувачами вищої освіти, викладачами та 

адміністративним персоналом. Наведу приклад з життя мого однокласника 

Сергія Х. У школі він досить часто сперечався з учителем математики. Ці 
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суперечки були не під час уроків, а у вільний від них час, адже вони були 

сусідами. Мій однокласник знав математику на високому рівні. І, знаючи про 

непрості стосунки нашого однокласника з вчителем, ми всі дивувались, як він 

ще отримує хороші оцінки. Адже у аналогічних ситуаціях, тільки на уроках з 

інших предметів, однокласникам занижували оцінки за те, що вони просто не 

подобались вчителю. На мою думку, вчитель математики вирішив не 

переносити особисту неприязнь на навчальний процес.У цьому випадку він 

проявив справедливість. Це, у свою чергу, допомогло Сергію мати високий бал 

в атестаті та поступити на бюджетну форму навчання в університет. Отже, 

справедливість допомагає у подальшому навчанні.  

По-друге, розберемо на прикладі відповідальність. Як зазначається у 

«Фундаментальних цінностях академічної доброчесності»,академічні спільноти 

доброчесності покладаються на принципи особистої відповідальності, що 

підсилюється готовністю окремих осіб і груп подавати приклад відповідальної 

поведінки; підтримують взаємно узгоджені стандарти, а також вживають 

належних заходів у випадку їхнього недотримання. Приклад можу навести з 

власного життя. У межах курсу «Академічне письмо та риторика» ми тренували 

написання академічного есе за відповідними вимогами та стандартами його 

написання. Тобто це означає, що я беру на себе відповідальність під час 

написання академічного есе не списувати та не фальсифікувати. Якщо я буду 

дотримуватися вимог до написання академічного есе, то отримую відповідний 

бал та в подальшому успішно пройду курс «Академічне письмо та риторика». 

Надважливо, що я отримаю певні знання і буду їх використовувати не лише під 

час навчання, а й також у майбутній професії.  

По-третє, проаналізуємо мужність. Для розбудови й підтримання 

академічних спільнот доброчесності потрібно більше, ніж просто вірити в 

фундаментальні цінності. Трансформація цінностей від розмов про них до 

відповідних дій, їхнє відстоювання в умовах тиску та труднощів потребує 

рішучості, цілеспрямованості та мужності. Наведу приклад з життя сучасних 
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університетів України. Нині всі заклади вищої освіти заохочують здобувачів 

вищої освіти, які інформують керівництво закладу про порушення академічної 

доброчесності. Це свого роду мужність. Буде багато суперечок, адже ніхто не 

хоче бути «спійманим на гарячому» та ще й людиною, з якою ти спілкуєшся на 

рівних,або ж маєш освітні відносини. Проте, на мою думку, саме такий прояв 

сміливості дозволить зменшити порушення академічної доброчесності, отож 

позитивно вплине на навчальний процес та на професійну діяльність студентів. 

Вони відразу пристосуються до всіх цінностей академічної доброчесності або ж 

припинять навчатися в цьому закладі.  

Межі тез не дозволяють проаналізувати більшість аргументівна користь 

дотримання академічної доброчесності. Але вже можна з впевненістю сказати, 

що дотримання академічної доброчесності позитивно впливає на навчання в 

університеті та на подальшу професійну діяльність. Усі, хто дотримуватиметься 

їх, буде самостійно виконувати завдання, покликатиметься на джерела 

інформації у разі використання чужих ідей, надаватиме достовірну інформацію 

та слідуватиме правилам авторського права. А це, безумовно, добре! Адже, 

якщо плагіату, самоплагіату, обману, списування, фальсифікації, фабрикації, 

хабарництва не буде, то в світ будуть надходити нові та свіжі ідеї, лише через 

те,що людина почне сама думати, критично мислити. А це, у свою чергу, може 

пришвидшити розвиток освітніх галузей.  
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САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ 

Сучасному суспільству необхідні фахівці, здатні оперативно приймати 

нестандартні рішення, діяти творчо, самостійно. Основним засобом 

формування цих рис є самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів. 

Вона є завершальним етапом розв’язання навчально-пізнавальних 

завдань, які розглядалися на лекціях, семінарах, практичних і лабораторних 

заняттях. Адже знання можна вважати надбанням студента тільки за умови, 

щовін приклав для їх здобуття свої розумові і практичні зусилля. 

Самостійна робота студентів сприяє формуванню самостійності, 

ініціативності, дисциплінованості, точності почуття відповідальності, 

необхідних майбутньому фахівцю у навчанні і професійній діяльності. 

Важливим завданням викладача вищого навчального закладу є правильне 

організування самостійної роботи, забезпечення умов успішного її перебігу, що 

передбачає не тільки базову, наукову, а й відповідну педагогічну його 

підготовку, вміння педагогічно доцільно активізувати пізнавальнісили 
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студентів у навчальному процесі. 

Щоб самостійна робота давала хороші результати, її необхідно планувати 

і організовувати у поєднанні з іншими формами навчання. Вирішальним у 

цьому є ретельний відбір викладачами і кафедрою змісту та обсягу навчального 

матеріалу для самостійного опрацювання студентами.  

Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах передбачено, що самостійна робота студентів має становити не менше 

1/3 і не більше 2/3 загального обсягу часу, відведеного на вивчення конкретної 

дисципліни. Така кількість годин дає змогу розвивати пізнавальну активність, 

формувати самостійність як рису особистості, здатність до творчого 

розв’язання сучасних виробничих завдань, уміння приймати рішення. 

Щоб не перевантажувати студентів самостійною роботою, не позбавляти 

їх можливості раціонально розподіляти час для роботи над усіма предметами, 

нормуванням самостійної роботи мають займатися насамперед кафедри й 

деканати, а також методичні комісії факультетів. 

Система керівництва індивідуальною самостійною роботою студентів 

охоплює: чітке її планування, детальне продумування її організування, 

безпосереднє або опосередковане керівництво з боку викладача, систематичний 

контроль за поетапними і кінцевим результатами самостійної роботи студентів, 

оперативне доведення до відома студентів оцінки результатів їх самостійної 

роботи і внесення відповідних корективів у її організування. 

Самостійну роботу студента слід вибудовувати з огляду на її мету і зав-

дання. У її структурі виокремлюють такі компоненти [3]: орієнтаційно-

мотиваційний, інструктивно-настановчий, процесуальний, корекційний, 

контрольно-оцінювальний. 

Організування самостійної роботи студентів передбачає: забезпечення 

студентів методичними рекомендаціями з вивчення усіх дисциплін у вигляді 

навчальних посібників; використання роздаткового матеріалу, у т. ч. текстів 

лекцій; створення відеопосібників і умов для роботи з ними; збільшення 
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випуску навчально-методичних посібників вищим навчальним закладом; 

збільшення читальних залів, дисплейних класів; впровадження індивідуальних 

консультацій студентів. 

Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів повинна 

ґрунтуватися на наукових засадах. 

Така робота пов’язана передусім з перебудовою набутої за час навчання в 

загальноосвітній школі системи самостійної роботи. 

Наукове організування самостійної роботи студента передбачає його 

вміння спостерігати явища та збирати факти, проникати в сутність явища, що 

вивчається, і пов’язувати в єдине ціле різні, на перший погляд, процеси; вміння 

узагальнювати, розширювати і поглиблювати знання; здатність поставити 

науковий експеримент і зробити на його основі правильні висновки; вміння 

мислитианалогіями, моделювати, передбачати, фантазувати тощо. 

Така форма самостійної роботи студентів покликана звільнити їх від 

сліпого наслідування, навчити працювати творчо, сформувати вимогливість до 

себе й до інших. 

Одним із основних аспектів наукового організування самостійної роботи 

є техніка пошуку інформації. Йдеться про чітке уявлення про загальну систему 

науково-технічної інформації і тих можливостей, які дає використання всіх 

джерел інформації; знання всіх можливих джерел інформації за фахом; уміння 

вибрати найраціональнішу схему пошуку відповідно до завдань і умов 

діяльності; навички використання бібліографічних і допоміжних матеріалів. 

Педагогічно доцільно організована самостійна робота студентів спонукає 

їх отримувати навчальну інформацію з різноманітних джерел (від підручника – 

до Internet), формує її них навички самостійного планування і організації 

власного навчального процесу, що забезпечує перехід до неперервної освіти 

(самоосвіти) після завершення навчання у вищому навчальному закладі, дає 

змогу максимально використати сильні якості особистості завдяки 

самостійному вибору часу та способів роботи, джерел інформації. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ НАВЧАННІ ЧИТАННЮ  

Одним із основних аспектів наукового організування самостійної роботи 

є техніка пошуку інформації. Йдеться про чітке уявлення про загальну систему 

науково-технічної інформації і тих можливостей, які дає використання всіх 

джерел інформації; знання всіх можливих джерел інформації за фахом; уміння 

вибрати найраціональнішу схему пошуку відповідно до завдань і умов 

діяльності; навички використання бібліографічних і допоміжних матеріалів. 

Джерела інформації поділяють на первинні і вторинні. До первинних 

належать книги, документи, періодичні видання, спеціальні видання, а також 

джерела, які не публікуються (дисертації, депоновані рукописи, архівні доку-
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менти). До вторинних відносять різноманітні інформаційні видання: довідкову 

літературу, каталоги, картотеки, бібліографічні видання. 

Цільову спрямованість читання студента визначає тема його творчого 

пошуку. Передусім він має знайти ту літературу, яка б сприяла удосконаленню 

процесу навчання і праці, поглибленню його знань. 

Ефективність процесу роботи з книгою залежить не тільки від швидкості, 

а й від способу читання. Найпоширенішими способами читання [5] є такі: 

1. Попереднє читання. Воно передбачає читання з опрацьовуванням з 

допомогою словників і довідників невідомих слів, іноземної лексики, наукових 

термінів і понять. 

2. Наскрізне читання. Сутність його полягає в уважному прочитанні 

всього матеріалу. Цей вид читання застосовують за необхідності охопити зміст 

всього розділу, статті, книги. 

3. Вибіркове читання. Цей спосіб передбачає певний відбір матеріалу з 

метою його поглибленого вивчення.  

4. Повторне читання. Зорієнтоване воно на повернення до того матеріалу, 

що дуже потрібний або не цілком зрозумілий; передбачає ґрунтовне 

осмислення його. 

5. Аналітичне читання, або читання з опрацюванням матеріалу. Цей вид 

читання передбачає критичний розбір змісту з метою глибокого його вивчення, 

конспектування найістотнішого.  

6. Партитурне (швидкісне) читання. Сутність його полягає в швидкому 

ознайомленні з книжкою за великої швидкості читання (за 1,5–2 години 

прочитується до 200–300 сторінок). 

7. Змішане читання. Полягає воно в застосуванні різних видів читання 

залежно від змісту матеріалу, цілей і завдань його вивчення. 

Яким би способом читання студент не користувався, він повинен 

виробити для себе систему читання. Для цього вчені [2] пропонують такий 

алгоритм: 
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– прочитати текст повністю; 

– відповісти на запитання: «Що хотів сказати автор?»; 

– з’ясувати, чи збігається відповідь з назвою теми тексту; якщо так, то 

можна приступати до детального вивчення матеріалу; 

– прочитати абзац навчального тексту; 

– відповісти на запитання: «Про що йдеться у цьому абзаці?»; 

– записати перший пункт плану: коротко, своїми словами, у вигляді 

називного речення чи запитання; 

– прочитати новий абзац і виконати ті ж самі дії; 

– прочитавши весь текст, відповісти на запитання: «Що є головним у 

ньому?». З’ясувати, чи збігається теперішня відповідь з попередньою. Якщо 

так, то читач уміє виділяти головне в тексті при ознайомленні з ним. Якщо ж 

між першою і другою відповідями існує розбіжність, то слід встановити, чому. 

Внаслідок такого аналізу легко виділити головне в тексті; 

– переглянути ще раз пункти плану і відкинути ті, що не мають зв’язку з 

головним; 

– ще раз прочитати текст і на певний пункт плану записати коротку 

відповідь; 

– прочитати свій план (тези) опрацьованого матеріалу; 

– виділити з тексту аргументи, за допомогою яких автор доводить 

головне (тезу); 

– подати у вигляді схеми, алгоритму шлях доведення тези, що допоможе 

усвідомити логічну структуру навчального матеріалу;  

– обміркувати, чи можна викласти матеріал стисліше; скласти свій план 

його викладу; 

– переказати зміст опрацьованого матеріалу самому собі, спершу 

користуючись планом (тезами), а відтак по пам’яті; переказати його 

товаришеві, вислухати його зауваження. 

Після такого самоконтролю можна стверджувати, що матеріал засвоєно. 
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Економія часу і енергії читача досягається не лише швидкістю читання і 

запису, а й умінням правильно обрати і реалізувати раціональний вид запису 

(план, тези, конспект, анотація, рецензія, реферат та ін.). 
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‘Tempora mutantur et nos mutamur in illis’ (‘Змінюються часи, і ми 

змінюємось з ними’) – відомий латинський вислів, автором якого вважається 

«сумний» римський поет Овідій, як найточніше характеризує українське 
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сьогодення. Нові реалії, нові виклики, нові, проте добре відомі, підходи та 

способи отримання та передачі знань. Доречним тут є вживання слів 

«оновлення», «оновлювати» etc. І якщо «неформальна освіта» має майже 

півстолітню історію, то звернення до неї як до живого джерела з набуття знань 

та навичок дещо модифікувалось: не йдеться про реформування формальної 

освіти, а лише про внесення змін; не даються однозначні відповіді чи готові 

рецепти дій та / для подолання кризових ситуацій; не заперечуються традиційні 

методи, методики та підходи, астають більш актуальними інтерактивні освітні 

технології з метою пришвидчення підготовки як фахівців, так й активних 

свідомих громадян. 

Велика спільнота спеціалістів-практиків у сфері неформальної освіти, 

наявний накопичений досвід, послідовно викладений в різних методологічних 

публікаціях, коротко- та довгострокові програми неформальної освіти з усіх 

галузей знань, розмаїття освітніх платформ, хабів, центрів та проектів – далеко 

неповний перелік того, що було та продовжує функціонувати в освітньому 

інфопросторі України [2].  

Суголосними з часом видаються характеристики неформальної освіти 

Пола Фордхема (Paul Fordham), Директора Національного інституту навчання 

дорослих (Англія), запропоновані ним у 1970-х роках (!) минулого століття:  

1) відповідність до потреб груп у невигідному становищі; 

2) увага до специфічних категорій людей; 

3) фокус на чітко сформульованих цілях; 

4) гнучкість в організації та методах. 

Поза сумнівом, і теоретики, і практики неформальної освіти 

погоджуються, що неформальна освіта не має змінювати формальну, адже вона 

була створена та успішно реалізується як аспект, вузькоспеціальне доповнення 

або задоволення аматорської цікавості з метою удосконалення певних 

вибіркових навичок часто для самоосвіти та саморозвитку. 

Самі освітяни нерідко сприймають неформальну освіту як проміжний, 
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інколи навіть вимушений етап формальної. Таке ставлення свідчить про 

необізнаність щодо видів освіти та їхніх ознак, функцій та умов, до того ж 

часто породжує конкуренцію, протиставлення або нівелювання результатів 

роботи. У суспільства ж, на нашу думку, з’явилась гідна альтернатива 

отримувати знання та компетенції для адекватного реагування на сучасні 

виклики. Об’єктивно вітчизняна освітня система у сьогоднішньому її стані 

немає відмовлятися від жодного із видів, а сфера освітніх формальних послуг 

самостійно не спроможна задовольнити всі потреби людей у необхідних 

знаннях, навичках та вміннях. Філіп Х. Кумбс (Philip H. Coombs), перший 

помічник державного секретаря США з питань освіти та культури, в аналізі 

світової освітньої кризи 1967 року стверджував, що формальні освітні системи 

«занадто повільно адаптуються до соціально-економічних змін і стримує їх не 

тільки власний консерватизм, а й інерція самих спільнот». В ідеалі формування 

освітньої політики має керуватися попитом, запитами, заохоченнями з боку 

суспільства загалом та окремих секторів зокрема, а не намагатися керувати 

соціумом, соціальними трендами, не реагуючи або цілковито ігноруючи їх.  

Наразі неформальна освіта з усіма її функціями та специфікою є як ніколи 

затребуваною. Об’єднана заради спільної мети освітянська когорта своєю 

діяльністю намагається перетворити відповідальність за особистий навчальний 

процес та становлення культури холістичного навчання на суспільний тренд. 

Взаємокорисною видається співпраця з формальною освітою, стратегічним 

векторам якої жодним чином не загрожують зміни та реформування. Так, до 

прикладу на базі стимуляційного центру SiRiMeds Рівненської Медичної 

Академії усі бажаючі мають змогу пройти тренінги із надання домедичної 

допомоги та здобути прості, але життєво необхідні навички із зупинки 

зовнішніх кровотеч, проведення серцево-легеневої реанімації, допомоги при 

невідкладних станах. Учасники тренінгів своїми feedback скеровують зусилля 

фахівців-медиків на кшталт прохань у допомозі опанувати й інші навички: 

перша допомога при опіках, відмороженнях, отруєннях хімічними речовинами, 
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алергічних реакціях.  

На прикладі такої діяльності доходимо висновків, що усі характеристики 

неформальної освіти Пола Фордхема є враховані та задоволені, і навіть 

найсуворіші скептики не можуть не погодитися із тим, що суспільство здатне 

постійно вчитися, здобувати свідомо та перетворювати у прикладнізнання та 

навички, обрані за потребою, прогресуючи лінійно, за певними фазами 

(спостереження ↔ дія ↔ рефлексія). Застосовування ж їх у мирний час і дасть 

поштовх для розвитку та набуття нових компетенцій. 
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